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Interview met stertrainer Igna Mulder – Leren bij Igna 
 

Wat was 5 jaar geleden jouw motivatie om de trainersopleiding “Snel leren = leuk leren” te gaan volgen? En 
wat is jouw motivatie vandaag de dag? 

 
5 jaar geleden was ik op zoek naar een training die ik vanuit mijn eigen praktijk gemakkelijk kon geven. Er 
was veel vraag naar het aanleren van studievaardigheden. Het was op een moment dat ik niet zeker wist of ik 
nog in vaste dienst kon blijven werken en ik mij richtte op bruikbare en compacte trainingen om zelf te 
kunnen geven, maar die ook toepasbaar zijn in mijn werk als begeleider op school. Ook had ik Annemiek 
leren kennen op een training voor Matrix coaching en haar verhaal sprak mij erg aan.  
 
Vandaag de dag geef ik nog steeds de training snel leren = leuk leren. Het concept staat nog steeds als een 
huis. Het blijft een mooi concept dat je leerlingen in korte tijd, zes keer, ziet groeien en vaardigheden aan 
leert waar ze nog lang gebruik van kunnen maken.  
 

Wat is volgens jou de kracht van de cursus? 

 
De kracht zit hem in het korte en bondige concept. Het laten ervaren wat het beste bij de leerling past. De 
leerling in zijn kracht zetten en dan het hem/haar zelf laten doen. Door te leren hoe je moet leren ga je weer 
beter en makkelijker leren, zonder leerlingen afhankelijk te maken. 
 

Welk succesmoment van (één van) je cursisten is je het meeste bijgebleven? 

 
“Ik dacht dat ik lezen altijd stom vond omdat dat ik het niet kon. Nu vind ik lezen zelfs leuk”.   
 
Dit is de uitspraak van een leerling na het leren snellezen en een tekst aanpakken voor een mindmap. Hij had 
altijd het idee dat hij dom was, terwijl hij juist alleen moeite had met lezen. Hij kon het wel, maar durfde niet 
meer zo goed. Hij kreeg weer zelfvertrouwen en zin in zijn studie.  
 

Op welk resultaat ben je het meest trots? 

 
Eigenlijk op alle 50. Ze zijn het allemaal aangegaan en hebben eruit gehaald wat ze zelf nodig hadden.  
 

Waarom zou elke VO-leerling deze cursus moeten volgen? 

 
Leren hoe te leren helpt je je hele verdere leven. Het gebruik van snellezen, het maken van een mindmap of 
andere manieren van samenvatten maken je huiswerk zoveel makkelijker. Het maken van een reële en goede 
planning geeft rust en overzicht.  
Wie wil dat nou niet.  
 

 


