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Voor veel partnerscholen is Bijlescontact veel meer 
dan een aanbieder van bijles en huiswerkbegeleiding.
Via verschillende ondersteuningsvormen helpen wij scholen en leerlingen, en zorgen voor 

minder werkdruk bij docenten. Geen school is hetzelfde. Daarom gaan we altijd eerst in 

gesprek om achter de precieze hulpvraag te komen. Op die manier kunnen we altijd op 

maat gemaakte ondersteuning bieden. 

Onze belofte

Maatwerk Elke school is anders. Onze diensten passen we daarom 

altijd aan op de wensen van een school. Zo ondersteunen 

wij het reguliere onderwijs.

Flexibiliteit We zijn gewend om snel in actie te komen. We denken 

mee als omstandigheden veranderen en hanteren geen 

onnodige termijnen.

Kwaliteit We leiden onze mensen uitgebreid intern op en maken ons 

eigen lesmateriaal. Zo kunnen we de kwaliteit van onze 

diensten garanderen. We werken bij voorkeur met 

docenten in opleiding en hebben een strenge selectie.

Sociaal We zijn een sociale bijlesorganisatie. Onze oprichters 

komen uit het onderwijs en vinden ‘kansengelijkheid’ in het 

onderwijs ontzettend belangrijk. Niet alleen onze visie is 

sociaal. Onze tarieven zijn dat ook.
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Altijd inbegrepen

Samenwerking voor lange 

termijn

Echt maatwerk wordt pas mogelijk wanneer we elkaar 

beter leren kennen. De intentie is om voor de lange termijn 

samen te werken. U zit echter nooit ergens aan vast.

Vaste gezichten Onze ondersteuning wordt beter wanneer docenten, 

ondersteuners en leerlingen elkaar kennen. Daarom 

streven we ernaar vaste mensen aan de school te 

koppelen. Dat is voor onze mensen ook leerzamer.

Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG)

We vragen voor al onze medewerkers een Verklaring 

Omtrent het Gedrag aan.

Geen exclusiviteit We streven naar een zo hoog mogelijke leeropbrengst voor 

jullie leerlingen. Contractueel andere partijen uitsluiten past 

daar volgens ons niet bij.

Geen verborgen kosten De tarieven op de facturen zijn hetzelfde als op de 

offertes. Al onze diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Toegankelijkheid van onze ondersteuning

Wij vinden dat kwalitatief hoogstaande, betaalbare bijles en ondersteuning binnen hand-

bereik moet zijn voor iedereen. Dat is onze sociale missie. Iedere leerling moet dezelfde 

kansen krijgen om zich te ontwikkelen – dát is wat wij willen bereiken. Al meer dan tien jaar.

Wat scholen aan ons waarderen?

Ruime ervaring: 15 partnerscholen, 15.000+ leerlingen geholpen Door ons getrainde 

topdocenten in spé met vakinhoudelijke kennis

Persoonlijk aanspreekpunt binnen Bijlescontact

Vaak oud-leerlingen van uw school als docent (als gewenst)

We hebben in de trajecten die we uitvoeren hetzelfde doel: onze beste mensen 

uiteindelijk voor de klas krijgen.
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Bijlescontact gelooft dat onderwijs beter en persoonlijker kan! We staan voor modern 

kwaliteitsonderwijs met een positieve energie en bevlogen studentdocenten. Onze docenten 

(in spé) hebben diverse achtergronden en zijn geselecteerd op hun uitstekende vakkennis en 

zijn getraind op didactische vaardigheden. Wij brengen leerlingen echt inhoudelijk iets bij.

Over ons

Onderwijs bij Bijlescontact

Onze organisatie heeft het beste met het onderwijs voor. We verzorgen al tien jaar bijlessen 

op onze locaties, bij mensen thuis of op scholen. Zowel binnen het primair als voortgezet 

onderwijs hebben we ervaring met een grote verscheidenheid aan projecten. Onze 

organisatie kent geen opportunisme en we zijn er niet voor de bedrijfswinst. Sociale en 

toegankelijke onderwijsondersteuning zit in ons DNA. We zijn dan ook bij voorkeur actief op 

scholen en proberen onze bevlogen docenten uiteindelijk bij u voor de klas te krijgen.

Goed onderwijs begint met goede docenten

Wij weten dat een goed onderwijs alleen tot stand komt met de allerbeste en meest 

gemotiveerde docenten. Bij Bijlescontact werken daarom geen eerstejaarsstudenten die het 

vak dat zij ‘doceren’ met een zeven hebben gehaald, maar ouderejaars studenten met hoge 

resultaten en verregaande kennis van hun vak(ken). Ons lesmateriaal wordt ontwikkeld door 

de docenten zelf: ze kennen de stof en zijn op de hoogte van wijzigingen in curricula. Onze 

docenten volgen relevante vervolgopleidingen, geven les aan medestudenten, worden 

regelmatig getraind en weten hoe ze een positieve sfeer creëren tijdens een training of 

individuele begeleiding.

Vernieuwend onderwijs

Herkenbaar? Een docent zendt informatie en een groep leerlingen moet daar in stilte naar 

luisteren. Die tijd is op veel scholen voorbij. Leerlingen kunnen zich pas ontwikkelen als ze 

gestimuleerd worden om met de kennis aan de slag te gaan. Dat kan door het gebruik van 

technologie, maar ook door middel van creatieve werkvormen en het flexibel inrichten van 

lessen. We passen onze begeleiding aan naar de behoefte van de groep. Het is dus niet 

alleen rijtjes stampen, maar veel afwisseling, waarbij we technologie gebruiken wanneer dit 

waarde toevoegt en van lesvorm veranderen wanneer dat nodig is.
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Onze methode

Tijdens onze ondersteuning moeten de leerlingen het hardst werken. Door te oefenen, 

presenteren, voor te lezen en eigen opdrachten te bedenken voor klasgenoten. Het is 

bewezen dat de meest effectieve studiemethode is om informatie uit de hersenen te halen 

in plaats van informatie in de hersenen te stoppen. Spitzer et al. (1939) constateerden dat 

studenten die een extra oefentest deden ongeveer 10-15% beter scoorden op hun examen 

dan studenten die dat niet deden. Een recenter onderzoek van Butler et al. (2010) 

suggereert een nog groter verschil, namelijk 30%. Oefening baart kunst, zo blijkt. Karpicke & 

Blunt (2011) constateerden zelfs dat een groep studenten die een onderwerp vier keer leest, 

minder scoort dan een groep studenten die slechts één keer oefent met het onderwerp.

Bronnen

• Butler, A. C. (2010). Repeated testing produces superior transfer of learning relative to 

repeated studying. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 

36(5), 1118. 

• Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). 

Improving students’ learning with effective learning techniques: Promising directions from 

cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 

4-58. 

• Karpicke, J. D., & Blunt, J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than 

elaborative studying with concept mapping. Science, 331(6018), 772-775. 

• Spitzer, H. F. (1939). Studies in retention. Journal of Educational Psychology, 30(9), 641.
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Een klassenassistent (ook wel: klassenstudent) is er om de docent (of vaksectie) te 

ondersteunen bij randzaken. We bontzorgen docenten, zodat we voorkomen dat een docent 

uitvalt of overbelast raakt door een overvolle agenda, lesopvang en overige activiteiten. 

Klassenassistenten helpen de docent bij randzaken en zijn extra handen in de klas. In 

opdracht van de docent of vaksectie voert de klassenassistent ondersteunende taken uit in 

het voortgezet onderwijs. Ook biedt de klassenassistent leerlingen individuele begeleiding bij 

bijvoorbeeld opdrachten om zo leerachterstanden weg te werken. De precieze taken die een 

klassenassistent uitvoert, bespreken we graag met uw school. 

Klassenassistent

De voordelen van een klassenassistent van Bijlescontact

Het voordeel van onze klassenassistenten is dat zij enerzijds goede onderwijsvaardigheden 

en anderzijds ook vakinhoudelijke kennis hebben. Elke klassenassistent volgt een relevante 

opleiding en heeft een uitgebreid traject doorlopen om als klassenstudent voor Bijlescontact 

te mogen werken. Iedere klassenstudent heeft een eigen specialisatie: alfa, bèta of gamma. 

Daardoor kunnen zij op een begrijpelijke manier de lesstof uitleggen in groepjes, 

huiswerkbegeleiding bieden of bij uitval een les overnemen.

Met een klassenassistent op school bent u zeker van:

Inhoudelijke studentdocenten die zelfs lessen kunnen overnemen 

Meer persoonlijke begeleiding voor leerlingen

Tijd over voor docenten om op kerntaken te focussen 

Goede opvang van leerlingen, ook bij uitval

Betere schoolresultaten door individuele begeleiding in bijvoorbeeld tussenuren 

Ondersteuning bij randzaken én vakinhoudelijke ondersteuning
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Over de bevlogen klassenassistenten van Bijlescontact

Onze klassenassistenten zijn topstudenten die op dit moment een relevante universitaire 

studie volgen. Zij hebben een uitgebreide selectieronde en interne trainingen doorlopen van 

Bijlescontact. Zo weet u zeker dat de klassenassistent over de juiste vakinhoudelijke kennis 

én onderwijskwaliteiten beschikt. Ook is het vaak mogelijk om specifiek een klassenstudent 

te selecteren die van uw school afkomstig is. Daardoor krijgt u een assistent die bekend is 

met de school, de werkwijze en de regio. 

Met hun enthousiasme en jeugdigheid weten de klassenstudenten soms zelfs die leerlingen 

mee te krijgen die met ‘tegenzin’ naar school gaan. Door elke leerling te geven wat hij of zij 

nodig heeft, kunnen de leerlingen beter presteren. Dat geeft zelfvertrouwen én meer plezier 

om naar school te gaan. Dát is waar we het bij Bijlescontact elke dag voor doen. Al tien jaar.
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Een rustige werkplek zonder afleiding – dat is wat veel leerlingen als heel prettig ervaren. In 

een huiswerkklas kunnen die leerlingen hun huiswerk beter doen en houden ze thuis meer 

tijd over voor leuke dingen. Met meer structuur en zonder stoorzenders. De huiswerkklas 

biedt een rustige en vertrouwde omgeving waarin leerlingen op eigen tempo aan de slag 

kunnen. Ze leren plannen, profiteren van vakinhoudelijke ondersteuning of werken aan 

basisvaardigheden. Rondom de eindexamens noemen we dit aanbod ‘Samen Leren’.

Huiswerkklas 
Persoonlijke huiswerkbegeleiding op school.

De voordelen van een huiswerkklas van Bijlescontact

Soms hebben leerlingen een stok achter de deur nodig om aan hun huiswerk te werken. Om 

deze leerlingen op weg te helpen en zelfstandiger te maken, is er de huiswerkklas. Een fijne 

plek om te werken aan het huiswerk en om vragen te kunnen stellen, is precies wat veel 

leerlingen nodig hebben om hun studieresultaten te verbeteren.

Structureel betere leerresultaten (ook door het lange-termijnkarakter)

Betere studievaardigheden en een goede planning

Meer zelfvertrouwen over wat zij kunnen

Een rustige leeromgeving om geconcentreerd te werken

De kans om inhoudelijke vragen over de stof te stellen

Minder last van uitstelgedrag en stress

We werken met bevlogen studentdocenten die samen met de leerling structureel werken aan 

een of meerdere vakken. We hebben deze vorm van ondersteuning ook specifiek voor 

Wiskunde (Wiskundeschool) en organiseren in bibliotheken de Bijles4You!

De huiswerkklassen leveren leerlingen veel op:

Meer vrije tijd voor leuke dingen buiten school om

Ook bieden huiswerkklassen de kans om leerachterstanden weg te werken, zodat leerlingen 

beter kunnen meekomen in de gewone lessen.
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De begeleiders van een huiswerkklas van Bijlescontact

In de huiswerkklas is een ervaren begeleider aanwezig die de leerlingen sturing biedt. Zo 

kunnen de leerlingen vakinhoudelijke vragen stellen, gemotiveerder aan hun huiswerk werken 

en beter leren plannen. 

Het aantal aanwezige begeleiders bepalen we in overleg met de school. Onze begeleiders 

zijn allemaal ervaren in wat ze doen. Het zijn vaardige studenten of docenten in spé die 

ervaring hebben met lesgeven en huiswerkbegeleiding.  

Onze begeleiders staan sterk in hun schoenen en weten precies wat de leerlingen nodig 

hebben. Samen met leerlingen werken ze aan opgelopen achterstanden, werken ze aan 

(basis)vaardigheden en structurele begeleiding van vakken waar ze moeite mee hebben.

Besteed uw huiswerkklas uit aan Bijlescontact

Uw docenten hebben zo hun dagelijkse kerntaken waar zij veel energie uit halen. Een 

huiswerkklas organiseren na schooltijd is dan voor hen lastig. In samenwerking met het 

docententeam bieden wij graag ondersteuning bij een huiswerkklas bij u op school.
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Van docenten wordt al veel gevraagd. Daarom is het prettig om hen waar mogelijk te 

ontlasten. Bijvoorbeeld als het op surveilleren op school aankomt. Onze 

onderwijssurveillanten helpen u graag om de werkdruk voor docenten te verlagen en om 

toetsen en examens in goede banen te leiden. In de regio bieden zij een helpende hand bij 

toetsen en examens of eventueel ook bij gang- en pauzesurveillance. Zo houden uw 

docenten hun kostbare tijd over voor lessen en nakijkwerk.

Onderwijssurveillant 
Docenten kunnen alle tijd in toetsweken goed gebruiken.

Waarom een onderwijssurveillant inschakelen?

Ontlast uw docenten tijdens de toets- en examenweken. Voor surveilleren is niet de 

vakinhoudelijke kennis van een docent nodig. Zonde dus als uw docent daar tijd aan 

besteedt, terwijl hij/zij die tijd ook kan steken in kwalitatief onderwijs of nakijkwerk. Schakel 

onze surveillanten in om te surveilleren bij toetsen of examens of om orde te houden tijdens 

inval lessen. Zij hebben ervaring met leerlingen aanspreken en toetsen en examens 

begeleiden. Daardoor is uw surveillancetaak bij hen in goede handen. Ook de Rijksoverheid 

(DUO x CvTE) maakt gebruik van onze onderwijssurveillanten bij het afnemen van de 

staatsexamens!

Toetsen en examens verlopen vlekkeloos.

U heeft altijd voldoende surveillanten tot uw beschikking, ook bij ziekte. 

U kunt de surveillanten flexibel op oproepbasis inschakelen.

Er heerst rust tijdens toetsen, waardoor leerlingen zich beter kunnen focussen.

Concreet levert een onderwijssurveillant van Bijlescontact u het volgende op:

Onze surveillanten staan flexibel tot uw beschikking. Vaak kunnen zij al binnen enkele dagen 

op uw school klaarstaan.
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Opgeleide surveillanten op wie u kunt vertrouwen

U hoeft niet bang te zijn dat het uitbesteden van surveillance gevolgen heeft voor de 

kwaliteit ervan. Iedere surveillant van Bijlescontact heeft een selectie doorlopen. Daarna 

hebben zij een training gekregen om hun werk goed te kunnen doen. Daardoor weten ze 

precies wat wel en niet mag. Ze zijn waakzaam en bekwaam, en weten hoe ze de orde 

moeten bewaken. Ze zitten tijdens het surveilleren niet op hun telefoon of laptop en hebben 

oog voor de leerling. 

Als het nodig is sturen we met surveillanten voor toetsen altijd een coördinator surveillance 

mee. Zo heeft u geen omkijken naar de surveillanten op school. De coördinator vangt hen op 

school op en leidt alles in goede banen. Het is dus niet nodig dat een medewerker van uw 

school dit op zich neemt.
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Leren voor toetsen en een goede planning bijhouden, hoe pak je dat aan? Dat is een vraag 

waar veel leerlingen tegenaan lopen. Alles is nog nieuw en er komt veel op ze af: huiswerk 

inplannen, samenvattingen maken, veel lesstof onthouden, structuur aanbrengen, etc. Om 

leerlingen daar handvatten voor te geven, bieden wij een cursus leren leren aan. Bij u op 

school en afgestemd op uw wensen. We geven graag advies wat past bij het profiel van de 

school of leerlingen. Tijdens dit traject ontdekken uw leerlingen hoe zij snel, leuk, gemakkelijk 

en efficiënt kunnen leren.

Cursus ‘leren leren’ voor uw leerlingen

De voordelen van een cursus ‘leren leren’ van Bijlescontact

Elke leerling verdient het om het beste uit zichzelf te halen. Maar soms zit het leerlingen 

daarbij in de weg dat ze moeite hebben om alle stof in zich op te nemen. Ze zijn onzeker, 

vinden het lastig om te plannen of hebben chaos in hun hoofd door de grote hoeveelheid 

verschillende taken. 

Met onze cursus ‘leren leren’ ontdekken uw leerlingen hoe zij de stof beter opnemen, het 

overzicht houden en een maximale leeropbrengst behalen. We werken aan verschillende 

leerstrategieën. Dat heeft voor de leerlingen allerlei voordelen:

Elke leerling beschikt over algemene studievaardigheden. 

Leerlingen ervaren meer zelfvertrouwen.

Hun prestaties en schoolcijfers verbeteren. 

Leerlingen ervaren meer rust in hun hoofd.

Ze houden meer vrije tijd over voor sport en vrienden.

Ze komen proactief met hun eigen planning.

Leerlingen worden zelfstandiger en hebben daardoor meer leerplezier.

Bovendien kunt u via een cursus ‘leren leren’ achterstanden wegwerken. En dat zonder dat 

dit een grote tijdsinvestering van uw docenten vergt.
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Wat houdt een cursus leren leren in?

De cursus ‘leren leren’ is altijd afgestemd op het profiel van de leerlingen op uw school. U 

kent uw leerlingen immers het best. We kunnen dit traject aanbieden op het vmbo, havo en  

vwo. Uw leerlingen doen tijdens dit traject algemene studievaardigheden op en leren 

leerstrategieën aan. Ook leren zij plannen en structuur aanbrengen in hun werk en lesstof. 

Zo gaan we aan de slag met:

de essentie uit de lesstof halen (o.a. door te arceren); 

structuur aanbrengen in grote hoeveelheden informatie; 

checklists maken;

slimme leerstrategieën voor toetsen; 

werk en huiswerk plannen.

De trainingen zijn altijd interactief en daardoor leuk en uitdagend voor de leerlingen. Naast 

een PowerPoint, werken we bijvoorbeeld ook met informatievideo’s, flashcards, een eigen 

lesboek en rollenspellen. Ook brengen we het geleerde direct in de praktijk via opdrachten in 

de training en door leerlingen de stof te laten toepassen op hun huiswerk van school.

leren samenvatten;

Welke leren-leren-trajecten bieden we aan?

Voor de cursus ‘leren leren’ hebben wij diverse trajecten die we vaker op scholen aanbieden. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om een traject volledig op maat voor uw school te 

ontwikkelen. We kijken graag naar het profiel van uw leerlingen en kunnen meerdere van de 

volgende workshops combineren tot één passend traject op maat:

Omgaan met faalangst 

Feedback geven

Markeren en onderstrepen

Mindmappen

Planning en timemanagement

Presenteren

Samenvatten

Uitstelgedrag

Flashcards

Actief teksten lezen

Grammaticaregels toepassen

Stappenplan lastige toetsvragen
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Onze docenten op dergelijke trajecten

In onze trajecten is ook veel aandacht voor het sociaal-emotionele vlak. Veel van onze 

trajecten voor leren leren worden gegeven door psychologiestudenten. Altijd met veel energie 

en enthousiasme. Zij helpen leerlingen bijvoorbeeld omgaan met tegenslagen, meer 

zelfregulerend leren en hun motivatie en focus verbeteren. Daarmee is onze cursus leren 

leren niet alleen gericht op betere leerprestaties, maar vooral juist op het algemene 

welbevinden van de leerlingen. 

Ook speciale motivatietrainingen zijn mogelijk. Hierbij ontdekken leerlingen wat hun 

struikelblokken zijn op het gebied van motivatie en focus. Zo leren ze om die struikelblokken 

te tackelen en met minder moeite gemotiveerder en extra gefocust aan hun schoolwerk te 

zitten.

Zoveel mogelijk vaste gezichten

Bij de cursus leren leren voor het voortgezet onderwijs werken we met kleine groepjes. Er is 

dan ook veel persoonlijke aandacht. Bovendien krijgt elk groepje een eigen docent, met wie 

zij in een aantal weken tijd werken aan hun studie- en leervaardigheden. Dit zorgt voor 

vertrouwen bij de leerlingen en helpt hen om gerichter stappen te zetten. 

Onze docenten zijn jong, enthousiast en ervaren als docent. Zij volgen een relevante studie 

en zijn uitgebreid opgeleid door Bijlescontact. Ook krijgen ze voortdurend trainingen om hun 

kennis bij te spijkeren. U bent dus zeker van een ervaren docent met de juiste kennis, die 

tegelijkertijd qua leeftijd relatief dicht op de jongeren zit. Onze ervaring is dat dat meehelpt 

om leerlingen nog beter mee te krijgen.
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“Wat als ik dit jaar niet overga?” – het is een vraag waar menig leerling mee worstelt. Onze 

lente- en zomerschool helpt leerlingen om zorgeloos over te gaan, achterstanden weg te 

werken of gewoon beter te worden in een vak. Van de persoonlijke begeleiding hebben zij 

nog lange tijd profijt. Dit leidt tot hogere cijfers, meer zelfvertrouwen en betere 

studievaardigheden. En dus ook: meer leerlingen die overgaan. Ook voor uw school 

ontwikkelen wij graag een lente- of zomerschool op maat.

Lente- en zomerschool

Voor meer zelfvertrouwen en betere studievaardigheden

Tijdens een korte periode (in de mei- of zomervakantie) krijgen leerlingen persoonlijke 

begeleiding om te werken aan vakken waar ze beter in willen worden. Door met veel 

persoonlijke aandacht gefocust aan deze vakken te werken, gaan veel leerlingen alsnog over 

en verbeteren hun prestaties en zelfvertrouwen. Dit dankzij de intensieve begeleiding, 

vakinhoudelijke ondersteuning en de begeleiding om te leren leren. 

Wij bieden lente- en zomerscholen in de regio voor alle vakken. Voor vmbo, havo en vwo, 

maar ook voor het basisonderwijs.

Voorkom onnodig zittenblijven.

Verbeter de prestaties van leerlingen.

Profiteer van de subsidieregeling voor lente- en zomerscholen.

Vergroot het zelfvertrouwen van leerlingen over hun vaardigheden.

Bied leerlingen de kans om hun algemene studievaardigheden te verbeteren.

Wat zijn de voordelen van een lente- of zomerschool?

De voordelen van een lente- of zomerschool:
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Persoonlijke begeleiding door ervaren 

Tijdens de lente- en zomerschool 

krijgen uw leerlingenbegeleiding van 

ervaren docenten. Dit zijn allemaal 

topstudenten die affiniteit met 

onderwijs hebben en die door een 

strenge selectie van Bijlescontact zijn 

gekomen. Wij selecteren docenten specifiek op hun kennis en onderwijskwaliteiten. 

Ook krijgen de docenten voortdurende coaching en training om zowel hun pedagogische als 

didactische vaardigheden (zoals presenteren en coachend lesgeven) te blijven ontwikkelen.

Leerlingen halen betere cijfers voor vakken waar zij eerder moeite mee hadden. 

Er gaan meer leerlingen over.

De algemene studievaardigheden van leerlingen verbeteren: zij leren om te leren.

Ze gaan het vak leuker vinden doordat hun prestaties verbeteren.

Achterstanden verdwijnen naar de achtergrond.

Wat levert de lente- en zomerschool op?

Concreet levert de lente- en zomerschool voor het voortgezet onderwijs of basisonderwijs 

het volgende op:

En dat alles zonder dat het uw 

docenten tijd kost. Wij verzorgen de 

volledige lente- en zomerschool volledig. 
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Samenwerking met InStudium 

We bieden verschillende workshops voor leerlingen aan, welke vanuit orthopedagogisch 
perspectief zijn ontwikkeld: 
 
Mindfulness: Het leren richtinggeven van je aandacht, zodat je focus en concentratie 
worden vergroot is uiteraard ook in het onderwijs van belang. Leerlingen en docenten 
worden overspoeld met informatie en er is veel energie 
nodig voor het verwerken van deze prikkels. 
Mindfulness kan helpen om cruciale rustmomenten in te 
lassen. Tijdens deze rustmomenten leer je informatie te 
verwerken en op te laden voor het volgende 
‘studiemoment’. 
 
Stresspreventie: Stress management en stress 
preventie zijn er om te leren omgaan met (prestatie)druk 
en en het alledaagse functioneren te verbeteren 
 
Faalangst: Speciaal voor scholieren met weinig 
zelfvertrouwen of angst om te falen gaat deze training 
in op positief denken, zelfvertrouwen, ontspannen en 
het opstellen van (leer)doelen. De training kan zowel 
individueel als in groepsverband gegeven worden. 

Cultureel schoolaanbod (CKV) 

In samenwerking met Nationale Opera & Ballet: een breed en inspirerend pakket voor PO 
en VO. Om leerlingen de kracht van opera en ballet te laten ervaren, bieden we tal van 
voorstellingen. In het kader van CKV kunnen leerlingen met school onze reguliere 
producties bezoeken. Met vooraf een activerende workshop. We organiseren bovendien 
regelmatig speciale schoolvoorstellingen. En hebben we een online aanbod, waarmee 
opera- en balletvoorstellingen op school kunnen worden beleefd. Maatwerk workshops 
behoren ook tot de mogelijkheden.  

Profiel- en studiekeuzetesten 

Onze Bridge profiel- en studiekeuzetesten geven leerlingen inzicht en zelfvertrouwen om 
de juiste keuze te maken. De wetenschappelijk bewezen testmethode geeft snel en 
objectief inzicht in de meest passende profielen, vervolgstudies en beroepsgroepen. 
Afname van de testen gebeurt via ons online testplatform, hierop volgt een uitgebreide 
rapportage met onafhankelijk advies. 

Voor leerlingen
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Mindfulness voor de klas 
Tijdens deze workshop leren docenten om mindfulness toe te passen in het dagelijks 
leven en tijdens het lesgeven. De workshop draagt bij aan het verminderen van stress en 
spanningen en het vergroten van plezier in het werk voor docenten. Daarbij bevat de 
workshop ook praktische mindfulness oefeningen om met de hele klas te doen.  
Coachende vaardigheden 
De rol van de docent evolueert en eigenaarschap van de leerling over het leerproces 
groeit. Leer hoe je leerlingen progressief kan stimuleren om zich actief te ontwikkelen, 
initiatief te nemen en samen te werken. Deze workshop zit vol praktische tips over hoe 
je coachende vaardigheden toepast als docent.  

Kleurenprofielen voor goede samenwerking 
Deze workshop richt zich op het begrijpen van de verschillende persoonlijkheden in een 
team en hoe je deze persoonlijkheden kunt gebruiken om beter samen te werken. Dit kan 
leiden tot meer effectieve communicatie, betere teamdynamiek en uiteindelijk betere 
resultaten. 

Teambuilding 
Een interactieve ervaring 
die het team zal 
uitdagen om samen te 
werken, te 
communiceren en elkaar 
beter te leren kennen. 
Door middel van leuke 
en uitdagende 
activiteiten zullen 
teamleden leren hoe ze 
elkaar kunnen 
ondersteunen en 
versterken om betere 
resultaten te behalen. 

Profiel- en studiekeuzebegeleiding 
Hoe begeleid je leerlingen naar de juiste studiekeuze? In deze workshop, speciaal voor 
onderwijsprofessionals in het voorgezet onderwijs, bespreken we een uitgebreid 
stappenplan vol oefeningen en praktische tips. Ga het gesprek aan met de hele klas en 
met individuele leerlingen. Leer te inspireren en leer de juiste vragen te stellen, waardoor 
de leerling een beter beeld krijgt van zijn/haar passies en talenten.  

‘Spreekmeester: de kunst van het verbaal meesterschap’  
Voor directie-teams, directeuren scholengemeenschappen en besturen hebben we de 
presentatie workshop ‘Spreekmeester: de kunst van het verbaal meesterschap’.  In 
samenwerking met een storyteller gaan we in op hoe je een goed verhaal opbouwt voor 
je school en hoe je dit brengt. Voor docenten hebben we de workshop ‘Vocaal gezond 
voor de klas’.  

Voor onderwijspersoneel


