
 
 
 

Interview met stertrainer Gery van den Bruinhorst - Wilnis 

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? 
 

Nadat ik 5 jaar geleden de Master SEN had afgerond vond ik het belangrijk om, naast de zorg voor de 
Basisschoolleerling, ook de leerling van het Voortgezet Onderwijs adequate begeleiding te kunnen bieden. 
Al snel kwamen er (oud)leerlingen met hulpvragen op het gebied van het leren leren. Speurend naar een 
geschikte training om deze hulpvragen op een professionele manier te beantwoorden, kwam ik uit bij 
Time2Control (Studielift). In de loop van de jaren is het cursusaanbod uitgebreid en verfijnt voor 
voornamelijk de Voortgezet Onderwijs leerling en de HBO en Universiteit student. Alle trainingen heb ik 
inmiddels gevolgd en zet alle varianten regelmatig in. Van brugklasleerling tot en met MBO studenten, WO 
studenten, maar ook werknemers die via hun werkgever een cursus bij me mogen volgen. 
 

Wat is volgens jou de kracht van de cursus? 
 

De tools die via deze cursus(sen) worden aangereikt zijn individueel toe te passen. Een student/leerling die 
het organisatorisch goed voor elkaar heeft, heeft meer behoefte aan inzicht in het leer- denkproces. Daar 
kun je dan per leerling/student dieper op ingaan, zonder dat dit afbreuk doet aan het totale cursusaanbod. 
De tools zijn voor iedere leerling herkenbaar en op maat toe te passen. Bijvoorbeeld de leerling met 
autisme heeft veel profijt van het mindmappen in de breedste zin van het woord. 
 

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

Er was een studente rechten die al met het derde jaar bezig was, maar nog steeds een tentamen uit het 
eerste jaar niet afgerond kreeg. Met behulp van het mindmappen heeft ze de 80 arresten gecategoriseerd 
en in kleuren beschreven, waardoor er voor haar ordening in de hoeveelheid stof kwam. Zij rondde het 
examen met een dikke voldoende af en kon doorstomen met de tentamens die op dat moment ook 
behaald moesten worden. 
 

Op welk resultaat ben je het meest trots? 
 

Tijdens het geven van een workshop Snellezen en Mindmappen voor volwassenen aan een groep dames 
van de Zakenvrouwen van De Ronde Venen was er een dame die beweerde dat zij haar leessnelheid niet 
kon verbeteren vanwege haar dyslexie. Echter, nadat zij de vaardigheden geleerd en beoefend had, bleek 
dat zij tijdens de eerste oefensessie met behulp van de tools haar leessnelheid reeds verdubbeld had! Zij 
kon haar ogen niet geloven en is samen met haar dochtertje aan het oefenen geslagen waardoor haar 
leessnelheid na enkele weken verdrievoudigd werd!! Die overwinning op jezelf geeft mij zoveel voldoening 
en energie om zo’n succeservaring iedereen mee te laten maken. 
 

Waarom zou elke VO-leerling deze cursus moeten volgen? 
 

Deze vraag is vaak in verkorte vorm de reactie van veel ouders nadat ik hen uitgelegd heb wat de inhoud 
van de cursus is. Zij zeggen dan verontwaardigd: “Waarom worden deze vaardigheden niet standaard 
aangeboden op het VO?” 
 

Dat zegt genoeg denk ik. De vaardigheden die we de leerlingen/studenten aanreiken zijn van essentieel 
belang om hun opleiding/studie met een goed resultaat te vervolgen en af te ronden. Zij krijgen daardoor 
balans in en controle over het leer- en leefproces.   
 

Eventueel extra toelichting: 
 

Het blijft fantastisch om te zien hoe studenten/ leerlingen weer grip krijgen op hun leerontwikkeling. De 
één haalt meer uit de organisatie van het leren, de ander heeft veel profijt van het snellezen en 
mindmappen. Uiteindelijk is het voor mij belangrijk dat de student weer intrinsiek gemotiveerd wordt om 
zijn/haar ontwikkeling voor de toekomst een boost te geven. De vaardigheden die aangeleerd worden 
tijdens de cursussen zijn een investering voor het leerproces maar ook voor het toekomstige werkproces!! 
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