
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 “Yes, dit is wat ik altijd al miste, had ik dit maar geweten toen ik zelf op school zat.” Met dit 
gevoel sloot ik de opleiding tot trainer van de cursus “Snel leren = leuk leren” af. 

 
Al jaren was ik als docent op een VMBO school en leerkracht van een boven schoolse 
plusklas op zoek naar een concept waarmee leerlingen de juiste studievaardigheden 

aanleren en tegelijkertijd eigenaar worden van hun eigen leerproces. Eindelijk had ik het 
gevonden. In de cursus “Snel leren = leuk leren” komt het allemaal samen.  

 
Na mijn certificering en de ervaringen tijdens de trainingsdagen ben ik begonnen met een 
groepje leerlingen in mijn eigen woonkamer. Wat was dat leuk zeg. Je zag de leerlingen 

vooruitgang boeken en je zag hun zelfvertrouwen groeien. Ik wilde meer. Al snel kwam het 
idee om een praktijkruimte te realiseren. Inmiddels beschik ik over een leuke moderne 

praktijkruimte en heeft mijn praktijk zich ontwikkeld tot een plek waar leerlingen 
individuele begeleiding krijgen bij lees-, spelling- en rekenproblemen. Daarnaast worden er 

de volgende cursussen gegeven: “Snel leren = leuk leren”, OP WEG NAAR “Snel leren = 
leuk leren” en de workshop snellezen en mindmappen voor volwassenen. Aan deze 
combinatie van activiteiten beleef ik enorm veel plezier. 

 
Wat de cursus zo bijzonder maakt: 

 
Tijdens de cursus leren leerlingen hoe hun brein werkt en hoe zij met de juiste technieken 
meer en beter kunnen leren in minder tijd. Zo leren ze onder andere snellezen, waardoor 

ze minder tijd kwijt zijn en tegelijkertijd beter gefocust zijn op hun werk. Door gebruik te 
maken van mindmaps kunnen leerlingen de stof overzichtelijk samenvatten. Ze zijn 

intensief met de leerstof bezig om de juiste sleutelwoorden te vinden, ze kunnen verbanden 
leggen en ze kunnen hun creativiteit kwijt. Hierdoor wordt leren weer leuk. Ook komen 
diverse geheugentechnieken aan bod. En tot slot leren ze plannen. Vooral dit laatste zorgt 

ervoor dat leerlingen met meer vertrouwen een toets-, tentamen- of examenweek in gaan. 
 

Als reactie op de cursus geven leerlingen altijd aan dat ze de cursus een aanrader vinden 
voor andere scholieren. Ook ouders zijn positief. Ik hoor regelmatig dat hun kind meer 
zelfvertrouwen heeft gekregen.  
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