STUDIECOACHING&ZO
Door meer focus en zelfvertrouwen
weer blij met je cijfers
Leerlingen die kiezen voor STUDIECOACHING&ZO helpen we met het creëren
van overzicht: wat ze moeten doen voor
school, het inplannen van hun huiswerk en
met één of meer lastige schoolvakken.
Leerlingen komen minimaal 1 keer per week
bij ons en hebben een vaste studiebegeleider die hen 1-op-1 begeleidt. Tijdens
de coachingsessies wordt gewerkt aan:
• Het krijgen van overzicht over de
studiestof;
• Het inplannen van huiswerk,
voorbereiden van toetsen,
schoolexamens/eindexamens en het
vergroten van de zelfstandigheid hierin;
• Wegnemen van eventuele
studiebelemmeringen (motivatiegebrek,
omgaan met tegenzin);
• Aanleren van effectief studiegedrag
(minder uitstellen, vaste routines e.d.) en
beter benutten van studievaardigheden
(maken van samenvattingen, effectief en
efficiënt voorbereiden van toetsen e.d.).
STUDIECOACHING&ZO biedt maatwerk voor
elke specifieke leerling:
• We brengen met behulp van onze
LEREN&ZO-scan zowel de leerkwaliteiten
van de leerling als mogelijke
leerbelemmeringen in kaart en
bespreken die met de leerling.
• De resultaten van deze scan worden
verwerkt in een persoonlijk actieplan.
• Tijdens de coachingsessies werken we
met de leerling gericht aan de realisatie
van de eigen leerdoelen uit het actieplan.


Voor wie?
STUDIECOACHING&ZO is geschikt
voor leerlingen die thuis redelijk zelfstandig
kunnen werken, maar af en toe een steuntje
in de rug nodig hebben en daarna weer met
vertrouwen aan de slag kunnen. Ook voor
leerlingen in hun examenjaar is
STUDIECOACHING&ZO een prima oplossing.
Starten met STUDIECOACHING&ZO is op elk
moment gedurende het schooljaar mogelijk.
Wat is het resultaat?
Leerlingen hebben meer zelfvertrouwen als
het gaat om schoolprestaties en kunnen
zelfstandig verder met hun school en/of
vervolgstudie.
Wat zijn de kosten?
De kosten voor STUDIECOACHING&ZO
bedragen voor leerlingen uit de
onderbouw* van het voortgezet onderwijs
€ 45 per sessie van 1 uur en voor leerlingen
uit de bovenbouw van het voortgezet
onderwijs € 50 per sessie van 1 uur. Voor
bovenbouwleerlingen adviseren wij per keer
een sessie van 1,5 uur af te spreken. Voor
deze laatste leerlingen werken we met
meer ervaren docenten die de vakken uit de
bovenbouw uitstekend beheersen.
Bij aanvang van de studiecoaching voor
nieuwe leerlingen brengen we eenmalig
€ 38,50 opstartkosten in rekening. Voor de
afname van de LEREN&ZO-scan wordt
eenmalig € 25 in rekening gebracht. Voor
een aanvullend adviesgesprek over de
uitkomsten van de LEREN&ZO-scan brengen
we € 50 per uur in rekening. Er is geen BTW
verschuldigd over deze tarieven.

Onder de onderbouw vallen: brugklasleerlingen, leerlingen uit klas 2 en 3 vmbo, havo en vwo/gymnasium. Vanaf de
4e klas vallen leerlingen van alle schooltypen in de categorie bovenbouwleerling.

