
 
 
 
 

Vorig jaar ben ik gestart met praktijk Lorentz voor onderwijs en opvoeding in Leiden. Ik wilde 
mijn behandel- en adviesaanbod zo breed mogelijk maken. Omdat ik vooral in het (speciaal) 
basisonderwijs heb gewerkt, zocht ik uitbreiding van mijn kennis en kunde om ook oudere 
scholieren te kunnen helpen. Zodoende kwam ik op het spoor van de training “Snel leren = 
leuk leren” en dat bleek een schot in de roos te zijn. Later volgde ik ook de vervolgtraining 
voor het pakket OP WEG NAAR voor groep 7 en 8 en de aangepaste versie voor VMBO-
scholieren.  
 
Het wérkt om samen met kinderen vanaf een jaar of 11 te ontdekken hoe zij het beste hun 
huiswerk kunnen organiseren en plannen. Ook is het effectief om scholieren en studenten te 
helpen ervaren hoe zij vlot en goed hun leerstof kunnen verwerken. Een aantal hulpmiddelen 
van de training kan iedereen vrij downloaden op www.time2control/handig.html . De 
scholieren maken kennis met diverse schema’s, planners en leerstrategieën. Ze kunnen hier 
tijdens de training en thuis en op school mee oefenen. Vervolgens kunnen zij er hun 
‘gereedschapskist’ voor school en huiswerk mee vullen.  
Soms komt de vraag bij me op: waarom ben ik eigenlijk orthopedagoog geworden? Mijn 
studiekeuze pedagogiek dateert van enkele decennia geleden, maar pas het laatste jaar weet 
ik het antwoord op mijn eigen vraag echt goed. Als jonge mensen de kans krijgen om hun 
eigenschappen en talenten te ontdekken, kunnen ze als stralende volwassene de wereld in. 
Met vertrouwen in zichzelf en elkaar. Het vinden en uitbouwen van eigen talenten loopt niet 
bij alle kinderen en jongeren vanzelf. Ze krijgen te maken met leerstoornissen, gezins- en 
persoonlijke problemen of grote of kleine belemmeringen. Als orthopedagoog kan ik een klein 
steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en hun ouders en leraren. Vaak is een 
klein beetje hulp al genoeg om weer verder te gaan.  
 
In de praktijk merk ik dat de werkwijze van “Snel leren = leuk leren” en de 
orthopedagogische invalshoek een goede combinatie zijn. Het betekent dat ik bij elk kind help 
zoeken naar de meest passende vorm van leren; ‘begeleiding op maat’. Bij het ene kind is de 
training van Time 2 Control voldoende. Bij het andere kind gaan we een stapje verder. Neem 
gerust contact op met kleine en grotere vragen.  
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