
  
 

 
  

 
 
 

 

Interview met stertrainer Petra Raijmakers - Lierop 
 

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? 

In 2013 ben ik mijn bedrijf Creative Moves gestart om iets te kunnen betekenen voor docenten die uit dreigen te 
vallen. Ik ontwikkelde hiervoor de leerkracht APK. Het was op dat moment lastig om de juiste doelgroep te bereiken 
en daarom begon ik met het schrijven van een boek over de leerkracht APK. Bij het zoeken van 
achtergrondinformatie over motivatie stuitte ik op Time2control en besloot de train-de-trainer-opleiding voor Snel 
leren = leuk leren te volgen. Op die manier kon ik een kruisbestuiving bewerkstelligen. Wanneer ik leerlingen kan 
motiveren, motiveer ik indirect ook de docenten. En docenten die ik weer enthousiast voor het onderwijsvak kan 
maken, motiveren weer hun leerlingen. Ik vond het in het begin wel spannend, want ik had wel 25 jaar in het 
basisonderwijs gewerkt, maar nog nauwelijks ervaring met middelbare scholieren en studenten. Ik ben echter in de 
afgelopen 5 jaar steeds enthousiaster geworden. Ik geniet er elke keer van als ik een cursist met een brede lach de 
deur uit zie gaan. Ik vind het erg fijn dat ik nu m.b.v. de verschillende concepten van Time2control een nog breder 
publiek kan helpen, van groep 8 t/m universiteit, volwassenen en als Studielift123-trainer ook mentoren. 

Wat is volgens jou de kracht van de cursus? 

Een korte cursus waarin leerlingen snel resultaat ervaren. Elke leerling haalt er wel iets uit. De een vindt het 
snellezen heel waardevol, de ander haalt betere punten door te mindmappen. Weer anderen maken veelvuldig 
gebruik van de leerkaartjes of leren gestructureerd plannen. Maar wat ik vooral heel bijzonder vindt is dat nagenoeg 
elke leerling met meer motivatie de cursus afsluit en het zelfvertrouwen van veel leerlingen groeit in een periode van 
zes weken. Het is niet een van deze vaardigheden die het verschil maakt, maar juist de cocktail van snellezen, 
mindmappen, geheugentechnieken, leerstrategieën, plannen en organiseren van huiswerk in combinatie met 
aandacht voor motivatie en zelfvertrouwen. 

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

De leerling die 5 weken voor de laatste proefwerkweek bij me kwam en die twijfelde of ze wel naar 6 VWO zou 
kunnen omdat ze 4 onvoldoendes had. Door het maken van een goede planning, werken met leerkaartjes en 
mindmappen, haalde ze 3 van de 4 punten op. Niet alleen dat, maar er werden zelfs achten voor deze vakken 
gehaald. Bovendien had deze cursist hier minder tijd voor nodig dan daarvoor. maar  leerde ze uiteraard wel 
efficiënter. Na afloop van de cursus gaf deze cursist aan dat ze nu met veel meer vertrouwen haar laatste jaar in ging. 

Op welk resultaat ben je het meest trots? 

De leerling die na 3 dagen al zijn leer- en mindmapkaartjes al gebruikt had. Deze jongen werd erg gemotiveerd door 
de cursus. Vooral plannen vond hij heel moeilijk. Onlangs hoorde ik echter dat hij zijn jongere broertje had leren 
plannen en dat hij als tutorleerling andere leerlingen hielp met plannen. Mooi  dat de cursus Snel leren = leuk leren 
hier de basis voor gelegd heeft. 

Waarom zou elke VO-leerling deze cursus moeten volgen? 

De meeste leerlingen weten niet hoe ze moeten leren. Vaak wordt er een hele tijd, soms zelfs jaren aangemodderd. 
Er wordt van alles geprobeerd. Velen gaan jaren naar huiswerkbegeleiding, waar geholpen wordt met de 
probleemvakken, maar vaak niet geleerd wordt hoe de leerlingen zelf moeten leren en plannen.  
Als elke leerling 6 x 1 uur zou investeren in de cursus Snel leren = leuk leren, zouden de leerproblemen op scholen 
vele malen lager liggen. Doordat ze effectiever en efficiënter leren leren, houden de leerlingen tijd over voor de leuke 
dingen. En laten we eerlijk wezen…. De meeste pubers willen toch vooral ook nog een leven hebben. ;-) 

Eventueel extra toelichting: 

Het is erg fijn om te kunnen werken met de goede concepten van Annemieke Groeneveld. De duidelijke draaiboeken 
voor de verschillende cursussen zorgen voor structuur. En daar je eigen sausje overheen mogen gieten geeft jezelf 
ook veel voldoening. 
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