Vanuit mijn werkervaring met leerlingen die grip willen krijgen op hiaten op de leerlijnen kom
ik vaak in contact met ouders, kinderen en jongeren die in het voortgezet onderwijs en ook
tijdens een studie hindernissen ervaren of vastlopen bij het leren of leren leren.
Een grote groep VO leerlingen geven aan dat zij graag thuis zélf willen leren. Dit na een dag vol
indrukken op het VO of na studiebijeenkomsten. Even bijtanken, even op jezelf zijn op je eigen
plek is dan een rustpunt op de dag. De valkuilen, zoals de tijd die voorbij vliegt, niet meer in
actie komen of te lang blijven doorleren op leerstof die al geleerd is, kan je tegenkomen.
Door deze jongeren te motiveren en te inspireren hun eigen talenten, planning en
leerstrategieën te ontdekken vond ik een manier waarbij de laatste wetenschappelijke inzichten
over leren leren ook voor hen inzichtelijk worden.
Het doel: Het ontdekken van je eigen leerstijl en daar grip op krijgen gebeurt tijdens de cursus
‘Snel leren = leuk leren’. De duidelijke structuur die aangeboden wordt in de lessen, de
inhoud, de onderwerpen én de materialen onderschrijven mijn eigen visie op leren leren. De
trainingen tot trainer waren een verrijking. De gestructureerde aanpak van leren leren bij de
overstap naar de brugklas en in het VO, kon ik gelijk al toepassen bij meerdere leerlingen.
In de cursussen die ik nu geef aan kleine groepjes of 1 op 1, ontdekken middelbare scholieren
en studenten welke studievaardigheden geoefend kunnen worden en krijgen ze oefeningen om
executieve functies in te gaan zetten. Doelen halen met middelen die je het liefst gebruikt planning - aanpak van je eigen tijdsindeling - grip krijgen op je eigen aansturing - je motivatie
leren op te roepen en in te zetten - valkuilen herkennen en kunnen bijstellen én het ontdekken
van een passende leeraanpak waardoor het leren gemakkelijker wordt.
Mijn ervaring en betrokkenheid in en bij het onderwijs heb ik opgebouwd als leerkracht, IB-er,
in het schoolmanagement en in het VO. Mijn wetenschappelijke kennis houd ik actueel. De
Master SEN studie bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, blijkt een meerwaarde. Het is
leuk om te leren en dat laat ik leerlingen en studenten graag (weer) ervaren.
Het ontdekken waardoor het leren moeilijk kan zijn, leidt zeker tot andere leervaardigheden die
beter bij de ‘eigen’ leerstijl passen. Leren, planning en huiswerk maken hoeft geen probleem
meer te zijn. Er blijft zelfs tijd over voor andere activiteiten! Leerlingen en jongeren, ook
onderpresteerders en hoogbegaafden ontdekken hun talenten en krijgen begrip voor hun eigen
leerstijl en grip op een mogelijk andere leerstijl. Er wordt gekeken wat voor ‘jou’ het beste
werkt. Leren op maat. Dit ontdek je met je eigen huiswerk en opdrachten. Zodat er makkelijker
geleerd kan worden in minder tijd.
En die 6 lessen? Die zijn de opstap naar ‘Snel leren = leuk leren”.
Kijk op www.rtbilthovenlerenopmaat.nl wanneer de cursussen starten, of neem contact op via
de mail - info@rtbilthovenlerenopmaat.nl
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