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BL HB

Een passie voor leren.
Zo komen we verder!
De essentie van Zo Geleerd is ontstaan vanuit een 

passie voor het onderwijs met daarbij de focus op 

de leerling. Na jarenlange ervaring in het onderwijs 

zijn de begeleiders bij Zo Geleerd overtuigd dat een 

goede structuur en intrinsieke motivatie onmisbaar 

zijn bij het opdoen van kennis. Daarom staan deze 

drie elementen centraal in de dienstverlening van Zo 

Geleerd.

Veel leerlingen hebben een periode tijdens hun 

schooltijd dat het leren op een laag niveau komt te 

staan en andere aspecten van het leven belangrijker 

lijken te zijn. Verschillende factoren spelen hierbij 

een rol zoals de puberteit, social media of simpelweg 

jezelf er niet toe kunnen zetten om na schooltijd aan 

het huiswerk te zitten. Daarom kiezen steeds meer 

ouders voor Zo Geleerd waar begeleiders met passie 

extra ondersteuning bieden aan hun kinderen bij het 

leren van de stof en het maken van huiswerk. 

Planning Planning en motivatie

Achterstand wegwerken Studievaardigheden

Uitleg van de stof Inhoud en structuur

Vakspecifiek Vakoverstijgend

Individueel Klein groepje

Onze belangrijkste diensten

Zo Gezegd, Zo Gedaan

Succes is niet het einde en falen is niet fataal.
Het is de moed om door te gaan die telt!

@ZoGeleerd

Succes
is het resultaat van een goede 
voorbereiding, hard werken en 
leren van je fouten. 

Duidelijk.Zo

Een positieve 
houding naar 
het kind toe is 
een belangrijke 
succesfactor.

Denken vanuit 
de kracht of wil 
van de leerling 
is een belangrijk 
instrument.

Zo Geleerd hecht veel waarde aan de omgeving waarin 

de leerling zowel huiswerk kan maken als lessen kan 

volgen.  De totale ruimte is op een Zodanige manier 

ingericht, dat alle belangrijke aspecten om goed 

te kunnen presteren aanwezig zijn. Bovendien is 

de sfeer die hierbij gecreëerd wordt een huiselijke, 

bekende en warme sfeer. Onze leeromgeving  bevat 

onder andere de volgende ruimtes:

•  Zo’n begeleiding: de ruimte die bedoeld is voor het 

stellen van vragen omtrent het huiswerk. Een ruimte 

waarin gesproken wordt over de stof, ervaringen 

worden gedeeld en planningen worden gemaakt.

•  Zo’n stilte: de ruimte waar bijlessen worden gegeven. 

De begeleider legt de leerling specifieke problemen 

uit en reikt oplossingstechnieken aan. Hierbij is stilte 

een belangrijke randvoorwaarde.

 No-nonsense filosofie

 Uitstekende leeromgeving

 Korte lijnen met ouders en scholen

 Focus op zowel de korte als lange termijn

 Motiverende en gestructureerde aanpak 

 Hoogwaardige en betaalbare begeleiding 

Waarom Zo Geleerd?

Bijles Huiswerkbegeleiding

De leeromgeving

Hoofddorp

Zo ver gekomen 
door te beginnen  
met het einde in 
zicht. 


