
 

“Wow, had ik dit maar eerder geweten, dat had me een hoop tijd en stress gescheeld tijdens 
mijn studie!”  Dit was het eerste wat ik dacht, nadat ik de opleiding tot trainer van de cursus 

“Snel leren = leuk leren” had afgerond.  
 

Een jaar geleden snuffelde ik eens rond op internet om te kijken of ik een leuke training kon 

vinden op het gebied van huiswerkbegeleiding. Ik begeleide middelbare scholieren en 
studenten enkel door hen de stof goed uit te leggen en oefeningen te laten maken. Hoewel 
dit goede resultaten gaf, had ik het gevoel dat ik meer uit deze leerlingen kon halen. Ik wist 

alleen niet goed hoe. Ik was met name op zoek naar een stukje zelfstandigheid voor de 
leerlingen. Hoe kunnen ze nou zélf leren op een goede (en leuke) manier hun huiswerk te 

organiseren en te maken? 
 

De cursus “Snel leren = leuk leren” van Time 2 Control is precies wat ik zocht!  

De cursus biedt prachtige ingrediënten (snellezen, geheugentechnieken, plannen, 
mindmappen, etc.), die samen voor een heerlijk gerecht zorgen: goed voorbereid een 
proefwerk of tentamen maken. Ik wist al gauw: dit is wat iedere middelbare scholier en 

student nodig heeft! Of je nou enkel sneller en efficiënter wilt leren of je haalt de ene 
onvoldoende na de andere? Deze cursus kan jou helpen je middelbare schooltijd of studie 

goed en gemakkelijk door te komen. 
 

De kracht van de cursus zit hem in het totaalplaatje. Door de verschillende vaardigheden en 
technieken leren de cursisten al hun schoolwerk goed te ordenen, ook in hun hoofd. Het 

geleerde wordt op een juiste manier georganiseerd; dit geeft meer rust, meer inzicht in de 
stof én de stof wordt hierdoor beter opgeslagen. Tijdens het proefwerk/tentamen kunnen de 

cursisten hierdoor alle informatie gemakkelijk terughalen, waardoor het moeilijke tentamen 
van geschiedenis, ineens een stuk gemakkelijker is! Na zes lessen van een uur zijn de 
cursisten zelfstandig in staat hun schoolwerk goed en efficiënt aan te pakken. En besparen 

ze ook nog eens, onder andere door het snellezen, veel tijd!  
 

Inmiddels heb ik de cursus meerdere malen gegeven aan verschillende middelbare 

scholieren, maar ook aan studenten van het HBO en Universiteit. Allen zijn na de cursus 
even enthousiast, evenals de ouders. Trots en blij ben ik, als ik weer een enthousiast mailtje 
van de ouders krijg. Vaak zijn ze opgelucht dat het eindelijk weer beter gaat op school en 

dat het zelfvertrouwen van hun zoon of dochter weer een flinke oppepper gekregen heeft! 
Super, toch?! 
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