
 

 

Het Studiehuis:  
fijn werken in een huiselijke omgeving 

Doelgroep 

Leerlingen die kiezen voor persoonlijke en intensieve begeleiding bij hun schoolwerk in een fijne 
omgeving. Het maken van huiswerk levert zo persoonlijke inspiratie en zin in school op.  

Werken in een sfeervolle ‘huiskamer’-omgeving met intensieve ondersteuning, 
goede faciliteiten/leermiddelen en ruime openingstijden (15.00 – 19.00 u)  

op enkele minuten fietsen van school. Een werkplek die ademt. 

U kunt een abonnement kiezen voor een aantal gehele dagen huiswerkbegeleiding (15.00 – 19.00 
u) of voor een abonnement van halve dagen (15.00 – 17.10 u /16.50 – 19.00 u). Ook een 
combinatie is mogelijk. Elke vier weken kunt u dit abonnement naar wens aanpassen 

Begeleiding 

Persoonlijke begeleiding in kleine groepen door een 
kernteam, dat bestaat uit meerdere oud-Vwo-leerlingen van 
de Vrije School. Zij hebben veel ervaring met de inhoud van 
de vak- en periodelessen van de Vrije School. 

Het kernteam is ervaren in het verzorgen van zowel de 
huiswerkbegeleiding als bijlessen. De teamleden worden 
gecoacht door een ervaren docent van de Vrije School. 

Binnen de huiswerkbegeleiding wordt gezorgd voor: 

· een rustige en stimulerende werkomgeving, 
· hulp bij dag- en weekplanningen, 
· ontwikkelen van een goed leerritme, effectiviteit en structuur, 
· goede inhoudelijk uitleg van de stof, 
· overhoren en (samen) maken van oefentoetsen, 
· regelmatig contact met ouders, goede feedback, 
· stimuleren van goede executieve functies bij leerlingen, 
· persoonlijke aandacht en een goede verzorging. 

 

 
· Tijdstip:               elke werkdag van 15.00 – 19.00 uur (of halve dagen) 
· Locatie:               Studiehuis BP, Stevinstraat 202 
· Voorwaarden:   deelname is mogelijk voor 1 tot 5 dagen per week. 

  



Huiswerkbegeleiding: Inademen en uitademen 

Tijdens de huiswerkmiddagen creëren we een rustige werksfeer, waar iedereen geconcentreerd 
zijn/haar huiswerk kan maken. De begeleiders zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen, 
het helpen met opgaven, het nakijken en overhoren. Onze begeleiding is zo ingericht dat de rust in 
de werkruimte niet wordt verstoord. 

We beginnen met het maken van een dagplanning/weekplanning, een drankje en gaan dan aan de 
slag. Met de ‘Pomodorotechniek’ wisselen we perioden van geconcentreerd werken af met korte 
ontspanningsperioden. We werken voor 50 minuten en pauzeren dan 10 minuten. Midden op de 
werkdag hebben we een lange tosti-pauze van 20 minuten.  

Door het vergroten van succeservaringen wordt leren leuker. Je werkt steeds effectiever en 
zelfstandiger. 

Voordelen  
· We helpen je uitgebreid met het plannen van je huiswerk en het structureren van taken en leerstof. 
· Onze begeleiders weten nog hoe het is om op school te zitten, omdat ze zelf recent zijn geslaagd 

voor hun VWO. 
· Je kunt een hele dag van 15:00 tot 19:00 of een halve dag van 15:00 tot 17:00 of 17:00 tot 19:00 bij 

ons terecht. 
· In de pauzes mag je altijd iets te eten of drinken pakken, in de grote pauze zijn er lekkere tosti’s. 
· We hebben veel tijd voor jou. We hebben iedere dag minimaal twee begeleiders. 

 

Kosten   

Computergebruik, printen en kopiëren zijn inbegrepen evenals gebruik van onze boeken, 
examenbundels en leermiddelen. Het Studiehuis biedt de leerlingen in een huiselijke omgeving 
gratis sap, thee, tosti’s /brood, fruit, verse popcorn en een kopje soep/noedels. Immers, huiswerk 
maken moet naast resultaat opleveren, ook ontspannen en plezierig zijn. 

We hanteren een abonnementssysteem per vier weken. Onze tarieven blijven gelden tot eind van 
het schooljaar. Inhalen van gemiste dagen is altijd mogelijk.  

All-in tarieven huiswerkbegeleiding 2021-2022 per vier weken: 

Huiswerkbegeleiding 4 uur/dag 2 uur/dag 

1 dag /week € 148 (€ 37,00 p/dag) - 

2 dagen /week € 236 (€ 29,50 p/dag) € 180 (€ 22,50 p/dag) 

3 dagen / week € 306 (€ 25,50 p/dag) € 228 (€ 19,00 p/dag) 

4 dagen / week € 360 (€ 22,50 p/dag) € 280 (€ 17,50 p/dag) 

5 dagen / week € 400 (€ 20,00 p/dag) € 320 (€ 16,00 p/dag) 
 

De huiswerkbegeleiding van het Studiehuis start altijd met een uitgebreid vrijblijvend intakegesprek met ouder(s) en 
leerling alsmede een gratis proefmiddag. Komt u gerust eens kennismaken! 

Meer weten:  
aanmeldformulier 
website: studiebp.nl  
mail: info@studiebp.nl  
tel: 06-43271278 

https://studiebp.nl/aanmelden
https://studiebp.nl/
mailto:info@studiebp.nl
https://studiebp.nl/


Het Studiehuis biedt naast intensieve huiswerkbegeleiding ook  

1. bijles in vrijwel alle vakken en examentraining  
2. coaching bij persoonlijke leerproblemen. 
 

1. Bijles en examentraining: moeite met een vak of achterstanden inhalen 

Dan is bijles bij het Studiehuis een goede investering in je zelfvertrouwen en prestaties binnen dat 
vak. De bijlessen zijn erop de leerling zelfstandig te laten denken en leren en ze gaan uit van de 
volgende kenwaarden: 

· Vraaggestuurd: dus eerst goed luisteren en onderzoeken. Uitvinden wat de leerling al kan, en 
waar hij/zij vastloopt voor je met uitleggen begint.  

· Stimuleren van vaardigheden en zelfvertrouwen: vaardigheden goed trainen, zodat dat de 
leerling bij nieuwe opgaven de oplossingsstrategie herkent 

· Resultaatgericht: de cijfers moeten dankzij de bijles flink omhoog kunnen, immers de 
problemen van de leerling moeten daadkrachtig worden aangepakt. 

· Pro-actief: met oefenproefwerken al voorafgaand aan een toets vaststellen dat het goed zit 
met het niveau en zelfvertrouwen van de leerling. 

· Ontspannen en prettig 

 
Het Studiehuis geeft bijles aan leerlingen op alle niveaus. De meest voorkomende situaties waarin 
het nemen van bijles zinvol is: 

1. de leerling heeft een achterstand opgelopen, bijvoorbeeld door ziekte of lesuitval. 
2. de leerling heeft moeite om de lesstof te verwerken (te moeilijk, om moeite met opbrengen 

van vereiste concentratie) 
3. de leerling is onzeker en twijfelt aan het eigen kunnen. 
4. De leerling heeft binnenkort een belangrijk examen of proefwerk en wil daar extra voor 

oefenen 

Voor een goede voorbereiding op examens biedt het Studiehuis leerlingen ook scherp geprijsde en 
succesvolle examentrainingen en 'Samen SE-leren' middagen voor een vriendenprijs. 

2. Coaching 

Het team van het Studiehuis beschikt over brede ervaring in het ondersteunen van leerprocessen 
bij pubers en jongvolwassenen. Zij kan coaching op maat bieden bij de meest voorkomende vagen 
rond remedial teaching, vaardigheidstraining en persoonlijke / sociale ontwikkelingsvraagstukken.  
Op hoofdlijnen zijn er twee varianten: 

· Coaching modules op maat - Opdrachtverlening vindt plaats door de ouders 
· Geïntegreerde coaching trajecten - Opdrachtverlening vindt plaats vanuit school. Hiertoe 

dient de leerling in aanmerking te komen voor een persoonlijk arrangement. Een 
'Powerpakket' is hiervoor ontwikkeld in samenwerking met 'Steps &  Stones '. 

Meer weten:  
aanmeldformulier 
website: studiebp.nl  
mail: info@studiebp.nl  
tel: 06-43271278 

https://studiebp.nl/bijles-den-haag/
https://studiebp.nl/examentraining
https://studiebp.nl/coaching/
https://studiebp.nl/aanmelden
https://studiebp.nl/
mailto:info@studiebp.nl
https://studiebp.nl/

