
 

                       De wonderlijke wereld van de ‘groepspuber’ 
 
Bij Orthopedagogie Praktijk Kapitein in Ede werken we al een tijd met pubers. Middelbare 

scholieren die vastlopen vanwege dyslexie/dyscalculie krijgen individuele begeleiding. 
Naast het begeleiden van leerlingen uit het voortgezet onderwijs én het basisonderwijs, 
doen we ook diagnostiek van leerproblemen (dyslexie, dyscalculie) en hoogbegaafdheid.  
 

Bij veel leerlingen merken we dat zij moeite hebben met plannen en lezen. De groep 
hoogbegaafde leerlingen heeft vooral moeite met leren leren. Omdat we iedereen zo goed 

mogelijk willen helpen, ben ik op zoek gegaan naar handvatten om de leerlingen dit ook 
aan te kunnen leren. Al zoekende kwam ik bij Time 2 Control. Ik verdiepte me in de 
cursus “Snel leren = leuk leren”, en werd meteen enthousiast! Dit is wat ik zocht! 
 

Inmiddels zijn we ook gestart met het geven van de cursus “Snel leren = leuk leren”.  
Met een groepje middelbare scholieren werken, dat komt niet zo vaak voor! 
 

Het blijkt ontzettend leuk te zijn!  
 

Mopperend komen alle 5 de leerlingen op tijd de praktijk binnen. Geen van allen hebben 

ze zin, ze ‘moeten’ allemaal van hun ouders, en stuk voor stuk vinden ze het zonde van 
hun tijd dat zie hier zitten. Ik start met het voorstelrondje, en begin bij mezelf. Er wordt 
gelachen om mijn ervaringen met scheikunde (een docent vertelde mij ooit dat hij echt 

niet aan een leerling die hooguit een zesje kon halen, stof ging uitleggen dat bedoeld was 
voor kinderen die een 8 of hoger konden halen), en al heel wat minder defensief vertellen 

ze allemaal wie ze zijn en wat ze moeilijk vinden. En dan geven ze, voor mij totaal 
onverwachts, ook antwoord op de vraag wat ze willen leren tijdens de cursus. Waar 
volwassenen geregeld zeggen: “ik vind hetzelfde als hij” komen deze 5 leerlingen 

allemaal met een eigen antwoord. Sneller leren lezen, huiswerk maken leuker vinden, 
hogere cijfers halen, beter begrijpen wat ik lees, sneller mijn huiswerk af….  
 

Inmiddels heb ik van twee ouders al gehoord dat hun zoon ‘het best te doen vond’, die 
eerste les. En als ik dat vertaal vanuit het puberbrein…..  
 

Ik kijk inmiddels uit naar de volgende les! 
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