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Hartelijk dank voor je belangstelling in deze informatiebrochure, 
waarin je alles kunt lezen over de concepten van Studielift BV en hoe 
jij trainer van de verschillende cursussen kunt worden. 
 
Met ingang van 1 juli 2022 kunnen de opleidingen gevolgd worden in 
het kader van de subsidieregeling STAP-budget, zie pagina 11 voor 
meer informatie. 
 

Heb je na het doornemen van deze brochure  

nog vragen, dan verneem ik dat graag per mail  
naar info@studielift.nl of per telefoon  
via 06-17 23 44 17. 
 

Annemieke Groeneveld 
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Cursus:  ‘Snel leren = leuk leren’ 
 

De cursus ‘Snel leren = leuk leren’ bestaat uit zes wekelijkse lessen van 
één uur.  
 
 

 
 
 
 
 
 
In zes lessen leren jouw cursisten: 

 2 tot 4 keer sneller lezen. 
 Meer en makkelijker onthouden. 
 Beter plannen en organiseren van huiswerk. 
 Samenvatten met mindmaps. 
 Geheugentechnieken. 
 Leren leren. 

 

 
Voor wie? 
De cursus is geschikt voor middelbare scholieren van vmbo tl t/m vwo 
en studenten mbo, hbo en wo. Ook voor leerlingen en studenten met 
dyslexie, AD(H)D en hoogbegaafdheid is de cursus uitstekend geschikt. 
 

 
Kosten? 
Zes lessen van één uur à  
€ 279,95 inclusief cursusboek, 
werkboek en materiaal.  
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De volgende vragen van worden tijdens de cursus beantwoord: 
 Hoe pak ik het beste mijn huiswerk aan? 
 Hoe bouw ik het leren voor een toets of tentamen op? 
 Hoe leer ik sneller te lezen en tegelijkertijd beter te onthouden? 
 Hoe kan ik dat wat ik leer beter en langer onthouden? 
 Hoe maak ik een haalbare planning? 
 Hoe maak ik leren leuker?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat levert het de cursist op? 
De investering in deze cursus is 6x een uur les en 6 weken lang 10-15 
minuten per dag oefenen, 6 dagen per week, in totaal dus 15 uur, 
maar wat levert dat uiteindelijk op? 

 Elk boek dat je leest, lees je in de helft van de tijd, dus als je 
normaal in 6 uur een boek uitleest, doe je dat na de cursus in 3 
uur, reken maar uit hoeveel tijd dat scheelt voor je complete 3 
lijst! 

 In één keer je lesboek lezen en samenvatten, zodat je het voor een 
toets niet allemaal weer opnieuw hoeft door te nemen. 

 Makkelijk, snel en overzichtelijk samenvatten in een mindmap. 
 Weten hoe je met elk soort huiswerk om moet gaan, van woordjes 

leren tot een werkstuk maken, van sommen maken tot een toets 
of tentamen leren. 
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Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ 
 

Wil jij middelbare scholieren en 
studenten op weg helpen efficiënter te 
leren en huiswerk/studie beter te 
organiseren door hen de cursus ‘Snel 
leren = leuk leren’ aan te bieden?  
 
Ben je docent, Remedial Teacher, Intern 
Begeleider, kindercoach, jongerencoach 
of huiswerkbegeleider?  
Dan is deze opleiding echt iets voor jou.  

 
 

De cursus ‘Snel leren = leuk leren’ bevat een totaalpakket aan 
studievaardigheden voor middelbare scholieren en studenten. Alles 
wat de cursisten leren, is direct toepasbaar op hun huiswerk, 
waardoor je als trainer direct het resultaat merkt van je werk. Binnen 
enkele weken leren de cursisten al meer en makkelijker in minder tijd, 
waardoor zij steeds enthousiaster en gemotiveerder worden. Tijdens 
de opleiding word je natuurlijk ook zelf getraind in snellezen, 
mindmappen, geheugentechnieken en plannen en ontvang je: 
 

 Het cursusboek met werkboek ‘Snel leren = leuk leren’. 
 Cursusmateriaal t.b.v. snellezen, mindmappen, leren leren. 
 Uitgebreide trainersmap met hierin onder andere een kant en 

klaar draaiboek van de zes lessen die de tweede dag volledig wordt 
doorgenomen.  

 Sta je voor de klas? Dan krijg je tevens een draaiboek van 
12 lessen van 40 minuten om de cursus klassikaal aan te 
bieden, bijvoorbeeld tijdens de mentorles.  
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Cursus:  Actief leren leren 
 

Vanaf de bovenbouw havo-vwo wordt meer zelfstandigheid en inzicht 
van leerlingen verwacht. Daarnaast krijgen de vakken binnen het 
profiel een verdieping en moeten de leerlingen de lesstof echt goed 
gaan beheersen. Toetsen bestaan grotendeels uit inzicht- en 
toepassingsvragen, wat een actievere leerhouding vraagt. Dit geldt 
natuurlijk ook voor een eventuele vervolgstudie. 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de cursus Actief leren leren leer jij jouw cursisten werken en 
leren vanuit hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Je gaat hen leren 
reflecteren op hun eigen leerhouding en leergedrag en laat hen 
ontdekken welke invloed hun mindset en motivatie op hun 
leerresultaten hebben. Je leert hen tevens focussen op hetgeen waar 
zij invloed op hebben en zij gaan met behulp van hun eigen ideale 
leermix een persoonlijk leerplan opstellen. 
 

 
 

 
 
  

Voor wie: 
De cursus is geschikt voor middelbare        
scholieren vanaf 3 havo t/m 6 gymnasium 
alsmede studenten mbo-hbo-wo. 
 

Kosten: 
Zes lessen van één uur à € 279,95 inclusief   
cursusboek, werkboek en keuzekaartjes 
kwaliteiten en vaardigheden. 
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Aan bod komen onder andere: 
 
 
Leerhouding: 

 Zelfinzicht a.d.h.v. kwaliteiten, 
vaardigheden, talenten en competenties. 

 De vier scenario’s van mindset versus 
motivatie. 

 Reflecteren op eigen leerhouding en    -
gedrag m.b.v. het STARR-model. 

 Doelen stellen m.b.v. de SWOT-analyse. 
 Cirkel van invloed en betrokkenheid. 
 Leren van fouten en successen. 
 De ideale leermix. 
 Het persoonlijk leerplan. 

 
 
 

Leergedrag: 
 Executieve functies -> leerstrategieën ->  

         studievaardigheden. 
 Taxonomie van Bloom. 
 Aantekeningen en samenvatting maken. 
 Cornell-schema, tekstschema,  

         conceptmap, woordweb, mindmap,  
         stroomschema, tijdlijn, infographic.  

 Overhoren m.b.v. de kubustest. 
 Toetsweek voorbereiden. 
 Profielwerkstuk. 
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Opleiding Actief leren leren 
 

Werk jij graag met bovenbouwleerlingen en wil je ze 
beter voorbereiden op hun examens en vervolgstudie? 
Volg dan de tweedaagse opleiding tot trainer Actief 
leren leren. 
 
Hoewel de cursus Actief leren leren een vervolg en verdieping is op de 
cursus ‘Snel leren = leuk leren’, zijn beide cursussen en daarmee ook 
de opleidingen goed los te volgen van elkaar, mits je als trainer 
voldoende voorkennis hebt van mindmappen. Dit onderdeel wordt 
namelijk in de opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ uitgebreid behandeld. 
Hieronder zie je in steekwoorden het verschil tussen beide concepten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusboek, werkboek, 
keuzekaartjes en een kleurendobbelsteen. Als geregistreerde trainer 
kun je het materiaal aanschaffen in de webshop voor trainers en 
ontvang je tevens twee optionele en aanvullende lessen ‘Studie en 
beroep kiezen’, waarmee cursisten alle input vanuit het werkboek 
Actief leren leren gaan inzetten om tot een goede studie- en 
beroepskeuze te komen.  

”Snel leren = leuk leren” 

Basis leren leren 

Overzicht huiswerk 

Concentratie 

Structuur 

Planning 

Efficiënt leren 

Actief leren leren 

Verdieping leren leren 

Leerhouding en -gedrag 

Focus 

Zelfkennis en -reflectie 

Metacognitie 

Effectief leren 
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Data en locaties opleidingen 
 

De opleidingen ‘Snel leren = leuk leren’ en ‘Actief leren leren’ kunnen  
live online of op locatie in Utrecht gevolgd worden. Er wordt getraind  
in groepen van 6 tot maximaal 12 personen 
 
Kijk voor de actuele data en tijden  op deze pagina. 
 
Op pagina 12 t/m 14 vind je een overzicht van al onze pakketten. 
 
Na de opleiding kun je direct aan de slag als trainer van de cursus ‘Snel 
leren = leuk leren’ of ‘Actief leren leren’.  
 
De in deze folder en op de website genoemde cursusprijzen zijn 
landelijk vastgesteld.  
 
Voor individuele trajecten geldt het uurtarief van de betreffende 
trainer. 
 

 
 
 
 
  

https://www.studielift.nl/TRAINER/trainingsdagen.html
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STAP-budget inzetten voor opleidingen Studielift 

Trots kunnen we melden dat je vanaf 1 juli 2022 de opleidingen ‘Snel leren = 
leuk leren’ en ‘Actief leren leren’ vanuit de subsidieregeling STAP-budget 
kunt volgen.  
 
Wat deze regeling inhoudt, lees je in onze brochure via deze link.   
 

Hoe kun je de opleiding vanuit STAP-budget volgen? 
 

 STAP 1: Meld je aan voor één van de opleidingen via deze link. 
o Vink het vakje ‘Aanmelden m.b.v. STAP-budget’ aan.  
o Let op data opleiding: de opleiding moet minimaal na 30 dagen 

en binnen 3 maanden na aanvraag starten. 
o STAP-budget dekt pakket 1 en 4. 

 

 STAP 2: Wij maken een STAP-aanmeldbewijs en sturen je deze per mail 
toe. Dit bewijs is heel belangrijk – zorg dat je hem niet kwijtraakt! 
 

 STAP 3: Vraag jouw STAP-budget aan via deze link. Bij deze aanvraag 
voeg je het STAP-aanmeldbewijs van Studielift BV toe.  

 

 STAP 4: Het UWV beoordeelt of je recht hebt op de STAP-subsidie. Je 
ontvangt binnen vier weken na aanvraag bericht over de afhandeling van 
jouw aanvraag. 

 

 STAP 5: Je ontvangt een akkoord of afwijzing van het UWV. Geef het 
bericht van het UWV zo spoedig mogelijk aan ons door via 
info@studielift.nl. 

 

 STAP 6: Is jouw aanvraag akkoord? Dan factureren wij het subsidiabele 
bedrag aan het UWV. Een eventueel resterend bedrag (afhankelijk van 
het gekozen pakket) factureren wij naar jou. 

 

 STAP 7: Je  ontvangt alle informatie van de opleiding die je online of op 
locatie volgt. 

 

 STAP 8: Na de opleiding ontvang je van ons een Bewijs van Deelname, 
welke tevens aan het UWV wordt verzonden. 

 

https://www.studielift.nl/TRAINER/aanmelden_trainers.html
https://www.stapuwv.nl/login?p=stapaanvraag
https://stapbudgetopleiding.nl/Brochure-Studielift-aanbod-STAP-budget-2022-download.pdf
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Prijzen opleidingen en pakketten excl. btw     offline / online 

 

Pakket 1  - Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’                             
Tijdens deze opleiding word je zelf getraind in snellezen, mindmappen en 
plannen en tevens opgeleid tot trainer ‘Snel leren = leuk leren’. Je kunt na 
afloop direct met een kant en klaar draaiboek en promotiemateriaal aan de 
slag met de cursus ‘Snel leren = leuk leren’.                               € 795,-  / € 625,- 

 
Pakket 2  - Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ en één jaar netwerk-
lidmaatschap 
Naast de opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ sta je een jaar vermeld op onze 
website en ben je lid van ons trainersnetwerk.                           € 895,- / € 725,- 

  
Pakket 3  - Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ + één jaar netwerk-
lidmaatschap + pakket OP WEG NAAR de brugklas 
Naast de opleiding en een jaar netwerklidmaatschap kun je leerlingen uit 
groep 8 de cursus ‘OP WEG NAAR de brugklas’ aanbieden, zie pagina 16. 
Inbegrepen bij dit pakket: draaiboek, flyers en toegang tot het portaal OP 
WEG NAAR. Op dit portaal vind je onder andere een PowerPointpresentatie, 
materiaal om de cursus klassikaal aan te bieden op scholen en het materiaal 
voor ‘Snel leren = leuk leren’-VMBO (zie pagina 18).               € 1145,- / € 975,- 

 
Pakket 4  - Opleiding Actief leren leren                        
Tijdens deze opleiding leer je werken aan zowel de leerhouding als het 
leergedrag van je leerlingen m.b.v. het cursusboek en het werkboek Actief 
leren leren. Na afloop van de opleiding kun je direct met een kant en klaar 
draaiboek aan de slag met de cursus Actief leren leren voor leerlingen vanaf 
3 havo.                                                                                                € 795,-  / € 625,- 

 
Pakket 5  - Opleiding Actief leren leren en één jaar netwerk-lidmaatschap  
Naast de tweedaagse opleiding ‘Actief leren leren’ sta je een jaar vermeld op 
onze website en ben je lid van ons trainersnetwerk.                    € 895 / € 725,- 
 



 

 13   

   

Pakket 6 -  Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ + Actief leren leren (2x twee 
dagen) 
Met dit pakket volg je beide opleidingen los van elkaar, combinatie pakket 1 
en 4.                                                                                              € 1.490,- / € 1.200,- 

 
Pakket 7 - Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ + Actief leren leren (2x twee 
dagen) en één jaar netwerklidmaatschap 
Met dit pakket volg je beide opleidingen los van elkaar en krijg je toegang tot 
beide trainersportalen, combinatie pakket 2 en 5. Verlenging van het 
netwerklidmaatschap kost € 150,- per jaar.                          € 1.640,- / € 1.350,- 

 
Pakket 8 - Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ + ‘Actief leren leren’ + één jaar 
netwerk-lidmaatschap + pakket OP WEG NAAR de brugklas 
Met dit pakket breid je pakket 7 uit met het pakket OP WEG NAAR de 
brugklas, zie pagina 16.                                                             € 1.890,- / € 1.600,- 

 
Pakket 9 - Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’ + ‘Actief leren leren’ + één jaar 
netwerk-lidmaatschap + pakket Study SMART 
Met dit pakket breid je pakket 7 uit met het pakket ‘Study Smart’, waardoor 
je de gelijknamige cursus van negen lessen aan studenten kunt geven. 
Aantekeningen maken tijdens colleges, werkgroepen en projecten 
voorbereiden en samenvatten, studeren voor tentamens en het 
voorbereiden van scripties.                                                      € 1.890,- / € 1.600,- 

 
Pakket 10 - allround trainerspakket ‘Snel leren = leuk leren’ +  Actief leren 
leren incl. jaar registratie en nascholingsdagen OP WEG NAAR en Study 
Smart  
 
van € 2.655,- voor € 2.355,- voordeel € 300,- + twee extra bonussen 

 
Word allround trainer studievaardigheden voor leerlingen van groep 8 en VO 
(alle niveaus), studenten en volwassenen. Dit pakket omvat twee opleidingen 
en twee nascholingsdagen waarin je in zes dagen wordt opgeleid voor de 
volgende concepten: 
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‘Snel leren = leuk leren’  (cursusprijs € 279,95 p.p.) 
‘Snel leren = leuk leren’-vmbo  (cursusprijs € 279,95 p.p.) 
OP WEG NAAR de brugklas (cursusprijs € 95,- p.p.) 
Workshop snellezen & mindmappen volwassenen  (workshopprijs € 
129,- p.p.) 
Actief leren leren  (cursusprijs € 279,95 p.p.) 
‘Snel & Actief leren’ (cursusprijs 439,95) 
Study Smart  (cursusprijs € 395,- p.p.) 
Extra bonus: workshop ‘Het obstakel dat huiswerk heet’ voor ouders 
t.w.v. € 75,-

Opleiding ‘Snel leren = leuk leren’  € 795,- 
Netwerkregistratie 1 jaar ‘Snel leren = leuk leren’ € 120,- 
Pakket OP WEG NAAR de brugklas  € 295,- 
Opleiding Actief leren leren  € 795,- 
Netwerkregistratie Actief leren leren €   60,- 
Nascholingsdag Study Smart € 295,- 

Totaal       € 2.360,- 

Allround-aanbieding  € 2.100,- / € 1.850,- 

* Genoemde prijzen gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.

* Alle prijzen zijn exclusief btw.

Via deze link vind je een overzicht van de offline pakketten. 

Via deze link vind je een overzicht van de online pakketten. 

https://www.studielift.nl/TRAINER/pakketten.html
https://www.studielift.nl/TRAINER/pakketten-online.html
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Toelichting overige cursussen uit de pakketten 

Workshop Snellezen & Mindmappen volwassenen 
 

Geregistreerde trainers vinden op het trainersportaal een workshop 
snellezen en mindmappen voor volwassenen inclusief draaiboek, 
toelichting en hand-out. Deze workshop kun je als trainer direct 
aanbieden aan bijvoorbeeld ouders van cursisten of volwassenen die 
een baan met veel leeswerk hebben. 
 

In de trainerswebshop vind je gedrukte hand-outs, A4-posters en 
flyers van de workshop die je kunt bestellen. 
 
 

Tijdens de workshop leer je de deelnemers: 
 

 2-4x sneller lezen. 
 Sneller grote hoeveelheden informatie opnemen.  
 Samenvatten van leeswerk of vergadering in een mindmap. 
 Projecten plannen met behulp van een mindmap. 
 Brainstormsessies en gedachten beter in kaart brengen. 

 
 

Er zijn meerdere mogelijkheden om deze workshop te geven: 
 

 In één bijeenkomst van 2,5 - 3 uur voor € 95,-.  
 In twee bijeenkomsten van 1,5 uur voor € 129,-.  
 In drie bijeenkomsten van 1 uur voor € 129,-.  

Prijzen gelden per persoon in groepsverband en zijn 
inclusief btw en materiaal.  
 

Je kunt als trainer kiezen voor de vorm die jij het prettigst vindt.  
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Cursus: OP WEG NAAR de brugklas 
 

Werk jij graag met groep 8-leerlingen en wil je hen alvast 
voorbereiden op de brugklas? Dan is het concept ‘OP WEG NAAR de 
brugklas’ wellicht ook iets voor jou om te gaan geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘OP WEG NAAR de brugklas’ is een opstapcursus waarmee leerlingen 
van groep 8 kennismaken met studievaardigheden.  
 

In drie lessen van één uur leer je je cursisten: 
 

 Kijken welke agenda je het best kunt gebruiken op de middelbare 
school en hoe je snel en makkelijk je huiswerk op kunt schrijven. 

 Kijken naar de soorten huiswerk en hoe je grote brokken huiswerk 
het beste kunt aanpakken. 

 Focuslezen; als je beter focust, onthoud je beter wat je leest. 
 Een projectmindmap maken voor bijvoorbeeld een werkstuk. 
 Sleutelwoorden herkennen: hoe haal je de kern uit een stuk tekst, 

het verschil tussen hoofd- en bijzaken. 
 Snelle pictogrammen tekenen. 
 Woordjes en begrippen leren door middel van leerkaartjes. 

 

De cursus is uitstekend apart te volgen en waardevol om op de 
middelbare school mee aan de slag te gaan. Gecombineerd met de 
cursus ‘Snel leren = leuk leren’ krijgt de leerling een breed pakket aan 
studievaardigheden aangereikt om de overgang van de basisschool 
naar de brugklas zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
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De cursus ‘OP WEG NAAR de brugklas’ kost € 95,- inclusief btw en 
materiaal. Als de leerling zich aansluitend inschrijft voor de cursus 
‘Snel leren = leuk leren’ krijgt hij of zij het cursusboek ‘Snel leren = leuk 
leren’ cadeau. 
 

Het pakket ‘OP WEG NAAR de brugklas’ is inbegrepen bij pakket 3, 4, 
10 en 11 en is apart via de trainerswebshop te bestellen voor € 295,- 
excl. btw. Met de aanschaf van het pakket ‘OP WEG NAAR de brugklas’ 
schaf je drie concepten in één keer aan, te weten: 
 

 ‘OP WEG NAAR de brugklas’ voor kleine groepen in je eigen 
praktijk, prijs € 95,- per persoon, incl. btw en materiaal. 

 ‘OP WEG NAAR de brugklas’-klassikaal, met dit concept kun je deze 
cursus klassikaal op basisscholen aan groep 8 aanbieden, hiervoor 
gelden andere prijzen die je op het portaal OP WEG NAAR vindt. 

  ‘Snel leren = leuk leren’-VMBO, zie voor informatie over het 
concept de volgende pagina. Prijs € 279,95 per persoon inclusief 
btw, cursusboek, hand-out en cursusmateriaal. 

 

Met de aanschaf van dit pakket krijg je tevens een extra vermelding bij 
je websitevermelding en toegang tot de besloten Facebookgroep OP 
WEG NAAR en het portaal OP WEG NAAR met o.a.:  

 

 ‘OP WEG NAAR de brugklas’-klassikaal, toelichting, presentatie en 
voorbeeldofferte. 

 ‘Snel leren = leuk leren’-vmbo, draaiboek, hand-out, promo’s, enz. 
 Powerpointpresentatie ‘OP WEG NAAR de brugklas’. 
 Vraagkaarten als energizer om gesprek over brugklas aan te gaan. 
 Afbeeldingen en banners voor website en Facebook. 
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Cursus: ‘Snel leren = leuk leren’-vmbo 
 

Naast ‘Snel leren = leuk leren’, geschikt voor middelbare scholieren 
van vmbo-tl t/m vwo, is er ook een versie ‘Snel leren = leuk leren’-
vmbo, geschikt voor leerlingen van alle vmbo-niveaus alsmede alle 
brugklasleerlingen. Dit betekent dat brugklasleerlingen van vmbo-tl 
t/m vwo kunnen kiezen welke versie zij willen volgen. 
 
 
 
 
 
 
Het verschil tussen deze twee versies is dat het leren plannen van een 
volledige toetsweek is vervangen door visueel huiswerk plannen.  
Al het huiswerk wordt overzichtelijk en visueel in een leerschema 
gezet met gebruik van kleuren en symbolen voor de soorten huiswerk 
en de verschillende vakken. Ook leer je je cursisten tijdens ‘Snel leren 
= leuk leren’-VMBO sleutelwoorden uit een tekst halen.  
 

Uiteraard leer je hen ook snellezen, mindmappen, geheugen-
technieken en het plannen van losse toetsen. 
 

De volgende vragen worden tijdens de cursus beantwoord: 
 

 Hoe pak ik het beste mijn huiswerk aan? 
 Hoe bouw ik het leren voor een toets op? 
 Hoe leer ik sneller te lezen en tegelijkertijd beter te onthouden? 
 Hoe kan ik hetgeen ik leer, langer onthouden? 
 Hoe maak ik mijn huiswerk overzichtelijk? 
 Hoe haal ik de kern uit een stuk tekst? 
 Hoe herken ik het verschil tussen hoofd- en bijzaken? 
 Hoe maak ik leren leuker?  
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‘Snel leren = leuk leren’-VMBO is een slimme combinatie van ‘Snel 
leren = leuk leren’ en ‘OP WEG NAAR de brugklas’, vandaar dat dit 
concept onderdeel is van het pakket ‘OP WEG NAAR de brugklas’. 
 

 

Nascholingsdag OP WEG NAAR en ‘Snel leren = leuk leren’-VMBO 
Wil je alle drie de concepten die bij het pakket ‘OP WEG NAAR de 
brugklas’ horen meteen goed kunnen geven, dan bestaat de 
mogelijkheid om hier een nascholingsdag voor te volgen.  
 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 
 

 Draaiboek en programma ‘OP WEG NAAR de brugklas’ - kleine 
groepen. 

 Draaiboek en programma ‘OP WEG NAAR de brugklas’ - 
klassikaal. 

 Draaiboek ‘Snel leren = leuk leren’-vmbo. 
 Vragen verschillende programma’s en draaiboeken. 
 Energizers m.b.v. onder andere Bal-a-v-is-X balletjes. 

 

Bij deze dag zit inbegrepen:  
 Map met draaiboek.  
 Toelichting visueel huiswerk plannen. 
 Hand-out ‘OP WEG NAAR de brugklas’ en  

hand-out ‘Snel leren = leuk leren’- vmbo. 
 Set Bal-a-vis-X-balletjes. 

 

 
 
 
De nascholingsdag wordt twee maal  
per jaar verzorgd. Kosten voor deze  
nascholingsdag:  € 295,-.  
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Cursus voor studenten: Study SMART 
 

Effectief en efficiënt studeren vraagt om discipline en 
doorzettingsvermogen, maar vooral ook om een goede, tijdige 
planning. Speciaal voor studenten zijn de concepten ‘Snel leren = leuk 
leren’ en ‘Actief leren leren’ samengevoegd en studie-proef gemaakt 
in de cursus ‘Study SMART’. 
 
 
 
 
 
 
 
Je leert studenten efficiënt studeren, zodat zij voldoende vrije tijd 
overhouden, maar wel gewoon hun tentamens halen door de juiste 
studievaardigheden in te zetten en door te studeren op een voor hen 
effectieve en haalbare manier. 
 
Tijdens de cursus ‘Study SMART’ leer jij als trainer studenten efficiënt 
en effectief studeren vanuit hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Ze 
gaan leren reflecteren op hun studeerhouding en studeergedrag en 
ontdekken welke invloed hun mindset en motivatie op hun 
studieresultaten hebben. Ze leren focussen op hetgeen waar ze 
invloed op hebben en ze gaan met behulp van hun eigen ideale 
studeermix  een persoonlijk studeerplan samenstellen.  
 
Trainer ‘Study SMART’ kun je worden door beide opleidingen ‘Snel 
leren = leuk leren’ en ‘Actief leren leren’ te volgen en daarnaast de 
nascholingsdag ‘Study SMART’. 
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Registratie en lidmaatschap trainersnetwerk 
 

Na de eerste opleidingsdag kun je je meteen registeren als netwerk-
trainer. De registratie kost € 10,- per maand. Hiervoor krijg je: 
 

 Korting op de inkoop van cursusboeken en cursusmateriaal. 
 Vermelding op de website met toelichting van je eigen praktijk.  
 Toegang tot het besloten trainersportaal met webshop. 
 Toegang tot besloten Facebookgroep. 
 Deelname best-practice digibook, zie pagina 22. 

 

Op de besloten trainersportalen vind je heel veel extra informatie 
en bestanden waaronder: 
 

Snel leren = leuk leren: 

 Workshop snellezen en mindmappen voor volwassenen. 
 Powerpointpresentie van de cursus ‘Snel leren = leuk leren’. 
 Info over executieve functies in relatie tot ‘Snel leren = leuk leren’. 
 Afbeeldingen voor website en Facebook. 
 E-books over snellezen, mindmappen, enzovoort. 
 Youtube filmpjes passend bij de cursus ‘Snel leren = leuk leren’. 

 

Actief leren leren: 
 Aanvullende lessen studie- en beroepskeuze. 
 Voorbeelden en werkmateriaal leertechnieken. 
 Powerpointpresentatie van de cursus Actief leren leren. 
 Afbeeldingen voor website en Facebook. 

 
Maar registreren heeft meer voordelen. Je bent in een collectieve zin 
zichtbaar binnen een professioneel netwerk. Binnen dat netwerk is er 
veel mogelijkheid tot delen van kennis en expertise. Je leert veel van 
de praktijkervaringen van collega-trainers en geniet bescherming op 
het gebied van prijsafspraken en inhoud van de concepten.  
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Tot slot wil ik je graag wijzen op een aantal interessante links: 

 De nieuwsbrief van Studielift BV, komt 4-6 maal per jaar in de 

mailbox en je kunt je uiteraard op elk moment uitschrijven. 

Aanbiedingen komen nooit op de website, maar wel in de 

nieuwsbrief of op Facebook, aanmelden kan via 

https://www.studielift.nl/TRAINER/aanmelden_nieuwsbrief.html. 

 Handig om te hebben, onze gratis downloadpagina waarin de 

bestanden te vinden zijn uit het cursusboek, zodat leerlingen deze 

altijd weer opnieuw kunnen gebruiken (hierop zit uiteraard 

copyright). 

https://www.studielift.nl/TRAINER/handig_trainers.html. 

 De Facebookpagina van Studielift BV voor alle nieuwtjes, tips en 

resultaten van trainers en leerlingen: 

https://www.facebook.com/studielift. 
 

 

Heel graag tot ziens bij één van onze opleidingen, 

 

Annemieke Groeneveld 



 

 

 
  



™S
tud
ieli
ft ©
 | S
tud
iev
aar
dig
hed
en 
en 
con
cep
ton
twi
kke
ling
 vo
or 
pro
fes
sio
nal
s


	Informatiebrochure trainersopleidingen Studielift incl. STAP - 2022 - cover
	Informatiebrochure trainersopleidingen Studielift incl. STAP - 2022 - download



