
 

In april 2015 heb ik de trainersopleiding  

“Snel leren = leuk leren” gevolgd. Ik was vooraf al  
heel enthousiast over de cursus, maar in de praktijk  

bleek de opleiding alles waar te maken, wat er beloofd werd. Na twee intensieve, efficiënte 

en interessante studiedagen, was ik nog meer overtuigd van de kracht van deze cursus voor 

middelbare scholieren. Inmiddels heb ik ook in de praktijk ervaren, dat de cursus zeer 
effectief werkt bij jongeren en dat zij echt veel baat hebben bij de aangeboden technieken.  

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen voor de tweede cursus al binnen! Vanaf het voorjaar 

2016 wil ik ook graag de cursus OP WEG NAAR  “Snel leren = leuk leren” gaan aanbieden.  
 

Voor mijzelf blijkt de cursus echter ook erg zinvol, zelf studeer ik weer en maak daarbij veel 

gebruik van snellezen, het maken van een goede planning, maar ook van diverse 
technieken voor het maken van samenvattingen.  
 

Afgelopen maand heb ik in Emmeloord een nieuwe praktijk voor remedial teaching en 
studiebegeleiding geopend; Wijzer. Na 20 jaar op verschillende scholen gewerkt te hebben, 

als leerkracht, maar ook als individueel begeleidster en remedial teacher, heb ik besloten 

een eigen praktijk te starten. In mijn praktijk kunnen kinderen terecht met diverse 
leerproblemen. Te denken valt aan individuele begeleiding bij lees- en rekenproblemen, 

dyslexie en dyscalculie, problemen bij spelling of begrijpend lezen. Ook kan er hulp worden 

geboden bij de voorbereiding op de  CITO-toets.  
 

Op de basisschool wordt vaak zoveel mogelijk begeleiding gegeven, maar soms heeft een 

kind een extra steuntje in de rug nodig. Na een aantal gerichte lessen, waarbij de leerstof 
nog eens extra wordt aangeboden en geoefend, krijgt een kind dan vaak het zelfvertrouwen  

terug, gaat met meer plezier naar school en kan het lesprogramma weer volgen. Soms zijn 

de leerproblemen complexer en is een langduriger of intensiever traject noodzakelijk.  
 

Middelbare scholieren en studenten kunnen bij Wijzer de cursus “Snel leren=leuk leren” 

volgen. Deze praktische cursus is ontwikkeld door Time 2 Control en krijgt zeer goede 
recensies. In 6 lessen leer je je studievaardigheden verbeteren, geheugentechnieken 

toepassen, plannen en kun je tot 4 keer sneller leren lezen. Hierdoor leer je efficiënter en 

heb je minder tijd nodig voor je huiswerk. Wie wil dat nou niet?! Deze geweldige cursus 

volg je in groepjes van 3 tot 5 leerlingen. 
 

Ouders worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart, welke hulp Wijzer 

Remedial Teaching & Studiebegeleiding kan bieden om uw kind te helpen.  
 

Voor meer informatie en contact kunt  

u kijken op de website: www.wijzer-rt.nl 

 

Saskia Durieux 
 

Remedial Teaching & 

Studiebegeleiding 


