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HUISWERK&ZO 

Weer blij met je cijfers door effectiever studiegedrag. 

Wat is het? 
Leerlingen die kiezen voor HUISWERK&ZO 
komen meerdere keren per week bij ons 
voor persoonlijke huiswerkbegeleiding in 
een groepje van maximaal 6-8 leerlingen. 
We helpen de leerlingen bij het plannen van 
hun huiswerk, het beter benutten van hun 
studievaardigheden en het aanleren van 
effectief studiegedrag. Leerlingen besteden 
minimaal 2 en maximaal 3,5 uur per sessie 
en werken daarin aan hun eigen huiswerk 
en leren tegelijkertijd: 

• Hun huiswerk op een effectievere 
manier in te plannen en te organiseren; 

• Hun studievaardigheden beter te 
benutten (snel(ler) lezen, maken van 
samenvattingen, effectief en efficiënt 
voorbereiden van toetsen etc.); 

• Om te gaan met studiebelemmeringen 
(motivatiegebrek, omgaan met 
tegenzin);  

• Effectiever studiegedrag (discipline, 
minder uitstellen, vaste routines e.d.). 

HUISWERK&ZO biedt maatwerk voor elke 
specifieke leerling: 

• We brengen tijdens het intakegesprek 
de knelpunten in de huidige studie-
aanpak en het ambitieniveau van de 
leerling in kaart. De gestelde doelen en 
de verbeterpunten worden verwerkt in 
een persoonlijk plan van aanpak. 

• Tijdens de begeleidingssessies werken 
we met de leerling gericht aan de 
realisatie van de eigen leerdoelen.  

• Er is dagelijkse voortgangsbewaking 
door middel van het monitoren van de 
cijfers, het welzijn van de leerling en 
meedenken over de besteding van de 
sessies huiswerkbegeleiding. 

• Regelmatige evaluatiemomenten met 
zowel leerling als ouder.  

• Leerling spreekuur waarin er individuele 
aandacht is voor elke leerling, 
problemen worden besproken en de 
voortgang wordt bewaakt. 

Voor wie? 
HUISWERK&ZO is geschikt voor leerlingen, 
van alle schooljaren en alle schooltypen, die 
gebaat zijn bij meer structuur en een 
effectievere aanpak van hun huiswerk. 
Starten met HUISWERK&ZO is op elk 
moment gedurende het schooljaar mogelijk. 

Wat is het resultaat? 
Het effectievere studiegedrag leidt tot 
verbetering in de schoolprestaties en tot 
meer zelfvertrouwen bij de leerling. 

Wat zijn de kosten?  
De kosten voor HUISWERK&ZO per maand: 

• Bij 1 keer per week begeleiding: € 215,-* 
• Bij 2 keer per week begeleiding: € 325,- 
• Bij 3 keer per week begeleiding: € 390,- 
• Bij 4 keer per week begeleiding: € 450,- 
• Bij 5 keer per week begeleiding: € 535,- 
• Extra losse sessie:               € 55,- 

In de eerste maand brengen we eenmalig    
€ 45,- opstartkosten in rekening. Er is geen 
BTW verschuldigd over deze tarieven.



BIJLES&ZO 

Door extra inzet gauw weer ‘bij de les’. 

Wat is het? 
Leerlingen die kiezen voor BIJLES&ZO 
krijgen gerichte hulp bij het verbeteren van 
hun schoolprestaties in een bepaald vak. 
BIJLES&ZO omvat: 

• Bijlessen door een studiebegeleider in 
één specifiek schoolvak. 

• De frequentie van de bijlessen kan naar 
behoefte worden afgesproken, de 
leerling zit niet ‘vast’ aan een bepaalde 
afnameperiode. 

• Tijdens de bijles bepaalt de leerling in 
overleg met de studiebegeleider aan 
welke stof wordt gewerkt. 

• De studiebegeleider kan naar aanleiding 
van de bijles ‘huiswerk’ opgeven voor 
een volgende bijlesafspraak. 

 

 

Voor wie? 
BIJLES&ZO is geschikt voor leerlingen die 
thuis zelfstandig kunnen werken, maar 
moeite hebben met één of een aantal 
specifieke vakken en daarbij extra 
ondersteuning nodig hebben. Starten met 
BIJLES&ZO is op elk moment gedurende het 
schooljaar mogelijk. 

Wat is het resultaat?  
Leerlingen begrijpen de leerstof beter, 
waardoor ze meer zelfvertrouwen hebben 
bij het maken van toetsen en betere 
studieresultaten behalen. 

Wat zijn de kosten?  
De kosten voor BIJLES&ZO bedragen 
€ 55,- per sessie van 1 uur.  

Bij aanvang van de bijlessen voor nieuwe 
leerlingen brengen we eenmalig € 45,- 
opstartkosten in rekening. Er is geen BTW 
verschuldigd over deze tarieven. 

 

  



STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO 

Door meer studievaardigheden weer blij met je cijfers. 

Wat is het? 
Leerlingen die kiezen voor STUDIE- 
VAARDIGHEDEN&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 sessies wordt er gewerkt aan: 

• Het krijgen van overzicht over de 
studiestof 

• 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.). 

• Het inplannen van huiswerk, 
voorbereiden van toetsen, 
schoolexamens/eindexamens en het 
vergroten van de zelfstandigheid hierin 

• Wegnemen van eventuele 
studiebelemmeringen (motivatiegebrek, 
omgaan met tegenzin) 

Voor wie?  
STUDIEVAARDIGHEDEN&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 het examenjaar is 
STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO een prima 
oplossing. Starten 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 schoolwerk. 

Wat zijn de kosten?  
De kosten voor STUDIEVAARDIGHEDEN&ZO 
bedragen € 55,- per sessie van 1 uur. Bij 
aanvang van de studievaardigheden voor 
nieuwe leerlingen brengen we eenmalig      
€ 45,- opstartkosten in rekening. Er is geen 
BTW verschuldigd over deze tarieven. Er is 
geen BTW verschuldigd over deze tarieven. 

 

  



COACHING&ZO 

Samen belemmerende patronen wegnemen. 

Wat is het? 

Zit je niet lekker in je vel? En sta je jezelf bij 
bepaalde dingen in de weg? Wij helpen om 
tot de kern te komen zodat belemmerende 
patronen niet langer in de weg zitten. Van 
enkele coachingssessies tot diepgaande 
trajecten, afhankelijk van de hulpvraag gaat 
een van onze coaches aan de slag om samen 
met te analyseren wat er allemaal speelt. 
Door onze pragmatische en doortastende 
aanpak krijg je inzichten en vaardigheden 
die nuttig zijn voor de rest van je leven. 
Waar helpen we zoal bij? 

Voor wie? 
Stress - Leerlingen die last hebben van 
stress helpen we met het veranderen van 
hun -zichzelf belemmerende- denkpatroon. 
Bij deze kinderen is er gaandeweg in hun 
schoolleven een onbewust, negatief 
zelfbeeld ontstaan over hun eigen leren en 
presteren. Vaak vertaalt deze negatieve 
‘mindset’ zich in bijvoorbeeld toetsangst, 
geen fouten durven maken, een overdreven 
perfectionisme, niet echt je best durven te 
doen, etc. Dit negatieve denkbeeld leidt 
vaak tot relatief onderpresteren, maar 
vooral tot een belemmering in het plezierig 
leren. Dat is jammer, niet nodig en meestal 
best vlot op te lossen.  

Onderpresteren - 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. 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 resultaat? 

• Inzicht in belemmerende patronen 
• Praktische handvatten om mee te 

werken 
• Meer zelfkennis en zelfvertrouwen 
• Veranderende kijk op het eigen denken 

en meer ontspanning 

Wat zijn de kosten? 
De kosten voor persoonlijke coaching zijn 
€110,- per sessie. Bij aanvang van de sessies 
voor nieuwe leerlingen brengen we 
eenmalig € 45,- opstartkosten in rekening. 
Er is geen BTW verschuldigd over deze 
tarieven. 

 

 



Ouders - Niet alleen leerlingen, maar ook 
ouders kunnen baat hebben bij het 
aangereikt krijgen van bepaalde 
handvatten. In enkele coachingsessies kom 
je erachter waar de knelpunten zitten in de 
interactie en je communicatie met je 
kind(eren), waarom dat is ontstaan en hoe 
je dat zou kunnen verbeteren. Onze 
leerpraktijk is primair gericht op de 
begeleiding van tieners bij hun leerproces. 

We proeven echter vaak ook frustratie en 
machteloosheid bij de ouder(s). Onze 
ervaring leert in het algemeen dat 
moedeloosheid van ouders een tiener niet 
helpt in het verbeteren van motivatie- en 
prestaties. Tegelijkertijd verdient ook het 
verhaal van de ouder(s) een podium. Want 
ook voor ouders kan school- en puber- 
’gedoe’ een schaduw werpen op een prettig 
gezinsleven.  

  



MOTIVATIE&ZO 

Van tegenzin naar motivatie in vijf stappen. 

Wat is het? 
Als je kiest voor MOTIVATIE&ZO doorloop je 
een diepgaand en doelgericht 
begeleidingstraject – met een duidelijk 
begin & eind – waarin je zelf ontdekt wat 
jouw persoonlijke inspiratie en talenten zijn 
en welke twijfels, angsten en overtuigingen 
je schoolprestaties mogelijk in de weg 
zitten. MOTIVATIE&ZO helpt jou ‘werk’ te 
maken van jouw eigen levenspad en 
schoolloopbaan. 

De sessies na het intakegesprek zijn globaal 
als volgt opgebouwd: 

• Sessies 1 & 2: Het beschrijven van jouw 
unieke levensverhaal in kernuitspraken.  

• Thuis: Reflectie door een online 
vragenlijst in te vullen over je eigen 
levensverhaal. 

• Sessie 3: Rode draad 1- Het beschrijven 
van je visie en je dromen. 

• Sessie 4: Rode draad 2- Het analyseren 
van je belemmerende en juist helpende 
overtuigingen. 

• Sessie 5: Nagesprek en actieplan om het 
nieuwe inzicht in de dagelijkse praktijk 
te brengen.  

Naast de gesprekken met jou, vindt er 
minimaal één sessie plaats met alleen je 
ouder(s). Een eventueel nagesprek samen 
met je ouders volgt als afsluitende sessie en 
staat los van deze sessies. Het kan zijn dat 
het gewenst is om aansluitend nog enkele 
praktische coachingsessies af te spreken. 
Dat gaat altijd met instemming van jou en je 

ouders. Tijdens het intakegesprek worden 
duidelijke afspraken gemaakt over de mate 
van betrokkenheid van je ouders, de 
communicatie met hen en de 
vertrouwelijkheid van de gesprekken. Er 
wordt een flink beroep gedaan op je 
zelfwerkzaamheid, want jij bent de 
deskundige over je eigen verhaal. 
Leeftijdgenoten die je voorgingen voelen 
zich vaak opgelucht na eindelijk ‘je eigen 
verhaal’ te vertellen aan een ander, die 
aandachtig luistert, zonder oordeel. 
Niemand vertelt je hoe je in elkaar zit, dat 
ontdek je zelf.  

Wat is het resultaat?  

• Diepgaand inzicht in jezelf: wie je was, 
wie je bent en wie je wilt zijn. 

• Praktische handvatten om hier dagelijks 
werk van te maken. 

Wat zijn de kosten?  
De kosten bedragen € 110,- per uur. 
Hiernaast betaalt u eenmalig een bedrag 
van € 45 voor de online vragenlijst 
behorende bij het Motivatieonderzoek en 
eenmalig € 45,- opstartkosten. Indien een 
schriftelijke rapportage wordt verlangd 
naast alle materialen die de leerling zelf 
maakt en ontvangt tijdens het onderzoek, 
wordt 1 uur extra in rekening gebracht. Er is 
geen BTW verschuldigd over dit bedrag.  

 

 



Voor wie? 
MOTIVATIE&ZO is geschikt voor jongeren 
vanaf 13 jaar die tijdelijk ‘vast’ zitten en wat 
steun nodig hebben om weer in beweging 
te komen. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit 
slechtere schoolprestaties, slecht slapen, je 
meer terugtrekken uit sociale situaties, 
plotselinge boosheid en het eindeloos 
blijven hangen in keuzes. Het is vaak een 
combinatie van dingen die niet lekker lopen, 
maar het is voor jou en je ouders niet echt 
duidelijk wat de precieze oorzaak is. Je wilt 
niet naar een of andere psycholoog, want je 
bent toch niet ‘gek’. Dan is MOTIVATIE&ZO 
een passende oplossing voor jou. De sessies 
kosten in totaal gemiddeld 6 tot 10 uur. Het 

hele traject duurt gemiddeld 6 weken. Door 
deze relatief korte ‘doorlooptijd’ zijn er in 
principe nauwelijks wachttijden.  

Ouders - is er de mogelijkheid tot een 
vergelijkbaar traject. Er zijn al vele ouders 
geweest die uitriepen: "Had ik zoiets 
vroeger maar eens gedaan!". Maar het is 
toch nooit te laat om over jezelf te leren? Je 
zou het kunnen zien als een APK beurt voor 
je mentale conditie. Dit traject heet 
ZELFONDERZOEK&ZO. 

 

 

 

  



TARIEVEN 

Alle producten met bijbehorende tarieven die LEREN&ZO aanbiedt.  

 

 


