
 

Waarom ik de opleiding “Snel leren=leuk leren” ging doen.  
 

Al sinds 2000 ben ik werkzaam in het Voortgezet Onderwijs, eerst op het VO en later in het 

VSO (in een speciale klas, voor uitvallers van het gewone VO). En altijd liep ik tegen het feit 
aan, dat voor leerlingen 3x hun boek doorlezen ‘leren’ heette. Sommigen kreeg ik, met 

moeite, aan het overschrijven van woordjes, maar dat ‘leren leren’ is echt een lastig punt. 
 

En dat geldt ook voor ‘plannen’. Daarvoor moet je goed overzicht hebben over wat je moet 
doen en je moet weten hoeveel tijd dat je gaat kosten. Aangezien dat vaak niet lukt, sleuren 

de meeste leerlingen zich, een soort van ongemakkelijk, door hun repetitieweken heen en 
hopen er het beste van. 
 

Ik kwam op het internet Time 2 Control tegen en was meteen zeer geïnteresseerd. Na een 
telefoontje met Annemieke wist ik zeker dat ik die cursus wilde gaan doen en er trainer in 
wilde worden. 

Nog nooit heb ik zo’n leuke, praktische en goed onderbouwde cursus gedaan, met zoveel 
handvatten, om meteen mee aan de slag te gaan en daar leerlingen ECHT mee te helpen. 

Wat een verademing om ze te kunnen uitleggen:  
 waarom het zo handig is om te leren stof op te schrijven, of nog beter: het te 

vertellen aan iemand anders.  
 dat samenvatten in kleurige mindmaps en het gebruik van die verschillende kleurtjes 

en pictogrammen, zorgen dat je beide hersenhelften ‘erbij’ zijn en  

 dat het plezier waarmee je dit doet, je enorm helpt om de boel in je hersenpan te 
laten beklijven.  

 

Superleuk! En dan de hulp met het plannen. Dat je ze  stap-voor-stap en heel praktisch een 
manier leert om ZELF hun planning te kunnen maken. Toegesneden op henzelf, 
overzichtelijk door het gebruik van kleuren en tijdseenheden, hebben ze een ijzersterke 

manier om zich goed voor te bereiden, ook al betreft het veel leerstof. 
 

Het snellezen is ook helemaal handig! En wat een feest, als leerlingen inderdaad 3 tot 4 x zo 

snel kunnen lezen, als daarvoor. Zoveel leerlingen zien enorm op tegen het lezen van hun 
boekenlijst(en) en dit helpt hen mentaal al heel goed. 
 

Kortom: ik ben erg blij dat ik deze cursus heb gedaan, want nooit heb ik zo’n complete en 
goed georganiseerde, kleurig gerangschikte cursus als deze in handen gehad, waarmee ik 
leerlingen in 6x 1 uur, zo goed van dienst kan zijn. 
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