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Noem LEREN&ZO geen huiswerkinstituut, daarmee doe 

je ze tekort. Deze leerpraktijk gaat namelijk verder dan 

alleen kinderen ‘leren leren’. Ze kijken met een bredere 

blik naar de leervragen en pakken het grondiger en 

dieper aan. Dat is precies wat LEREN&ZO onderscheidt 

van de gemiddelde huiswerkbegeleiding. Ze combine-

ren een pedagogische aanpak met een stukje psychologi-

sche begeleiding. “Kinderen willen van nature groeien, zich 

ontwikkelen,” vertelt mede-oprichtster Hanke de Kock. “Alleen 

wat als het kind onzeker is, faalangst heeft, moeite heeft met lezen 

of wiskunde, als het thuis even niet lekker loopt? Veel kinderen worstelen met 

school en zichzelf. Al dit soort zaken hebben invloed op de leerprestaties. Dit 

soort aspecten zijn echter niet altijd duidelijk zichtbaar. Wat wel zichtbaar is, 

is dat de cijfers achterblijven. Onze aanpak is grondig omdat wij eerst kijken 

naar de mogelijke achterliggende oorzaken, pas dan kunnen we de persoon-

lijke aanpak bepalen. We zoeken net zolang tot we de juiste snaar hebben 

gevonden.” 

Meer uit jezelf halen
Daarin zijn Hanke en haar collega Marianne de Bruijn heel pragmatisch: zo 

simpel als mogelijk en zo diep als noodzakelijk.  Dus kun je bij LEREN&ZO 

terecht voor gewone huiswerkbegeleiding waarbij je leert plannen en orga-

niseren, maar ook bijvoorbeeld om weer gemotiveerd naar school te gaan, 

meer uit jezelf te halen, hulp bij het kiezen van je schoolprofiel en te werken 

aan je zelfvertrouwen. “We gaan voor de persoonlijke aanpak. Ieder kind is 

anders. Het draait om het kind, daardoor weten we wie je bent, hebben we 

aandacht voor je en kunnen we snel schakelen in oplossingen. Met maar één 

doel: zorgen dat je school leuker gaat vinden en jezelf weer de regie hebt 

over je schoolwerk.” 

Aanpak
Om helder te krijgen welke persoonlijke aanpak het beste 

past, bestaat de intake uit een gesprek met kind en ou-

ders en een online scan. De aanpak kan uit verschillende 

modules bestaan, afhankelijk van je vraag en wat je 

wilt bereiken. Vervolgens houden ze je verbeteringen in 

schoolprestaties scherp in de gaten en passen de aanpak 

aan als dat nodig is.

Wat levert het op?
Betrokken als ze zijn, zijn Hanke 

en Marianne pas blij als het kind 

simpelweg ook blij is. Blij met 

zichzelf, blij met de keuzes en blij 

met de cijfers. Op het moment 

dat je weet wie je bent en 

wat je kunt, sta je steviger 

in je schoenen en gaat het 

vanzelf beter op school

Herkenbaar?
Herken je jezelf of je zoon of 

dochter in dit verhaal? Kijk  

dan eens op de website  

www.leren-zo.nl. Of bel 020 

774 17 86. Hanke en Marianne 

ontvangen je graag voor een 

vrijblijvende kennismaking. 

Blij
met je 
cijfers, 

blij met 
jezelf

Hun motto is ‘Blij met je cijfers, blij met  
jezelf’. Leerpraktijk LEREN&ZO gaat name-
lijk verder dan alleen huiswerkbegeleiding.  
Centraal staat de vraag ‘waarom heeft het 
kind moeite met leren?’

Veel kinderen  

worstelen met school  

en zichzelf. Al dit soort  

zaken hebben invloed  

op de leerprestaties.
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