
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Op de locatie Nehalennia Breeweg bieden we dit 
schooljaar opnieuw de cursus leren leren voor de 
onderbouw aan. Deze cursus wordt op school 
gegeven door StudiePro, deze organisatie heeft zich gespecialiseerd op het gebied 
van huiswerkbegeleiding en aanvullend onderwijs. 
StudiePro heeft zowel voor de onder- als bovenbouw een cursus leren leren 
ontwikkeld, die leerlingen in staat stelt in een korte periode hun studievaardigheden 
te verbeteren en de leerstijl te vinden die het beste bij hen past. Hierdoor leren 
leerlingen effectiever met hun tijd om te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen leerproces.  
Hier hebben ze niet alleen direct profijt van op school, maar ook in hun verdere 
carrière.  
 
Cursus leren leren onderbouw 
Leerlingen leven en leren in de 21e eeuw waarbij afleiding in de vorm van mobieltjes, 
Ipads, social media en games een grote rol speelt, dit maakt het voor veel leerlingen 
lastig zich te concentreren en te focussen op hun maak- en leerwerk. Daarnaast 
vinden veel leerlingen het vaak moeilijk grote hoeveelheden leerstof slim in te 
plannen en zich te houden aan deze planning. In de cursus leren leren wordt er 
dieper in gegaan op het aanleren van juiste studiemethodes en het toepassen van 
leerstrategieën. Daarnaast leren leerlingen hun leeromgeving te organiseren en 
worden er handvatten geboden om hun focus en concentratie te vergroten. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Voor wie is deze cursus bedoeld? 

• Leerlingen in klas 1,2,3 
• Leerlingen die het huiswerk vaak uitstellen. 
• Leerlingen die het moeilijk vinden een goede planning te maken en zich 

hieraan te houden. 
• Leerlingen die snel afgeleid zijn. 
• Leerlingen die het lastig vinden een toets goed voor te bereiden. 
• Leerlingen die erg veel tijd kwijt zijn aan hun huiswerk. 
• Leerlingen die het moeilijk vinden een goede samenvattingen te maken. 
• Leerlingen die graag effectiever willen leren leren.  

 
Werkwijze 
Aangezien iedere leerling zijn eigen leerstijl moet ontdekken en lesstof bij iedere 
leerling anders in zijn of haar hersenen wordt verwerkt, wordt er in de eerste les 
aandacht besteed aan informatieverwerking en wat daarop van invloed is. 
Vervolgens wordt er gewerkt aan:  

• Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in. 
• Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk, & 

rekenwerk. 
• Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol. 
• Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en ‘saaie’ lessen. 
• Plannen en organiseren van huiswerk, opdrachten en vrije tijd. 
• Evalueren: Wat ging er goed en wat kan er beter. 

Door middel van oefeningen, tips, weetjes, testen, spellen en huiswerkopdrachten 
leren leerlingen hun persoonlijke studievaardigheden te verbeteren waardoor ze 
efficiënter en effectiever met hun tijd leren omgaan.    
 
Wanneer 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en wordt gegeven in de weken 44 t/m 49 op 
locatie Breeweg op dinsdagen van 14.30-16.00 tijdens het StudieBegeleidingsUur 
(SBU) of op donderdagen van 15.15 – 16.45 uur.  
 
Kosten 
Cursus leren leren € 77,50 (6 bijeenkomsten). 
 
Inschrijven voor 26 oktober  
Voor meer informatie of om uw zoon en/of dochter in te schrijven gaat u naar: 
http://studiepro.nl/lerenleren/ 
Of stuurt u een e-mail naar: blanker@studiepro.nl 
Of belt u naar: 06-28948235.	


