
Huiswerkbegeleiding, Bijlessen, Coaching en Examenondersteuning bij Bijlesnetwerk 

op het Isendoorn College. 

 

Samenwerking met het Isendoorn College 

Bijlesnetwerk verzorgt verschillende soorten van ondersteuning op het Isendoorn College. Het 

is dus voor leerlingen mogelijk om op het Isendoorn College Huiswerkbegeleiding, Bijlessen, 

Coaching en Examentraining te volgen. Als de lessen voorbij zijn, kunnen de leerlingen dus 

direct door naar Huiswerkbegeleiding of naar hun Bijles/Coaching gesprek. 

 

Huiswerkbegeleiding 

(Begeleiding in klaslokaal met enkele andere leerlingen) 

Leerlingen van het Isendoorn College, kunnen dus op locatie huiswerkbegeleiding volgen.  

Na schooltijd komt de leerling met zijn/haar boeken/ipad naar een van de huiswerklokalen en 

mag de leerling een koekje/gezonde snack en een glaasje limonade pakken. De leerling maakt 

dan samen met een ervaren huiswerkbegeleider een planning en gaat vervolgens aan de slag 

met zijn/haar huiswerk. Bij vragen is de huiswerkbegeleider beschikbaar. Ook bij toetsen kan 

de huiswerkbegeleider helpen door de leerling te overhoren. We leren de leerlingen plannen 

met behulp van planmapjes en we leren hen op deze manier ook vooruit denken. Verder leren 

we de leerlingen hoe ze moeten leren en welke leermethode het beste bij hen past. Verder 

proberen we de leerlingen inzicht te geven in hun eigen leergedrag en proberen we hen 

handvatten te bieden om hier meer structuur in te brengen. Het doel van de 

huiswerkbegeleiding is het bereiken van zelfstandigheid. 

Streven naar zelfstandigheid 

Ons advies is om te beginnen met 3 dagen huiswerkbegeleiding. Na 6 maanden hebben we 

opnieuw een voortgangsgesprek. Tijdens een voortgangsgesprek bespreken we hoe het gaat en 

stellen we weer nieuwe doelstellingen op. Ons uiteindelijke streven is, dat een leerling 

zelfstandiger wordt, zodat hij of zij kan beginnen met de frequentie van huiswerkbegeleiding 

afbouwen naar 2 dagen in de week. Op deze manier proberen we de leerling stapje voor stapje 

te leren om steeds meer op eigen benen te gaan staan.  

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 13:30-17:30 

Donderdag: 12:00-16:00 

De openingstijden van dit huiswerkinstituut zijn zo goed mogelijk afgestemd op de lesroosters 

van de school. 

Tarieven per kalendermaand: 

- 3 dagen per week huiswerkbegeleiding: €174,- 

- 4 dagen per week huiswerkbegeleiding: €229,- 

- 5 dagen per week huiswerkbegeleiding: €279,- 

 

 



Bijles 

(Individuele begeleiding) 

Bijles wordt gegeven als er ondersteuning nodig is voor één of meerdere vakken, deze 

ondersteuning is individueel. Voor individuele bijles, wordt een uurtarief gerekend. We 

gebruiken hiervoor een strippenkaart systeem. U koopt dus van tevoren uren individuele 

begeleiding in. Deze strippenkaarten zijn per 5 of 10 uren te verkrijgen. 

Tarieven: 

-1 losse bijles: €39,- 

-Strippenkaart voor 5 bijlessen: €185,- 

-Strippenkaart voor 10 bijlessen: €339,- 

Het is ook mogelijk om een constructie te maken. Bijvoorbeeld de huiswerkbegeleiding plus 

een aantal uur per week individuele begeleiding via de strippenkaart. De kaarten worden niet 

per vak vergeven. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld op een kaart van 10 bijlessen 

bijvoorbeeld twee lessen wiskunde te nemen, 3 voor Natuurkunde en de overige lessen voor 

Engels af te nemen. 

 

Coaching 

(individuele begeleiding) 

De bedoeling van Coaching is, om leerlingen te trainen in studievaardigheden. We zijn tijdens 

coaching gesprekken dus niet bezig met inhoud, zoals overhoren of uitleg geven. We zijn met 

name bezig met plannen, structuren en reflecteren. De leerling krijgt door middel van een 

reeks gesprekken meer handvatten in zij/haar manier van leren. Wat rust zorgt voor rust en 

een goed overzicht. Het doel van Coaching is dat de leerling weer plezier krijgt in het leren en 

meer vertrouwen krijgt in zijn/haar eigen vaardigheden omtrent studeren. 

Methode 

Tijdens de Coaching maken we gebruik van de INPAC methode. Hierbij  

IN: Inventariseren van de huidige manier van leren door de coach. 

P: Plannen: De leerling en de coach stellen samen een actieplan op. 

A: Aanpakken: Het bespreken van studietips.  

C: Controleren: Wat gaat goed? Wat kan nog beter? 

In de eerste 4 sessies wordt de INPAC methode per onderwerp besproken met de leerling. De 

laatste 4 sessies wordt de leerling gecoached in het toepassen van de afspraken die zijn 

gemaakt tijdens de eerste 4 sessies.  

 

Tarieven 

De coaching bestaat uit 2x 4 sessies van 45 minuten.  

Een coaching traject kost dus voor 8 coaching gesprekken: €239,-  

 

 

 



Examenondersteuning 

(pakket op maat voor examenleerlingen) 

Het is mogelijk om examenondersteuning te krijgen op het Isendoorn College. In een 

individueel gesprek inventariseren wij de behoeften van uw kind en komen we met een 

persoonlijk advies. Vervolgens stellen we samen met u een programma samen dat bij uw kind 

past. 

Inhoud programma 

Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

-Huiswerkbegeleiding 

-Een van tevoren vastgesteld aantal bijlessen 

-Één, of meerdere examentrainingen 

-Coaching 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de verschillende diensten die Bijlesnetwerk aanbiedt op het 

Isendoorn College kunt u het beste contact opnemen met de vestigingscoördinator via de 

contactgegevens onderaan deze pagina om vrijblijvend een adviesgesprek aan te vragen. 

Contactgegevens: 

Vestigingscoördinator: Nienke Strang 

E-mail:  nienke.strang@hwb.bijlesnetwerk.nl 

Telefoon:  085-7325830 of: 0613678438 
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