
 

 

Beste ouders/verzorgers,  

We stellen ons graag aan u voor:  Studiebegeleiding Nijmegen zal vanaf 1 februari a.s. een  uitgebreid 

aanbod van STUDIEBEGELEIDING op uw school verzorgen. Voor wie ons niet kent: wij zijn een 

professioneel instituut, dat al 20 jaar in Nijmegen-Oost  (Daalsehof) ervaring en expertise heeft 

opgebouwd. Tevens is onze kwaliteit-prijsverhouding de meest aantrekkelijke binnen de branche van 

studiebegeleidingsinstituten. 

De  school heeft als haar kerntaak  GOED ONDERWIJS, uitgevoerd met de meeste zorgvuldigheid en 

inzet met veel oog voor de individuele wensen van ieder kind en van u als ouders. De vraag naar hulp 

bij huiswerk (de verwerking van de lesstof na afloop van een schooldag ) is sterk toegenomen.  Dit is 

echter niet een kerntaak van de school. Wij willen hier graag onze ervaring en deskundigheid op uw 

school inzetten. 

Ouders die hun kind na afloop van de schooldag graag willen helpen, maar daartoe (om 

uiteenlopende redenen) onvoldoende mogelijkheden zien, willen wij daarom graag deze faciliteit 

binnen het Karel de Grote college aanbieden. Zij kunnen vanaf 1 februari  voortaan op de eigen 

school terecht voor  MAATWERK in studiebegeleiding onder de verantwoordelijkheid van 

Studiebegeleiding Nijmegen. 

VISIE 
Studiebegeleiding Nijmegen gaat uit van de wil van de leerling om zijn/haar talenten en zelfbeeld zo 
goed mogelijk te ontwikkelen.  De verschillende modules zijn dan ook afgestemd op dit 
ontwikkelingsproces en het welbevinden van de leerling.  Samen met u en uw kind wordt de meest 
geschikte begeleidingsvorm gekozen en een plan van aanpak gemaakt . Door regelmatige evaluatie 
met u wordt het plan van aanpak bijgesteld als de ontwikkeling van het kind dat vraagt. 
 

AANMELDING 
U kunt vrijblijvend informatie aanvragen of zich aanmelden via: 
M   06   150 151 30                of                 E   info@studiebegeleidingnijmegen.nl 

 

We hopen de leerlingen die dat nodig hebben een waardevolle ondersteuning te kunnen bieden. 

Met vriendelijke groeten,  

 

Pauline Scheepers                                                                Anne Talens 
Directeur Studiebegeleiding Nijmegen                            Locatieleidster Karel de Grote College 
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OMSCHRIJVING  VAN BEGELEIDINGSVORMEN EN TARIEVEN  

Algemene begeleidingsvormen: 

1. Surveillanceklas: Naschoolse opvang bestemd voor het maken en leren van huiswerk. Aansluitend 

op het lesrooster. Deelname mogelijk 1, 2, 3, 4 of 5 middagen per week, per middag maximaal 2 uur. 

Geen begeleiding.   

 

Tarieven*: 

1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 

€ 25 per maand € 50 per maand € 75 per maand € 100 per maand € 125 per maand 

 

2. Surveillanceklas Plus: idem als surveillanceklas, uitgebreid met 1x per week een studieplanning 

maken voor 1 week onder begeleiding van een docent van SN.  

Tarieven *: 

1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 

€ 75 per maand € 100 per maand € 125 per maand € 150 per maand € 175 per maand 

 

3. Zelfstandige module: aansluitend op lesrooster zelfstandig studeren. Op initiatief van de leerling 

kan elke begeleidingsactie worden ingezet. Deelname mogelijk 1, 2, 3, 4 of 5 middagen, per middag 

maximaal 2 uur. Deelname alleen mogelijk wanneer de zelfstandigheid en goede voortgang van de 

leerling dit toelaten. 

Tarieven  *: 

1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 

€ 100 per maand € 130 per maand € 160 per maand € 180 per maand € 200 per maand 

 

4. Zelfstandige module Plus: idem als Zelfstandige module, uitgebreid met een  begeleidingsactie 

(overhoren, vakuitleg, proeftoetsen, oefeningen) die niet vanuit het initiatief van de leerling hoeft te 

komen, maar waar de docent van SN de leerling aanzet tot gebruikmaking van de afgesproken 

begeleidingsactie. Deelname alleen mogelijk wanneer de zelfstandigheid en goede voortgang van de 

leerling dit toelaten. 

Tarieven *: 

1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week 4 dagen per week 5 dagen per week 



€ 130 per maand € 160 per maand € 180 per maand € 200 per maand € 220 per maand 

 

5. Allround leren studeren module: Unieke studiebegeleidingsmethode in Nederland, gebaseerd op 

samenwerking met de leerling, ouders en school,  waarin de oorzaak/reden van slechte 

studieresultaten wordt opgespoord en verholpen. Onder begeleiding van studiecoaches en getrainde 

vakdocenten, overhoorders, pedagogen en orthopedagogen wordt leerlingen geleerd hoe zij 

succesvol kunnen studeren. Deelname van 4, liever 5 dagen per week is verplicht.  Waterdicht 

dagelijks controlesysteem en maximale betrokkenheid van de begeleiders om leerling tot de 

gewenste voortgang  te brengen. 

 Tarieven *: 

4 dagen per week 5 dagen per week 

€ 249 per maand € 249 per maand 

 

Geen prijsverschil tussen 4 of 5 dagen deelname. Korting bij meerdere kinderen uit één gezin. 

6. Lange termijn studieplanningen of proefwerkweekplanningen: deze zijn los te verkrijgen ad € 50. 

*Excl. administratiekosten: 5 euro per maand. Excl. Tijdsdruktoeslag na 1 mei van 20 euro per maand. Exclusief 

eindexamentoeslag voor eindexamenleerling van 20 euro per maand. 

 

Individuele begeleidingsvormen: 

1. Bijles: vakuitleg in specifiek vakgebied   
Tarieven: in cluster van 5: € 90;   in cluster van 10: € 160 *  
2. Privébegeleiding: privecoaching bij studieaanpak en planning 
Tarieven:  in cluster van 5: € 140;    in cluster van 10: € 250 *  
3. Huiswerkwinkel: 1x per week controle en planning van thuisstudie 
Tarieven: in cluster van 5: € 140;   in cluster van 10: € 250 *   
4. Basisschoolbegeleiding: voorbereiding op Citotoets 
Tarieven: in cluster van 5: € 140;   in cluster van 10: € 250 * 
5. Brugklascursus: allround leren studeren speciaal voor de brugklasser 
Tarieven: In cluster van 5:  € 140;   in cluster van 10: € 250 * 
6. Eindexamentraining: intensieve voorbereiding in gewenste vakken in de laatste fase voor het CSE 
Tarieven: In cluster van 5: € 140;   in cluster van 10: € 250 * 
7. Faalangstreductietraining: training om af te rekenen met faalangst 
Tarieven: In cluster van 10 bijeenkomsten:  € 350 
*Excl. administratiekosten 2,90euro per cluster/ 10%korting voor leerlingen van module Allround leren studeren.  

 

Openingstijden : 15.30 – 18.00 uur. In toetsweken en tijdens verkorte lesroosters en lesvrije dagen 

vanaf 11 uur. In vakanties op de locatie Daalsehof van 10-12 uur. 


