
 

                                       

 
Begin 2017 heb ik besloten om naast onderwijs ook van start te gaan met een eigen praktijk 
voor leervragen. Het is mijn passie om kinderen, scholieren en volwassenen handvatten aan 

te reiken om het beste uit zichzelf te halen. De wijze waarop ik handel is een persoonlijke 
belangstelling, doelgericht en planmatig werken. Ik ga met plezier op zoek naar persoonlijke 

uitdagingen om de persoon in de eigen kracht te laten geloven en daarnaar te handelen.  
 
Als docent omgangskunde heb ik naast gesprekstechnieken en diverse sociale 

vaardigheidstrainingen ook een tweedegraads bevoegdheid. Het vak omgangskunde zegt het 
al. Alles wat met omgang met jezelf, anderen en de omgeving te maken heeft.  

Als kunstenaar in de monumentale kunst kan ik mijn creatieve kant ook inzetten om out off 
the box te denken. Vaak is dit ook een opstapje om nabij te komen. 

Heel lang was ik al op zoek naar “iets”. Op internet kwam ik Time 2 Control tegen en dat 
concept paste helemaal bij mij. Ik zie deze trainingen als een mooie aanvulling op mijn eigen 
kennis.  

 
Heel vaak zag ik leerlingen en studenten die niet weten waar te beginnen met hun huiswerk. 

Voor leerlingen is het dan moeilijk zich te concentreren en daardoor zakte ook de motivatie. 
Ook leerlingen die juist te veel tijd besteden aan hun huiswerk, wil ik door deze cursussen 
handvatten aanbieden, zodat zij ook veel minder tijd kwijt zijn. Tijdens de cursusdag ben 

nog meer overtuigd geraakt van het concept. Het snellezen en het mindmappen hielpen ook 
mij enorm om mezelf te concentreren. Fijn ook dat alles zo keurig gestructureerd is. Dat 

geeft direct overzicht. Voor nu begin ik met het geven van OP WEG NAAR “ Snel leren = leuk 
leren”, de cursus voor groep 7/8 en de brugklas, de cursus “Snel leren = leuk leren” en de 
workshop snellezen & mindmappen voor volwassenen.  

 
Ik ga graag aan de slag met de verschillende leerstrategieën en geheugentechnieken. Ik 

hoop dan ook veel leerlingen, studenten en volwassenen te mogen ontvangen in huiselijke 
sfeer om zo effectief mogelijk te leren in zo min mogelijke tijd. Mijn passie, mijn persoonlijke 
en professionele ervaring en mijn deskundigheid wil ik graag inzetten in het begeleiden van 

uw kind of uzelf. Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen, neem dan gerust contact op. 
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