
Dag van de leerlingbegeleiding.                      Zaterdag 15 maart 2014  
 
Een bijzondere dag waar veel kennis en ervaringen gedeeld werden. 
Én waar betrokken leerlingbegeleiders breed geïnformeerd wilden worden. 
 
Peter Mol gaf de heldere aftrap met zijn lezing: ‘Vroeger was alles beter…’ 
In mijn beroep als docent, leerlingbegeleider op een VMBO school en coach/ trainer, 
herkende ik de inzichten die hij meegaf. 
 
Vandaag had ik de eer om mijn collega’s over mijn 
ervaringen te vertellen met een gesprekstechniek/ 
coachingstechniek die ik veel gebruik op school en binnen 
mijn eigen bedrijf. 
 
Op de vraag of ze wisten wat volle hoofden te maken 
hebben met leerproblemen en angsten zoals faalangst 
kreeg ik meteen antwoord dat die zeker een verband 
hebben. Ook bij hun leerlingen. 
Onhandige leerstrategieën die de leerling zelf bedenkt, 
installeert en hanteert veroorzaken een vol hoofd. 
Denkbeeldig gezien. In je hoofd zitten alleen maar hersenen 
maar toch zul je alle informatie die je dagelijks te verwerken 
krijgt een plekje moeten geven in je eigen brein. Want die 
informatie heb je hard nodig bij het maken van een toets. 
En wanneer je dan weet waar het staat kun je het ook weer 
terugvinden. 
 
Het is belangrijk dat de leerling een eigen systeem bedenkt en gebruikt. Bijv. kasten en 
kamers die anderen voor je bedenken werken niet omdat het niet ‘eigen’ is. Leerling altijd 
centraal. Dat beaamden de deelnemers aan mijn workshop ook. Aansluiten bij de leerlingen 
en de eigen oplossing laten bedenken. Het motiveert en stimuleert. 
 
Drie workshops die ik gaf waren allen drukbezocht. 
Ik heb de deelnemers kennis gegeven en ook de kern laten ervaren hoe ze regisseur kunnen 
zijn van hun eigen manier van leren en oplossen van problemen. 
Veel deelnemers gaven na afloop aan dat ze zeer enthousiast waren en dat het naar meer 
smaakte. Zij waren van mening dat de MatriXmethode zeker een meerwaarde kan zijn voor 
het begeleiden van leerlingen. Bijna allemaal hebben zij dan ook een strookje ingevuld om 
een gratis e-book ‘het gedachtegoed van Ingrid Stoop’ te ontvangen.   
 
Wil jij ook dit e-book ontvangen? 
Stuur dan een mail naar walter@matrixmethodeinstituut.nl met onderwerp: 
‘gratis e-book 150313’ 
Veel plezier en inzichten wens ik je met het lezen van dit E- book. 
 
Voor mij was het zeker een geslaagde dag. Ik heb kennis mogen delen met professionals 
met hart voor de leerlingen en graag kom ik een volgende keer weer! 
 
Ronald Koenders 
 
Koenders Coaching & Training 
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