
 

Wie Ben ik ?  

Mijn naam is Danielle Maas en ik ben 34 jaar. Al ruim 15 jaar begeleid ik leerlingen en 
studenten met alle voorkomende leerproblemen. Denk hierbij aan bijles, faalangst training, 

coaching enz. In september 2018 heb ik mijn eigen bedrijf MAAS Studiebegeleiding & 

Coaching opgericht. Ik heb me onder andere gespecialiseerd in leerlingen met ADD. Op de 
basisschool werd ik al door de juf gevraagd om zwakkere leerlingen te helpen. Op de 

middelbare school draaiden de leerlingen zich steevast om na de uitleg van de juf, “Danielle 

wil jij het nog een keer uitleggen, want ik snap er echt helemaal niks van” en op het hbo werd 
ik gevraagd om studenten te helpen met hun portfolio en met reflecteren. Onderwijs is echt 

mijn passie.  

 

Waar staat mijn bedrijf voor?  
Mijn bedrijf wil alle soorten leerlingen kunnen helpen. Ik geloof in kortdurende intensieve 

trajecten. Een leerling even een duwtje geven zodat hij daarna vol zelfvertrouwen zijn weg 

kan vervolgen. En nu , sinds 18 mei jongsleden mag ik mij vol trots all-in one trainer noemen 
van het concept snel leren = leuk leren.  

Kent u de fabel van de haas en de schildpad? De schildpad wint uiteindelijk de race. Hoe?  

Ten eerste houdt hij het doel voor ogen. Ten tweede kiest hij een tempo wat hij vol kan 
houden Ten slotte is hij tevreden met wat hij kan en vergelijkt hij zich niet met anderen.  

Een leerling die niet mee kan komen met de rest kan zich soms een schildpad voelen. Maar 

ook een schildpad kan het einddoel behalen. Het is mijn doel en passie om die leerlingen weer 

te laten aanhaken bij de rest zodat ook hij of zij zijn of haar doel kan behalen en de strijd kan 
winnen.  

  

Waarom zouden ouders en leerlingen juist voor jou moeten kiezen?  
Ik gun het ouders en leerlingen om de meer waarde van de trainingen te kunnen proeven. 

Leerlingen leren echt beter plannen en krijgen zeer waardevolle tools aangereikt. Mocht iets 

anders aandacht vragen zoals dyslexie en of faalangst kan ik daar meteen op inspelen. Ook 

leerlingen met add en adhd hebben hier enorm veel baat bij.  
Mijn oppas aan huis heeft adhd. Zij heeft de cursus snel leren = leuk leren gevolgd. Ze heeft 

daar leren snel lezen en plannen. Ze is altijd keurig op tijd bij mij, communiceert helder en op 

tijd en heeft een goed werkende planning. Het is een wereld van verschil met leerlingen met 
adhd die deze cursus niet hebben gevolgd. Het is een investering waar een leerling zijn of 

haar leven lang plezier van heeft, maar ook de ouders en de omgeving. Als zelfs de moeder 

van je oppaskindjes het opmerkt! 


