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Mijn naam is Gré van Heiningen-Bressers. 15 jaar geleden gooiden we als gezin het roer om en 
verruilden we de geestgronden van de Bollenstreek voor de lössgronden van Limburg. Ik rolde toen 
na een carrière als fysiotherapeute als het ware het onderwijs in en ben nu werkzaam als docente 
Nederlands.  
 
De rode draad in mijn leven is  ‘mensen beter maken’. Met De Leersleutels  wil ik bereiken dat 
mensen beter worden in leren. Het heeft me altijd gefascineerd hoe mensen in beweging en tot leren 
komen, kortom: hoe kunnen mensen gemotiveerd worden en actief bezig zijn met leren te leren? 
In mijn werk als docente help ik leerlingen niet alleen met het trainen van vaardigheden op het 
gebied van onze taal, maar ook met het hanteren van de vele informatie die op hen afgevuurd wordt. 
Er zijn zo veel zaken die aandacht vragen van de puber, dat leren niet meer de hoogste prioriteit 
heeft. Technieken als snellezen en mindmappen, plannen, taakgericht bezig zijn met huiswerk en het 
organiseren hiervan zijn zaken die het leren sneller en makkelijker maken voor drukbezette 
jongeren.  
 
Het zijn juist deze zaken die Annemieke Groeneveld van Time 2 Control op een praktische en 
gestructureerde manier in de cursus ‘Snel leren = leuk leren’ geordend heeft.  
Toch duurde het nog een paar jaar voordat ik de opleiding kon gaan volgen; de leraren- en 
masteropleiding hadden voorrang.ͫ 
In het voorjaar van 2018 heb ik de trainersopleiding “Snel leren = leuk leren” gedaan. Zelf ben ik 
nog steeds niet uitgeleerd en de concrete, effectieve tips uit de cursus pas ik dan ook bij mezelf toe. 
Ik ben iemand ben die heel graag van de hoed en de rand weet, daarom heb ik me bij Annemieke 
aangemeld voor de andere studiedagen.  
In mijn werk heb ik vooral te maken met bovenbouwleerlingen en voor hen is Actief leren leren van 
belang om zicht te krijgen in hun leer- en werkhouding. Tenslotte wil ik me ook richten op de 
studenten van hbo en universiteit om hen de ‘Study SMART’-vaardigheden aan te leren die zij in het 
academisch onderwijs nodig hebben. Het is zo zonde als een student de studiepunten niet haalt 
omdat hij niet weet hoe te leren.  
Ik verheug me dan ook op de komende cursusdagen om in 2019 jaar als allround trainer 
studievaardigheden in mijn praktijk De Leersleutels aan de slag te gaan.  
 

De Leersleutels  is een praktijk voor iedereen die ‘werk wil maken van leren’ 
 
Mijn website is nog ‘under construction’, maar contact opnemen kan via: 
 

Telefoon: 06-83 60 89 21  
Mail:   deleersleutels@gmail.com 
Facebook:  Werk maken van leren 
Instagram:  De Leersleutels 


