
Informatiegids Studiehulp.NU 

Schooljaar 2019/2020 

Voorwoord 
 

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Studiehulp.NU! Wij verzorgen 
huiswerkbegeleiding, examenbegeleiding, maatwerk, bijlessen, Cito- en 
examentrainingen.  
 
Studiehulp.NU is een kleine, toegankelijke organisatie waarin wij uw kind 
centraal stellen en ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en 
zelfstandigheid. Wij vinden het belangrijk om uw kind een veilige en 
inspirerende leeromgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan 
ontwikkelen.  
 
Wij willen uw kind leren om ‘de baas’ te zijn van zijn/haar eigen 
schoolsucces. Dit betekent dat wij uw kind handvatten bieden, zodat hij/zij 
leert om uiteindelijk zelfstandig, zelfredzaam en vol zelfvertrouwen de 
schoolcarrière te doorlopen. Uw kind  wordt gestimuleerd om 
verantwoordelijkheid te nemen over het eigen leer- en 
ontwikkelingstraject.   
 
In deze informatiegids vindt u informatie over wie wij zijn, waar wij voor 
staan en een weergave van ons dienstenaanbod met de daarbij behorende 
tarieven. Wij wensen u veel leesplezier en hopelijk mogen we uw kind 
binnenkort verwelkomen bij Studiehulp.NU! 
 
Namens het team van Studiehulp.NU  
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1. Studiehulp.NU  
 
 

Studiehulp.NU is in Haren en Groningen een bekende aanbieder van 
onderwijsondersteuning. Wij bieden huiswerkbegeleiding, 
examenbegeleiding, maatwerk, bijlessen en Cito- en examentrainingen.  
 
 

Onze missie is om kinderen succesvol naar school te laten gaan! 

‘Jij bent de baas van je eigen succes!’ 
 
 

Onze begeleiding verschilt ten opzichte van traditionele huiswerkbegeleiding. 
Het verschil zit in de manier waarop we huiswerkbegeleiding, en daarmee uw 
kind, benaderen. Waar traditionele huiswerkbegeleiding uitgaat van de 
principes als ‘aangeven en opvolgen, sturen en controleren’, gaan we er bij 
Studiehulp.NU van uit dat uw kind in potentie beschikt over een prima 
zelfsturend vermogen. Dit zelfsturende vermogen stimuleren wij door uw kind 
te leren zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar schoolcarrière, prestaties 
en de keuzes die hij/zij daarin maakt. Wij zijn daarbij ondersteunend en niet 
bepalend. In onze begeleiding ondersteunen, reflecteren en spiegelen wij het 
gedrag van uw kind. Hierdoor leert hij/zij zich onder meer af te vragen: ‘hoe 
pak ik het tot nu toe aan? Hoe zou ik het anders, handiger of effectiever 
kunnen aanpakken? Wat kan ik daar zelf aan doen?’. We vinden het belangrijk 
dat leerlingen ‘de baas’ zijn over hun eigen schoolcarrière en dat ze bewust 
keuzes leren maken. Wanneer uw kind weer grip krijgt op zijn/haar 
zelfsturende vermogen, vergroot de autonomie en de intrinsieke motivatie.  
 
Onze werkwijze bestaat uit een aantal stappen, startend met kennismaken. 
Kennismaken doen we op basis van een intakegesprek met uw kind en u. In 
het intakegesprek bespreken we waarmee wij uw kind het beste kunnen 
ondersteunen. Middels dit gesprek verhelderen we de hulpvraag en zetten 
we een voorlopig leertraject uit. Afhankelijk van de hulpvraag wordt de 
begeleidingsintensiteit bepaald.  In principe starten we met tenminste drie 
dagen huiswerkbegeleiding, om duidelijk inzicht te kunnen krijgen in de wijze 
waarop uw kind zijn/haar schoolwerk aanpakt. Vervolgens zal op basis van 



het intakeverslag uw kind samen met zijn/haar individuele 
huiswerkbegeleider een persoonlijk leer- en ontwikkelingsplan opstellen. Dit 
plan is afgestemd op de behoeften, wensen, vaardigheden, talenten en 
mogelijkheden van uw kind. Het leerplan is het uitgangspunt van onze 
begeleiding. Samen met uw kind werken we stap voor stap aan dit plan.  
 
Op basis van dit plan gaan we aan de slag! Periodiek (gelijklopend met de 
perioden die op de middelbare scholen worden gehanteerd) sturen we een 
korte evaluatie aan u als ouder/verzorger en passen we in overleg al dan niet 
de dienstverlening aan. Dit kan in een persoonlijk gesprek, maar ook 
telefonisch. 
 
Het resultaat? Meer structuur, beter plannen, meer grip op en rust rondom 
het schooltraject. De mate van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het 
nemen van verantwoordelijkheid zijn blijvend versterkt en vergroot het 
zelfvertrouwen. Hiermee is uw kind meer baas van zijn eigen succes. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



2. Dienstenaanbod  
 

In onderstaande informatie vertellen we meer over ons dienstenaanbod. We 
bieden intensieve en minder intensieve leertrajecten aan. In al onze 
leertrajecten staat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel. Zoals 
aangegeven, hanteren we een zorgvuldige intakeprocedure waarbij in 
overleg met uw kind, u en een eventuele derde partij een persoonlijk leer- en 
ontwikkelingstraject wordt vastgesteld. 
 

2.1. Huiswerkbegeleiding  
Sommige leerlingen hebben moeite met het maken en leren van het 
schoolwerk, waardoor schoolresultaten (onnodig) achteruitgaan. Vaak 
worden deze moeilijkheden veroorzaakt door een gebrek aan planning, 
structuur en zelfdiscipline. Het kan ook zo zijn dat er sprake is van 
concentratieproblematiek of gebrek aan (intrinsieke) motivatie. 
Achteruitgang in schoolresultaten kan ervoor zorgen dat leerlingen niet 
lekker in hun vel komen te zitten of gedemotiveerd raken. Daarnaast kan het, 
voornamelijk vaak thuis, een bron van ergernis zijn en leiden tot discussie en 
soms zelfs strijd. 
 
Huiswerkbegeleiding is onder meer bedoeld voor leerlingen die 
ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van studievaardigheden, die 
het lastig vinden om de motivatie te vinden, die moeite hebben met het 
plannen en organiseren van hun werk, die er cijfermatig niet goed voor staan 
op school en leerlingen die graag willen leren ‘hoe te leren’.  
 
Onze huiswerkbegeleiding kan in bovenstaande situatie(s) de oplossing 
bieden. Uw kind wordt begeleid door een betrokken, individuele 
huiswerkbegeleider (iHWB’er). De iHWB’er ondersteunt uw kind om weer 
grip te krijgen op zijn/haar schoolcarrière. Huiswerkbegeleiding omvat 
voornamelijk vakoverstijgende begeleiding en kan worden gecombineerd 
met vakinhoudelijke ondersteuning in de vorm van bijles. Uw kind werkt drie 
tot vijf middagen, met ondersteuning van zijn/haar iHWB’er, aan het 
schoolwerk. Daarnaast is er volop aandacht voor studievaardigheden zoals 
plannen, samenvatten, geconcentreerd werken en structureren. 



Studiehulp.NU beschikt over een studiezaal en een samenwerkingsruimte, 
waar uw kind zelfstandig of in groepsverband zijn/haar huiswerk kan maken. 
Hier is altijd een van de huiswerkbegeleiders aanwezig, zodat hulp dichtbij is.  
 
Online Studieplanner 

Studiehulp.NU werkt met een online leerlingvolgsysteem, genaamd 
StudieplannerPro. Dit is naast een online agenda ook een systeem om onder 
andere de presentie, cijfers en voortgang bij te houden.    
 
Persoonlijk leer- en ontwikkelingsplan 

Aan de start van het leertraject maakt uw kind samen met de iHWB’er een 
persoonlijk leer- en ontwikkelingsplan. Dit gebeurt op basis van het 
intakegesprek en een gesprek tussen uw kind en zijn/haar iHWB’er. Het plan 
geeft uw kind houvast en helpt om stapsgewijs en doelgerichter te werken. 
In dit plan komen de leerdoelen van uw kind voor het lopende schooljaar te 
staan. Aan deze doelstellingen worden acties gekoppeld, om zo de 
leerdoelen te realiseren. Dit is een document van uw kind zelf; het is zijn of 
haar eigen traject, waarin de iHWB’er ondersteunend en coachend optreedt.  
 
In het leertraject van huiswerkbegeleiding staan o.a. de volgende aspecten 
centraal: 
 

• Het aanleren van studievaardigheden. 

• Het vergroten van de intrinsieke motivatie. 

• Het bevorderen van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. 

• Het stimuleren van een positief zelfbeeld. 
 
 
 

 

 

 

 



2.2.  Bijles  
Wanneer uw kind een achterstand heeft opgelopen bij één of meer 
schoolvakken, moeite heeft met de lesstof van een bepaald vak of regelmatig 
voor één of meer vakken onvoldoendes haalt, dan kunnen bijlessen de 
oplossing zijn. Uw kind wordt in dit vak één-op-één intensief begeleid door 
één van onze bijlesdocenten. Het doel van de bijles is om structureel beter 
begrip te ontwikkelen van de lesstof en hierdoor de basis te verstevigen. 
 
Of uw kind nu beter wil worden in scheikunde of Duits, voor elk vak hebben 
we een bijlesdocent in huis. De docent geeft extra uitleg en opgaven en 
helpt ook met de toepassing. Daarnaast wordt er ook gekeken naar hoe uw 
kind de stof leert. Uw kind krijgt tips om slimmer te leren, verbanden te 
leggen en efficiënter te plannen. U kunt de vorderingen volgen via de 
dagverslagen in StudieplannerPro. 
 
Bijlessen kunnen apart afgenomen worden of in combinatie met 
huiswerkbegeleiding, het Studiehulp.NU Examenjaar of Rent-A-Chair. Een 
bijles omvat voornamelijk vakinhoudelijke ondersteuning. Onze 
bijlesdocenten hebben de vakken waarin ze bijles geven zelf afgerond met 
minimaal een 7 op vwo- of soortgelijk niveau of zijn studerende in dit vak. 
Daarnaast worden de bijlesdocenten intern begeleid op didactische en 
pedagogische vaardigheden.  
 

2.3. Rent-A-Chair (RAC) 
Rent-A-Chair is bedoeld voor jongeren die óf het leertraject huiswerk-
begeleiding met succes hebben doorlopen, óf voor jongeren die op zoek zijn 
naar een rustige werkplek waar ze op een effectieve manier met hun 
schoolwerk bezig kunnen.  
 
RAC is geschikt voor uw kind als hij/zij: 

• de studievaardigheden onder de knie heeft; 

• op overgaan staat; 

• gemotiveerd zijn/haar schoolwerk maakt; 

• zelfstandig en zelfredzaam verder kan met zijn/haar schoolwerk. 
 



Rent-A-Chair staat voor een rustige werkplek in een veilige en stimulerende 
leeromgeving. Hulp is dichtbij: de jongere kan gemakkelijk bijlessen 
inplannen en mogen groepsgewijs met medeleerlingen werken. Daarnaast 
hebben zij een van de huiswerkbegeleiders als eerste aanspreekpunt, 
worden de cijfers in de gaten gehouden en wordt er ingegrepen indien hij/zij 
niet meer op overgaan staat, zodat we tijdig passende maatregelen kunnen 
nemen. 
 

2.4. Maatwerk  
Als reguliere huiswerkbegeleiding of bijlessen niet het beoogde resultaat 
geven, kunnen wij uit ons brede dienstenpakket een aanbod doen passend 
bij de specifieke behoeften en situatie van uw kind. Hierbij kunt u denken aan 
situaties als: 

• Uw kind heeft voor langere tijd huiswerkbegeleiding bij ons ontvangen en 
heeft alleen nog huiswerkbegeleiding nodig rondom de toetsweken. 

• Uw kind heeft behoefte aan een kort en intensief traject, bijvoorbeeld ter 
voorbereiding op de eindexamens. 

• Uw kind heeft geen intensieve huiswerkbegeleiding nodig, maar wil wel 
graag hulp voor het plannen.   

 
Gezamenlijk stippelen we het traject uit aan de hand van uw wensen. 

 

 

  



3. Specifieke doelgroepen  

3.1.  Basisschoolleerlingen  
Voor de basisschoolleerlingen bieden wij ondersteuning op het gebied van 
taal- en rekenvaardigheid. Deze ondersteuning is bedoeld voor leerlingen van 
groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool. Ondersteuning voor de Cito- 
of andere eindtoetsen is vooral voor leerlingen uit groep 7 en 8. Dit wordt 
individueel gegeven. De bijlesdocenten voor de basisschoolleerlingen 
hebben ervaring in het lesgeven aan kinderen uit het basisonderwijs. 
 

3.2. Eindexamenleerlingen  
Het is zover: dit jaar doet uw kind eindexamen. Behoorlijk spannend! Zeker 
als uw kind zich nog niet zeker voelt over bepaalde vakken of de examens in 
het algemeen. Met de examenbegeleiding en/of examentraining van 
Studiehulp.NU, helpen wij uw kind zich zekerder te voelen over dat ene 
moeilijke vak of om gewoon met meer zelfvertrouwen de examens in te gaan. 
Hieronder kunt u lezen wat de diensten inhouden. 
 

3.2.1. Het Studiehulp.NU Examenjaar 
Met het Studiehulp.NU Examenjaar gaat uw kind met een goed gevoel en 
met meer zelfvertrouwen de eindexamens in. Het is een op maat gemaakt 
jaarprogramma voor alle leerlingen die eindexamen doen en omvat 
daarnaast 1 GRATIS examentraining voor een vak naar keuze. 
 
Naast het volgen van de reguliere huiswerkbegeleiding, gaat uw kind 
gedurende het gehele schooljaar al bezig met de voorbereiding op het 
eindexamen. Dit doet hij/zij samen met zijn/haar huiswerkbegeleider. Er 
wordt gestart met het inventariseren van de moeilijkheden per vak en daarna 
wordt er een jaarplanning voor het oefenen met (delen van) examens 
gemaakt. Deze gemaakte (delen van) examens worden samen met de 
huiswerkbegeleider globaal besproken: wat gaat al goed? Waar moet je nog 
aandacht aan besteden? Heb je een examentraining nodig voor dit vak? De 
bespreking van de gemaakte examens is vooral vakoverstijgend. Mocht uw 
kind juist vakinhoudelijke ondersteuning nodig hebben, dan raden we 
bijlessen of een examentraining aan.  



 
In het kort:  

• Voor alle eindexamenkandidaten 

• Naast de reguliere huiswerkbegeleiding het gehele schooljaar al bezig met 
de voorbereiding op het eindexamen  

• 1 GRATIS examentraining voor een vak naar keuze 

• Vol zelfvertrouwen de eindexamens in! 
 
 

3.2.2. Examentraining 
Met examentraining van Studiehulp.NU gaat uw kind goed voorbereid en 
met meer zelfvertrouwen de eindexamens in. Examentraining is een 
vakinhoudelijke training van twee uur van een bijlesdocent, waarin er vooraf 
een geheel examen wordt gemaakt, deze wordt nagekeken en daarna 
besproken. Er is daarnaast ruimte om vragen te stellen over de stof.  
 
Uw kind krijgt per vak een eigen examentrainer met wie hij/zij de examenstof 
één-op-één oefent. De examentrainer geeft aan hoe je het beste het examen 
kunt aanpakken. Naast de examentraining kan uw kind onbeperkt gebruik 
maken van de studiezaal. Hier kan hij/zij rustig leren en verder oefenen.   
 
In het kort: 
• Voor alle eindexamenleerlingen  
• 2 uur één-op-één begeleiding van een examentrainer per vak 
• Vooral gericht op herhaling en oefening 
• Hand-out tips & trucs voor het eindexamen 
• Onbeperkt gebruik van onze Studiezaal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Samenwerkingen 

4.1  Gemeente Groningen 

Om onderwijsondersteuning voor alle kinderen toegankelijk te maken, werkt 
Studiehulp.NU sinds 1 januari 2019 samen met de Gemeente Groningen. Dit 
betekent dat kinderen uit minimagezinnen gratis ondersteuning bij ons 
kunnen krijgen in de vorm van bijlessen of huiswerkbegeleiding. De 
ondersteuning voor deze kinderen wordt gefinancierd vanuit het Kindpakket. 
 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 
 
• Uw kind zit op het voortgezet onderwijs. 
• U woont in Groningen Zuid of Haren (Haren vanaf januari 2020). 
• U heeft of komt in aanmerking voor een Stadjerspas. 
•  De achterstanden/onvoldoendes op school worden veroorzaakt door 

het niet of onvoldoende maken of leren van het huiswerk. 
• Uw kind is zelf gemotiveerd voor huiswerkbegeleiding of bijlessen. 
• De school (mentor, teamleider of ondersteuningscoördinator) 

onderschrijft het belang van huiswerkbegeleiding of bijlessen voor uw 
kind. 

 
U kunt uw kind zelf rechtstreeks aanmelden bij Studiehulp.NU via onze 
website.  
 
Bent u geen abonnee van Stadjerspas? Dan gelden onze reguliere tarieven. 
 

 



 
 

 



5. Praktische informatie 

5.1. Bij wie voor wat 
 

Wie  Wat Contactgegevens  

Coördinator  • Informatie over het 
dienstenaanbod 

• Aanvragen van 
intakegesprek 

• Aanvragen voor 
wisseling van pakket 

• Aanvraag voor overleg 
betreffende de reeds 
afgenomen 
dienstverlening 

• Indienen van klachten & 
suggesties 

Chantal Hansma 
c.hansma@studiehulp.NU  
050 76 76 060 
06 39 30 46 70 (WhatsApp) 
 
Bereikbaar op: 
Ma t/m do 10.30-18.00 
Vrij 10.30-17.00 

   

Individuele 
huiswerkbegeleiders  

• Inhoudelijk overleg over 
de begeleiding  

• Aanvragen van een 
interne bijles  

Bereikbaar op: 
Ma t/m do 14.30-18.00  
Vrij 14.30-17.00 
 

   

Administratie & 
Bijlesplanning 

• Informatie omtrent 
facturen en incasso’s 

• Aanvragen van een 
externe bijles 

• Verschuiven/afzeggen 
van bijlessen 

Alexander Gaaikema 
administratie@studiehulp.NU 
050 76 76 060 
06 47 58 96 34 
 
Bereikbaar op: 
Ma t/m do 10.30-18.00 
Vrij 10.30-17.00 

 
  

mailto:c.hansma@studiehulp.NU
mailto:administratie@studiehulp.NU


5.2.  Vakanties en feestdagen 
 

Vakanties 

In het schooljaar 2019-2020 zijn de vakanties voor het noorden als volgt: 

• Herfstvakantie   19 t/m 27 oktober 

• Kerstvakantie    21 december t/m 5 januari 

• Voorjaarsvakantie   15 februari t/m 23 februari 

• Meivakantie    25 april t/m 3 mei 

• Zomervakantie   4 juli t/m 16 augustus 
 
In de vakanties zijn wij bij voldoende aanmelding van leerlingen op werkdagen 
geopend van 11.00 - 14.00 uur. Hierover krijgt u vooraf bericht per mail of via 
StudieplannerPro. 
 
Feestdagen  

Op onderstaande feestdagen zijn wij gesloten: 

• Eerste en Tweede Kerstdag (25 december & 26 december 2019) 

• Nieuwjaarsdag (1 januari 2020) 

• Goede Vrijdag (10 april 2020) 

• 2e Paasdag (13 april 2020) 

• Koningsdag (27 april 2020) 

• Bevrijdingsdag (5 mei 2020) 

• Hemelvaartsdag en de dag erna (21 en 22 mei 2020)  

• 2e Pinksterdag (1 juni 2020) 

Zaterdagen    

Op zaterdagen zijn wij alleen open voor eventueel ingeplande bijlessen. De 
studiezaal en de samenwerkingsruimte zijn dan gesloten.  

Zondagen 

Op zondagen rondom de reguliere toetsweken zijn wij bij voldoende 
aanmelding open van 11.00 - 15.00 uur. Hierover krijgt u vooraf bericht per mail 
of via StudieplannerPro. 
  



6. Tarieven 
 

Dienstenaanbod Studiehulp.NU 
Interne leerlingen*:  Tarief 

   

Huiswerkbegeleiding 2 dagen per week € 235,- 

 3 dagen per week € 295,- 

 4/5 dagen per week € 345,- 

   

Het Studiehulp.NU Examenjaar 2 dagen per week € 285,- 

 3 dagen per week € 345,- 

 4/5 dagen per week € 395,- 

   

Eenmalige inschrijfkosten Huiswerkbegeleiding of Het 
Studiehulp.NU Examenjaar 

 
€ 35,- 

   

Rent-A-Chair (RAC) 5 dagen per week € 120,- 

   

Eindexamentraining  per vak (2 uur) € 72,50  

   

Bijles + dagverslag per uur € 26,50 

   

Externe leerlingen*:  Tarief  

   

Eindexamentraining per vak (2 uur) € 97,50  

   

Bijles + dagverslag per uur €36,50 

   

Individuele Cito-training per uur €36,50 

   

Maatwerk  In overleg o.b.v offerte  
 

* Interne leerlingen: leerlingen die op het moment van aanmelden al huiswerkbegeleiding of Rent-
A-Chair bij Studiehulp.NU volgen. Externe leerlingen: leerlingen die op het moment van aanmelden 
nog géén van de diensten van Studiehulp.NU afnemen. 
 



Inbegrepen in de prijs: 
 
Huiswerkbegeleiding: 

• 2, 3, 4 of 5 middagen begeleiding per week van 10.30 – 18.30 uur (vrijdag 
tot 17.30 uur)  

• Individuele huiswerkbegeleider (iHWB’er) 

• Intakegesprek en eerste aanzet persoonlijk leerplan   

• Begeleiding door iHWB’er bij totstandkoming persoonlijk leerplan  

• Koffie, thee, ranja en het ‘4 uur cup-a-soup momentje’ 

• Waar nodig afstemming met de mentor van school 

• Tussentijdse evaluatie(s) en afstemming indien nodig 

• Toegang tot de online StudieplannerPro 
 
Het Studiehulp.NU Examenjaar: 

• 2, 3, 4 of 5 middagen per week van 10.30 – 18.30 uur (vrijdags tot 17.30 
uur)  

• Individuele huiswerkbegeleider (iHWB’er) 

• Intakegesprek en eerste aanzet persoonlijk leerplan   

• Begeleiding door iHWB’er bij totstandkoming persoonlijk leerplan  

• Een jaarplanning en ondersteuning op maat voor een optimale 
voorbereiding op het eindexamen 

• Koffie, thee, ranja en het ‘4 uur cup-a-soup momentje’ 

• Waar nodig afstemming met de mentor van school 

• Tussentijdse evaluatie(s) en afstemming indien nodig 

• Toegang tot de online StudieplannerPro 

• 1 GRATIS examentraining voor een vak naar keuze  
 
Rent-A-Chair: 

• Rustige, fijne werkplek in de studiezaal, dagelijks van 10.30 – 18.30 uur 
(vrijdag tot 17.30 uur)  

• Intakegesprek  

• Een individuele huiswerkbegeleider (iHWB’er) als vast aanspreekpunt 

• Koffie, thee, ranja en het ‘4 uur cup-a-soup momentje’ 

• Periodieke cijfercheck om de voortgang in de gaten te houden 
 



Kortingen 
 
Tweede kind uit één gezin 

Wij bieden een korting van 10% aan op het goedkoopste pakket, wanneer er 
een tweede kind uit het gezin bij ons komt voor huiswerkbegeleiding, Het 
Studiehulp.NU Examenjaar of Rent-A-Chair (RAC).  
 
 

Bijles 

Er wordt een korting van 10% gegeven wanneer uw kind 6 bijlessen of meer per 
maand volgt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Op al onze dienstverleningen zijn de ‘Algemene Voorwaarden’ van toepassing.  

De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze website: 
www.studiehulp.NU/algemene-voorwaarden. 

http://www.studiehulp.nu/algemene-voorwaarden

