
  
 

  

 
 
 

 

Interview met stertrainer Willemijn Bloemers 
 

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 mijn praktijk had ik veel leerlingen uit groep 7 en 8 die moeite hadden met plannen, samenvatten en leren. 
De overstap van PO naar VO is groot. Ik wilde deze kinderen graag verder helpen. Samen met mijn 
toenmalige collega wilde ik een huiswerkbegeleiding starten en we volgden de cursus ‘Snel leren = leuk 
leren’. Tijdens de cursus bedacht ik me dat als ik dit zelf vroeger had geleerd, ik makkelijker door de 
middelbare school en mijn vervolgopleidingen was gegaan. De combinatie van snel lezen, plannen en leren 
leren is precies wat deze leerlingen nodig hadden. Ik denk hier nu nog steeds zo over. 
 

Wat is volgens jou de kracht van de cursus? 

 
Inmiddels heb ik bijna 70 leerlingen deze cursus aangeboden. De kracht zit in het feit dat leerlingen overzicht 
krijgen, efficiënter worden, goede samenvattingen leren maken en resultaat zien van de tools die zij 
aangereikt krijgen en daardoor echt plezier krijgen in leren. 
Als je op tijd begint met leren, dan is er voor de proefwerken minder stress en ga je goed voorbereid en 
relaxter een proefwerk, tentamen of examen tegemoet. 
 

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

 
“Ik heb mijn tentamen gehaald, deze manier van leren werkt dus echt supergoed voor mij! Dank daarvoor.” 
 

Op welk resultaat ben je het meest trots? 

 
Elke leerling zou deze cursus moeten volgen, omdat het ze zoveel biedt. Niet alleen voor nu, maar ook voor 
de toekomst. De verschillende tools die ze aangereikt krijgen, kunnen ze tot en met hun afstuderen en 
misschien zelfs in het werkende leven gebruiken. 
 

Waarom zou elke VO-leerling deze cursus moeten volgen? 

 
Ik kijk naar wat leerlingen nodig hebben. Ik heb ervaren dat je niet alle leerlingen deze cursus in een groep 
moet aanbieden, maar dat sommigen juist meer leren als je het individueel aanbiedt. Je hebt dan alle tijd 
voor ze, je neemt ze stap voor stap aan de hand en dan bereik je vaak nog meer. 
Ook is het goed om open te blijven staan voor nieuwe technieken, zoals trechterlezen, het werken met 
Slimstampen voor Engels en Frans en gebruik te maken van apps als bijvoorbeeld Be focused/ Pomodoro.  
Je bent tenslotte nooit te oud om met plezier te leren! 
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