
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Via Linked In kwam ik op de website van Time 2 Control terecht. Nieuwsgierig naar de 

manier waarop leerlingen via de cursus “Snel leren = leuk leren” hun schoolwerk sneller 
en beter kunnen leren ben ik de site van Annemieke beter gaan bekijken. De opzet van 
de cursus en de duidelijke uitleg spraken mij aan. Aan de andere kant vroeg ik mij af of 

deze cursus echt zoveel meer zou brengen. Ik werk immers al 5 jaar met meer- en 
hoogbegaafde leerlingen uit de bovenbouw en leer deze leerlingen hoe zij moeten leren. 

Plannen, mindmappen en andere studievaardigheden komen daarbij aan bod. Ook heb ik 
al diverse studievaardigheidslessen gegeven in het VMBO. Ondanks dit gegeven heb ik 
mij toch ingeschreven voor de trainerscursus. Nadat het cursusboek was gearriveerd 

werd ik steeds enthousiaster. De duidelijke uitleg, het toegankelijke taalgebruik en de 
opzet van het boek spraken mij enorm aan.  
 

De beide cursusdagen waren leuk, gezellig, leerzaam en enorm interessant. Vol 
enthousiasme vertelde Annemieke ons hoe de cursus is opgezet en wat het zo anders 
maakt dan huiswerkbegeleiding. We konden zelf ervaren hoe het snellezen in zijn werk 

gaat. Ook andere onderdelen van de cursus moesten we eerst zelf ervaren. Daarnaast gaf 
Annemieke enorm veel tips en tops. Samen met het draaiboek waren we na twee 

cursusdagen helemaal klaar voor het geven van deze praktijkgerichte cursus. Bij mijn 
eigen, net opgestarte, bedrijfje kon ik meteen aan de slag. 
 

Op dit moment volgen 4 leerlingen de cursus bij How-2-Learn in Sliedrecht. Na twee 
lessen kan ik zeggen dat de leerlingen enorm enthousiast zijn en merken zij dat ze al veel 
sneller kunnen lezen. Eén van de leerlingen zit in Havo 5 en moet binnenkort examen 

doen. Samen met haar heb ik versneld de examenplanner ingevuld. Wat een overzicht en 
wat een rust geeft deze planning. Als deze leerling 2 tot 3 leerblokken per dag aan haar 

voorbereidingen besteed, kan ze met een gerust hart haar eindexamen tegemoet gaan.  
 

Geen stres, maar een duidelijke planning op papier. Dat gun je toch iedere leerling? De 
andere leerlingen gaan in een later stadium hun planning voor de proefwerkweek 

invullen. Ik weet nu al dat ze hier enorm van profijt van gaan krijgen. Op dit moment 
weten ze meer over de werking van hun hersenen en de voordelen van een opgeruimde 

werkplek. Met het mindmappen en de leerkaartjes gaan we de komende lessen aan de 
slag. Ik ben benieuwd hoe deze jongeren het ervaren. Ik heb er veel vertrouwen in. 
Hermy van Eck, gecertificeerd trainer “Snel leren = leuk leren”. 
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