
 
 
 
 

Ik ben Désirée van Dijk – de Jong en ik ben eigenaar van “RT Praktijk Jongleren” in 

Voorburg.  
Sinds 2000 sta ik als late instromer voor de klas op CBS “De Vijverhof” in Voorburg. 

Doordat mijn gehoor mij aan één kant in de steek liet en ik de kinderen in de klas minder 
goed ging verstaan wilde ik graag met kleinere groepjes werken en ben ik de MASTER SEN 
gaan halen. Nog net de laatste lichting voor studierichting RT. 

Vanaf januari 2015 heb ik de stap gewaagd om mij in te schrijven bij de KvK om een eigen 
praktijk te starten en werk ik in een mooie praktijkruimte achter mijn huis. 

 
Via Sophie Dekker ben ik 2 jaar geleden in contact gekomen met  Annemieke Groenveld die 
een lezing gaf over de cursus “Snel leren= leuk leren”. Nu ik een middelbare scholier in de 

praktijk heb, vond ik de tijd rijp om de trainersopleiding “snel leren = leuk leren” te gaan 
volgen.  

 
Op de trainingsdag in Zwolle, 3 en 17 september jl. raakte ik enthousiast over de inhoud 
van de cursus. Het aanleren van snellezen is zinvol en helpt je de tekst goed en 

geconcentreerd tot je te nemen. Naast het snellezen is het huiswerk plannen en 
mindmappen een vaardigheid die je zelf ook een paar keer geoefend moet hebben maar het 

helpt de kinderen om efficiënt met hun huiswerk om te gaan.  
Aan het eind van de eerste dag kwam de nascholingsdag ter sprake voor trainer OP WEG 
NAAR “Snel leren = leuk leren” om leerlingen van groep 7 en 8 voor te bereiden voor de 

middelbare school. Dit was tussen de twee dagen in en dat leek me een goede aansluiting 
om allround trainer voor de basis- en middelbare school te worden in 3 weken tijd.  

 
De energizers die we tussendoor deden met de bal-a-vis-X ballen was heerlijk om te doen 
en goed bruikbaar bij de kinderen in mijn praktijk. Drie zaterdagen achtereen was pittig 

maar zeer leerzaam, vooral de ervaringen die uitgewisseld werden. De ervaren trainers 
vertelden daar wat wel en niet raadzaam was. Het waren gezellige dagen en Annemieke 

weet de inhoud van de cursus goed en enthousiast over te brengen, bedankt hiervoor! 
 
Allereerst wil ik met mijn middelbare scholier gaan starten met de 6 lessen en ik hoop na de 

herfstvakantie te kunnen gaan starten met een groepje. Daarvoor ga ik de komende tijd 
marketingactiviteiten verrichten. Weet je leerlingen of krijg je aanvragen voor de regio 

Voorburg; denk dan even aan mij als trainer. 
 

www.rt-praktijk-jongleren.nl  
 

rtpraktijkjongeleren@ziggo.nl 
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