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INTRO.
 
De online huiswerkbegeleiding van Nijholt Begeleiding is gebaseerd op de Nijholt Studie Methode
waarmee leerlingen die vastlopen op school, weer succes gaan beleven en op een andere, betere
manier met school en huiswerk omgaan.
 
Komend schooljaar wordt het aantal locaties waar deze aanpak wordt aangeboden waarschijnlijk
uitgebreid. 
Ook andere professionals uit het onderwijs gaan graag met deze methode aan de slag. 
Maar dan nog blijft het bereik relatief klein. 
 
Omdat ik er veel plezier aan beleef om anderen (leerlingen en ouders in dit geval) te helpen en te
zien groeien, heb ik deze online huiswerkbegeleiding opgezet. 
 
Waar online begeleiding vaak betekent dat je op een bepaald moment in mag bellen vanuit huis, is
het in dit geval volledig anders. 
 
PRAKTISCHE ZAKEN.
 
Wanneer je op de reguliere manier huiswerkbegeleiding krijgt, dan is dat op afspraak en vaak 1 tot 3
keer in de week. 
Ik merk dat het lastig plannen wordt wanneer een leerling sport en een bijbaantje heeft, of tot 4 uur of
later op school zit. 
 
Terwijl ook sport en werk een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen.
Het zou samen moeten kunnen. 
 
De online huiswerkbegeleiding werkt zo:
- Er is een online platform waar de leerling (en ouder) 24 uur per dag en 7 dagen per week op kan
inloggen.
- Er is een netwerk van professionele docenten die klaarstaan op 5 naschoolse momenten (maandag
tot en met donderdag en zaterdag.)
- De leerling kan tijdens die tijdblokken contact opnemen met de betreffende vakdocent. 
- Dit kan via e-mail of chat. 
- De docent kan terug mailen, chatten of een videogesprek voorstellen. Afhankelijk van de inhoud.
De docent zal altijd voor de oplossing kiezen die het beste aansluit bij de lesstof en leerling. 
- De docent kan opdrachten die gemaakt zijn nakijken. Even een foto van maken en doorsturen.
- De docent kan oefentoetsen en so's maken en via e-mail naar de leerling sturen. Vervolgens kan
de docent deze weer nakijken en zo weet de leerling hoe hij of zij ervoor staat.
- De docent geeft vervolgens leertips mee zodat de voorbereiding nog efficiënter kan. 
- De docenten maken soms helpende tekeningen/schetsen om één en ander duidelijk te maken. 
- Op het platform staan veelgestelde vragen, formules, websites waar op geoefend kan worden en
nog veel meer relevante informatie die constant aangevuld wordt. 
- Als ouder ontvang je in eerste instantie via e-mail verschillende documenten. Die je thuis in kunt
zetten om je kind te begeleiden met plannen, leren en leerstrategieën. 
- Vervolgens kan het zijn dat je als ouder ook even vastloopt. Dat je even niet weet hoe je iets aan
moet pakken. Dan kun je contact opnemen met mij (Nicole Nijholt) en dan help ik je op dat gebied
verder op weg. 
 



HOE ERVAREN ANDEREN DE BEGELEIDING?
 
Frauke (leerling):
Ik had veel moeite met aardrijkskunde. Vanaf dat ik hulp krijg ben ik actiever met de stof bezig en
begrijp ik ook waar ik mee bezig ben. 
Het fijnste vind ik dat ik altijd alles kan vragen en dat hier dan altijd genoeg aandacht aan wordt
besteed. 
 
Imke (leerling):
Ik heb geleerd op welke manier ik moet leren en hoe het voor mij werkt. 
Het ging heel slecht op school omdat ik niet wist hoe ik moest leren.
Het gaat nu veel beter. Zonder deze begeleiding had ik het niet kunnen bereiken. Al je vragen
worden beantwoord en ik zie de toekomst positief. 
 
Ineke (ouder):
Mijn zoon leert meer gedoseerd en regelmatig zodat hij de stof beter beheerst. 
 
Was dit zonder begeleiding ook gelukt?
Ik ben van mening van niet, de overgang van lagere school naar voortgezet onderwijs is te groot. Ik
vind dat de kinderen onvoldoende worden voorbereid hiervoor. De vele vakken en daarbij behorende
huiswerk maakt dat onze zoon de bomen door het bos niet meer zag en hulp nodig had in het leren
plannen, vooruitdenken en manieren van leren.
 
 



HET BESTE VOOR LEERLING EN OUDER.
 
Iedere docent is gedreven om het onderste uit  de kan te halen voor iedere leerling. En als ouder
mag je altijd aan de bel trekken bij problemen. Er is geen maximum aan verbonden. En datzelfde
geldt ook voor de leerlingen.
 
Als ze 10 keer op een middag hulp nodig hebben, dan krijgen ze 10 keer hulp!
 
WACHTLIJST, KOSTEN EN BETALEN.
 
De eerste 35 leerlingen krijgen met het huidige aantal docenten een plek na de zomervakantie en
kunnen starten zodra het schooljaar begint. 
 
Alle overige leerlingen worden op de wachtlijst geplaatst. Wij vullen het docententeam verder aan
met de juiste professionals. En zodra het netwerk van docenten gegroeid is, worden er weer nieuwe
leerlingen geplaatst. 
 
Over het algemeen gaat dit vrij snel en is de wachtlijst kort. 
 
Zodra je zoon of dochter in kan stromen ontvang je een betaallink. 
Dit is om de automatische incasso te starten. Er wordt gedurende maximaal 10 maanden (2
zomermaanden niet), maandelijks geld afgeschreven via automatische incasso. 
 
Om het maandbedrag laag te houden wordt er ook in de maanden waarin een korte vakantie valt,
hetzelfde geldbedrag afgeschreven. 
 
Wanneer we dit niet doen betaal je in de overige maanden een veel hoger bedrag. Wij kiezen ervoor
om een vast ritme aan te houden met hetzelfde bedrag, zodat je nooit voor verrassingen komt te
staan. 
 
Stoppen met de huiswerkbegeleiding kan door een e-mail te sturen. Wanneer de incasso voor de
volgende maand al verwerkt is, kan dit niet meer teruggedraaid worden. 
Afmelden kan tot 2 weken voor de volgende incassodatum. 
Gedurende de eerste 3 maanden kan niet afgemeld worden. Wij kiezen hiervoor omdat iedere vorm
van huiswerkbegeleiding en verandering bij een leerling, tijd nodig heeft om te landen en in te
bedden. We zouden de leerling tekort doen door eerder te stoppen. 
 
De online huiswerkbegeleiding kost €79,- per maand.
Deze maandprijs is geldig tot en met 31-12-2019. In 2020 kan een nieuw tarief geïntroduceerd
worden als gevolg van bijvoorbeeld gestegen kosten. 
De ouders die vóór 31-12-2019 ingeschreven hebben en de inschrijving voltooid hebben blijven tot
aan de zomervakantie hetzelfde bedrag betalen. 
Een prijsstijging heeft alleen gevolgen voor leerlingen die na 31-12-2019 aangemeld worden.
 
VRAGEN? AANMELDEN?
 
Je mag altijd een e-mail sturen naar nicole@nijholtbegeleiding.nl als er vragen zijn. 
En op dit e-mailadres kunnen leerlingen ook aangemeld worden. 
 

http://nijholtbegeleiding.nl/

