ONDERPRESTEREN&ZO
Van ONDERPRESTEREN naar DURVEN
TE LEREN in 8 intensieve weken
Het lijkt zo logisch: leerlingen presteren op
school naar hun (beste) kunnen en zitten op
een schoolniveau dat het beste past bij hun
vermogen tot leren en hun intelligentie. In
de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te
zijn.
Veel leerlingen met een bovengemiddelde
of zeer hoge intelligentie presteren
structureel onder hun kunnen en dat blijkt
soms een heel hardnekkig probleem te zijn.
Vaak tot frustratie van de ouders die van
alles hebben geprobeerd maar niets lijkt het
probleem écht op te lossen. Ook school kan
het probleem niet verhelpen. ‘Jij bent toch
zo slim? Daar merken we hier anders niet
veel van’ krijgt uw kind zelfs af en toe te
horen.
Ondertussen dreigt de leerling af te stromen
naar een lager schoolniveau. Hoewel de
leerling hier zelf ook niet blij mee is, lukt het
hem of haar niet zichzelf aan het werk te
zetten én te houden om de schoolprestaties
te verbeteren. Met als gevolg frustratie en
machteloosheid bij ouder én bij de leerling.
We zien ze regelmatig in onze praktijk. En
hoewel het niet makkelijk is, is er zeker wat
aan te doen. Maar dan moet er wel
aandacht zijn voor een aantal belangrijke
oorzaken van het onderpresteren: het
ANDERS leren DENKEN over leren, het
ANDERS leren LEREN dan voorheen, dus het
aanleren van studievaardigheden die de
leerling tot nu toe niet heeft hoeven
inzetten en tenslotte het leren VOLHOUDEN
VAN LEREN.
Wat is het?
Leerlingen die kiezen voor onze aanpak
ONDERPRESTEREN&ZO komen gedurende 6
weken minimaal 4 x keer per week bij ons
voor intensieve persoonlijke begeleiding.

Tijdens de begeleiding wisselen de volgende
3 elementen elkaar af:
• Leren ANDERS DENKEN - veranderen van
je onbewuste belemmerende
overtuigingen bij leren en presteren naar
een helpende en motiverende "mindset"
• Leren ANDERS LEREN - aanleren van
studievaardigheden aan de hand van de
twee vakken waar de prestaties het
meeste achterblijven. We bereiden met
jou de twee eerstvolgende toetsen voor.
• Leren VOLHOUDEN TE LEREN - het
geleerde toepassen en het aanleren van
een leerroutine door 6 weken intensieve
huiswerkbegeleiding te volgen
gedurende 3 middagen/avonden per
week.
Om de grootste belemmeringen in het leren
voor jou goed op te kunnen pakken, stellen
we op basis van het intakegesprek en de
LEREN&ZO SCAN die we je laten invullen
een persoonlijk plan van aanpak op waarin
we vastleggen waar we precies met jou aan
gaan werken. Hierin leggen we vast welke
de belangrijkste ‘studiepijnpunten’ zijn waar
we met jou aan gaan werken.
Voor wie?
ONDERPRESTEREN&ZO is geschikt voor
leerlingen uit het voortgezet onderwijs, van
alle schooljaren en alle schooltypen, die
structureel aan het onderpresteren zijn.
Opvallend vaak zijn dat dus juist
getalenteerde, slimme jongeren die nog niet
in staat zijn om hun intelligentie te vertalen
in goede school- of studieprestaties.
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Wat is het resultaat?
De veranderde kijk op leren (inzicht) en het
effectievere studiegedrag (vaardigheden)
leiden tot verbetering in de schoolprestaties
en tot meer zelfvertrouwen bij de leerling
met als resultaat ons motto:
Blij met je cijfers & blij met jezelf.

Wat zijn de kosten?
De kosten voor ONDERPRESTEREN&ZO
worden bepaald door de gekozen
maatwerkaanpak en combinaties van
modules.

Als richtlijn bestaat deze aanpak uit:
afnemen van de LEREN&ZO-scan,
rapportage en plan van aanpak.
- 3 sessies leren ANDERS DENKEN à 1 uur
- 3 sessies leren ANDERS LEREN à 1 uur
- 6 weken intensieve huiswerkbegeleiding
(3x per week)
- 1 coachgesprek met ouder(s) en/of
verzorger(s)
- 1 eindgesprek met de leerling en
zijn/haar ouder(s) en verzorger(s).
Na dit traject kunnen leerlingen instromen
in onze reguliere studiecoaching en/of
huiswerkbegeleiding.
Er is geen BTW verschuldigd over deze begeleiding.
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