
 
 
 

 

Interview met stertrainer Karin Rodenburg – Berkel en Rodenrijs 

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? 
 

Ik zag leerlingen met hulpvragen, die vooral ontstaan waren door een niet-efficiënte aanpak van 
het huiswerk. Vaak ging het om ‘slimme jongens en meisjes’, bij wie de intelligentie niet uit de verf 
kwam. Tot dan toe was het hen allemaal komen aanwaaien, maar daar red je het in het VO niet 
meer mee. 
 

Wat is volgens jou de kracht van de cursus? 
 

De kracht van deze cursus, zo is mij gebleken, is de cohesie tussen de verschillende onderdelen: 
zonder snellezen is er minder tijdswinst, zonder het samenvatten bewaar je niets en zonder 
planning komt de leerstof niet goed in het langetermijngeheugen. Samengevat: zonder één van 
deze onderdelen behaal je niet wat het motto omschrijft: betere cijfers in minder tijd. 
 

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

Een mooi moment, dat ik vaak mag beleven, betreft het mindmappen:  
Ik krijg vaak het volgende te horen: ’Je mag van alles aan mij vragen, maar mindmappen ga ik ECHT 
niet doen; dat kost mij veel te veel tijd!’ Als ik hen heb kunnen overhalen dit een eerlijke kans te 
geven, krijgen de leerlingen vaak de smaak te pakken: het ‘knutselen’ met de leerstof geeft hen 
veel meer plezier en voldoening dan het eindeloos doorlezen ervan. Daardoor vinden ze het ook 
geen probleem meer er tijd in te steken, alhoewel ook dat reuze meevalt als je met de lessen van 

de docent mee mindmapt. En de hogere cijfers, als gevolg, doen de rest      ! 
 

Op welk resultaat ben je het meest trots? 
 

Ik ben het meest trots als leerlingen, zoals hierboven omschreven, de omslag weten te maken, deze 
vast kunnen houden en plezier krijgen in hun nieuwe manier van aanpak.  
 

Waarom zou elke VO-leerling deze cursus moeten volgen? 
 

Door deze cursus te volgen, krijg je grip op je functioneren. Alle input is wetenschappelijk 

onderbouwd; daardoor wordt deze als waarheid aangenomen door onze kritische luisteraars      . 
Efficiënt leren verhoogt je succes, op school, maar ook later in onze beroepen met de nodige 
nascholing. Ik heb soms een volwassen persoon, die aangeeft: ‘Had ik dit vroeger maar geweten, 
dan had ik het op school heel wat beter gedaan!’ 
 

Eventueel extra toelichting: 
 

Het liefst werk ik samen met de ouders. Ik vraag hen over de schouder van hun zoon of dochter 
mee te kijken, hen te vragen te verwoorden waarmee ze bezig zijn en met mij te delen wat zij zien. 
Pas dan zie ik de beste resultaten. Ik stuur wekelijks een verslagje. Zes weken is vrij kort om een 
aanpak, die soms al jaren gehanteerd wordt, te veranderen. Als de opdrachten thuis een week niet 
uitgevoerd worden, heb je eigenlijk al een achterstand. Deze samenwerking verhoogt de kans dat 
de leerlingen, na de cursus, het geleerde voort zullen zetten. 
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