
 

Begin vorig schooljaar maakte mijn dochter de overstap van het basisonderwijs 

naar het middelbaar onderwijs. Deze overgang was moeilijker dan ze verwacht 
had. Naast het verlaten van haar vertrouwde omgeving van de basisschool, had 

ze op dat moment iedere dag  een reistijd van 30-45 minuten op de fiets.  
Bij slecht weer viel haar dit nog eens extra tegen! 
 

En als ze thuis kwam van school was ze moe van de schooldagen en het fietsen en  
kon ze daarnaast niet meteen genieten van haar vrije tijd, zoals ze op de 

basisschool wel gewend was. Nee…. Ze moest zich buigen over een flink aantal 
vakken huiswerk. Maar hoe moest ze dit aanpakken???  De eerste periode had ze 

moeite om haar hoeveelheid huiswerk goed te organiseren. Het huiswerk kostte 
haar toch meer tijd dan ze gewend was. Ze kwam regelmatig tijd te kort voor het 

leren van de verschillende proefwerken.  
 

Ook van ouders van vrienden hoorde ik dezelfde verhalen. Hun kinderen hadden 

ook moeite het huiswerk van de vele vakken te overzien. Enkele ouders gaven 

aan dat hun zoon/dochter in de brugklas al 5 uur per dag aan hun huiswerk zat. 
Ik vroeg me af of er geen manieren waren om deze leertijd van middelbare 

scholieren in te perken en leerlingen sneller te laten leren, zodat ze ook nog 
ruimte hebben voor vrije tijd.  
 

Via via werd ik gewezen op  de cursus “Snel leren = leuk leren” van Time 2 
Control. De cursus leert leerlingen sneller leren door o.a. het gebruik van 

snellezen, het gebruik van mindmappen en het aanleren van geheugentechnieken.  
Ik heb me aangemeld en was meteen enthousiast. De cursus biedt een 

middelbare scholier de juiste tools om het huiswerk efficiënt aan te pakken. 
Inmiddels mag ik mij gecertificeerd trainer noemen.. 
 

Vanaf januari 2015 bied ik de cursus aan in mijn woonplaats ‘Lansingerland’ en in 
‘Zoetermeer’. Ook vanuit de regio Rotterdam en Den Haag is er belangstelling 

voor de cursus. Voor nadere informatie: www.blijleren.nl.  
Meld je snel aan als je geïnteresseerd bent, want VOL= VOL!  
 

En dochterlief???.... Die heeft de vaardigheden van het plannen inmiddels prima 

onder controle.  Ze heeft  door hard werken de HAVO gehaald en heeft dit jaar de 
overstap gemaakt naar de Theater-HAVO.  Haar passie is om actrice te worden..   
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