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Huiswerkbegeleiding op de OSB! 
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 gaat De Studietuin intern huiswerkbegeleiding aanbieden aan 
de leerlingen van de bovenbouw  VMBO, HAVO en VWO van de OSB. Vorig jaar werd er al begeleiding 
aangeboden aan alle eindexamenleerlingen van HAVO en VWO. Dit is zo goed bevallen dat besloten is 
om er het komend jaar mee verder te gaan en het uit te breiden voor alle klassen en alle niveau’s in de 
bovenbouw. De Studietuin geeft huiswerkbegeleiding op school. Dit betekent dat de leerling in de 
meeste gevallen direct nadat de lessen zijn afgelopen, terecht kan bij de huiswerkbegeleiding. Door 
huiswerkbegeleiding op school aan te bieden, kan er gebruik gemaakt worden van de faciliteiten die 
daar aanwezig zijn. Hierdoor kan de begeleiding tegen een gereduceerd tarief plaats vinden.  
 
Wat bieden wij: 
Huiswerkbegeleiding betekent voor ons vakinhoudelijke ondersteuning en het aanleren van de juiste 
studievaardigheden. Transparantie en effectiviteit zijn hierin kernbegrippen. Wij  hanteren de volgende 
werkwijze:  1 begeleider op een groep van  8 leerlingen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld bij 9 leerlingen 
werken met 2 begeleiders.   

Intake 
De focus van de begeleiding wordt bepaald door een zorgvuldige intake aan het begin van de 
begeleidingsperiode. Tijdens de intake inventariseren we, samen met de leerling en de ouder(s), waar 
behoefte aan is, wat de doelen zijn en hoe we daar invulling aan kunnen geven.  

Online meelezen  
Alles wat wij doen met betrekking tot de begeleiding van een leerling, houden we direct bij in ons online 
registratiesysteem waar ouders een inlogcode van krijgen. In deze registratie staan alle resultaten, alle 
dagverslagen en alle ingeplande toetsen van de desbetreffende leerling. Mentoren en deelschoolleiders 
kunnen, mits daar toestemming voor verleend is door de ouders, ook toegang krijgen tot de gegevens. 

Dagverslag 
Iedere begeleidingsles noteren we belangrijke punten en vragen in een persoonlijk opmerkingen veld. 
Zo zien alle partijen na elke begeleidingsdag wat wij voor de leerling doen en wat ons is opgevallen. Er 
kan per leerling een persoonlijke opmerking door alle partijen met een inlogcode worden geplaatst. Met 
die informatie kan meteen gewerkt worden tijdens de volgende begeleidingsdag.  Zo kan de begeleiding 
ook ondersteuning voor de leerkracht op school zijn. 

Leren leren 
Elke leerling werkt anders en kijkt anders tegen plannen en leren aan. De Studietuin brengt eerst de 
individuele strategieën in kaart alvorens deze, waar nodig, te corrigeren. De Studietuin stimuleert elke 
leerling om de leerstrategieën vast te stellen zodat er een helder beeld ontstaat van welke vakken de 
leerling beheerst en welke vakken meer aandacht nodig hebben. De begeleiding sluit hier op aan door 
meer tijd en ruimte in te plannen voor de aandachtsvakken. 

Planning 
Elke dag dat een leerling aan het (huis)werk zit, wordt ingepland. De leerlingen van De Studietuin 
werken met een eigen planning en agenda. Deze planning zit in een mapje met daarin de 
agendablaadjes. In de planning staat alles wat de leerling de komende weken moet doen, zowel wat er 
thuis gedaan moet worden als wat er bij ons op huiswerkbegeleiding moet gebeuren.  
Voor de examenleerlingen maken we ook een de lange termijnplanning die de periode bestrijkt van 
School Examen tot School Examen/Centraal Schriftelijkexamen.  
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Controleren en motiveren 
Het werk dat een leerling tijdens de begeleiding verricht,wordt zoveel mogelijk gecontroleerd door de 
medewerkers van De Studietuin. De Studietuin maakt gebruik van beproefde coachingsmethoden om de 
leerling meer inzicht te geven in zijn of haar eigen aandeel in de behaalde resultaten, en de 
mogelijkheden om de volgende keer beter te presteren. In het geval van eindexamen leerlingen is er 
behoefte aan een vertrouwensband die de leerling en de begeleider in staat stelt om nauwkeurig vast te 
stellen welke stof nog aandacht nodig heeft. Hierin blijft de nadruk liggen op eerlijkheid en het nakomen 
van afspraken. Eerlijkheid over het beheersen van de stof en de afspraken die de leerling met de leraar 
maakt, maar ook over afspraken die de leerling met zichzelf maakt.  

Vakinhoudelijke kennis 
De medewerkers van De Studietuin zijn allrounders als het gaat om vakinhoudelijke kennis. Hun 
expertise zit voornamelijk in het overzicht creëren en het houden van de status van de leerling ten 
opzichte van het einddoel. Toch zijn onze medewerkers ook specialist op minimaal twee 
veelvoorkomende middelbare schoolvakken. Dit houdt in dat een leerling tijdens de begeleiding altijd 
terecht kan voor inhoudelijke vragen en hulp. Mocht het zo zijn dat een leerling er met de begeleider 
niet uitkomt, dan wordt hier een nauwkeurig verslag van gemaakt zodat de leerling het probleem met 
zijn of haar vakdocent kan oppakken. 
 
Kosten 
De kosten zijn 15 euro per begeleidingsdag, met een minimum van twee begeleidingen per week. 
 
Aanmelden 
Aanmeldingen kunnen gedaan worden via een email naar: osb@destudietuin.nl . U kunt ook bellen naar 
ons hoofdkantoor op nummer: 020-8451444. We maken dan zo spoedig mogelijk een afspraak voor een 
intakegesprek. 
 
Voor informatie over onze overige diensten verwijzen we u naar onze website: www.destudietuin.nl. 
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