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B�les geven doet me uit m�n comfortzone komen door
in contact te komen met verschillende studenten. Ik vind
het telkens f�n om te zien hoe we samen vooruitgang
boeken en onze doelstellingen proberen te halen. B�les
geven is gewoon top op alle vlakken!

Christophe
Docent b� B�lesHuis

Sinds 2013 brengt B�lesHuis studenten en docenten samen voor b�les en
studiebegeleiding. Meer dan 11 000 studenten in Nederland, Vlaanderen en Brussel
vonden al een coach of b�lesdocent via B�lesHuis en HelloProf.

B�lesHuis biedt toegang tot een netwerk van meer dan 2300 privéb�lesdocenten voor
de basisschool, voortgezet onderw�s, hoger onderw�s en voor professionele
begeleidingen. T�dens de b�les of studiebegeleiding kan gewerkt worden rond een
bepaald vak, maar ook rond huiswerkbegeleiding of het aanleren van de juiste
studiemethode.

B�lesHuis werkt enkel met gescreende b�lesdocenten die de juiste inhoudel�ke kennis
en pedagogische ervaring kunnen voorleggen. De beste match voor jou, daar kan je op
rekenen!

Over ons

Onze docenten

Is er toch geen persoonl�ke klik met de lesgever? Dat kan gebeuren. B�lesHuis zorgt 
dan kosteloos voor een oplossing tot je tevreden bent!

Het leukste aan docent z�n, vind ik zelf de vooruitgang
van de student zien. Dingen die vroeger moeil�k waren,
hebben ze nu onder de knie en dat geeft hen ook meer
zelfvertrouwen.

Sandra
Docente b� B�lesHuis



Ons aanbod

Basisschool

Heeft jouw kind het lastig met rekenen, taal of huiswerk
bijhouden? Lukt het studeren niet goed of ontbreekt er
zelfvertrouwen? Het basisonderwijs brengt de nodige
uitdagingen met zich mee. Met cito-training of 1-op-1
aandacht van een ervaren docent start je kind goed
voorbereid en zonder achterstand aan het voortgezet
onderwijs.

Voortgezet onderw�s

Heeft je zoon of dochter uit havo, vmbo of vwo het
moeilijk met wiskunde, Engels of een ander schoolvak?
Naast specifieke vakken biedt BijlesHuis ook begeleiding
bij leren leren, plannen, examentraining of zoeken naar
een betere studiemethodiek. Gescreende docenten
zetten je op weg om het gewenste resultaat te behalen.

Hogeschool en universiteit
Ben je HBO- of WO-student op zoek naar hulp bij een
lastig vak zoals Statistiek, Strafrecht,...? Lukt het je niet
om een efficiënte leerstrategie te vinden om zelfstandig
te studeren? Of heb je begeleiding nodig bij het
schrijven van je scriptie? BijlesHuis garandeert je
begeleiding op maat die jou helpt om deze 
moeilijkheden te overwinnen.

Op zoek naar zakel�ke begeleiding? Dat kan ook! Vraag info of een offerte op maat
voor jou of je werknemers via helloprof.com/nl-nl.



Hoe gaan we te werk?

 Vraag info aan1. 2. Bespreek het 3. Aan de slag!

Vul je profiel in en vertel
ons meer over jezelf en
waar je naar op zoek bent.
Zo kunnen wij je zo goed
mogelijk helpen.

Je  accountmanager
matcht je aan de beste
docent voor jouw
hulpvraag. Klikt het niet?
Dan zoeken we kosteloos
een oplossing.

Maak een plan van aanpak
met je docent en volg les op
de locatie en tijdstippen die
jou passen.

B�les op locatie Online b�les

Bijles volgen aan je eigen bureau of
keukentafel? Dat kan! Onze
lesgevers komen aan huis. 

Geen goede ruimte beschikbaar?
Geen probleem! De lesgevers van
BijlesHuis geven ook les bij hen
thuis, in de bibliotheek, op de
universiteit, ... En dat over heel
Nederland. Handig toch?

Volg online les met de beste docent
voor jouw hulpvraag: met onze
unieke online leeromgeving wordt
leren eenvoudiger dan ooit. Geen
verplaatsing, geen tijdverlies.

Gebruik het videogesprek voor
communicatie en het digitale
klasbord om het lesmateriaal te
bespreken en oefeningen te maken
via een handig 1-op-1 leerplatform.



100% op maat

Begeleiding aan huis of online

Gescreende docenten

Klik-garantie met je docent

Transparante communicatie

Snelle service door je accountmanager

B�lesHuis, de juiste keuze!

Ga snel aan de slag met dé geschikte docent

Tim heeft erg veel aan de b�lessen. H� had een paar weken
geleden een online diagnostische toets (die helaas niet meetelde)
en daarvoor had h� een 10! H� was trots, want z�n vriendjes
hadden hém om antwoorden gevraagd in plaats van andersom!
Volgende week vr�dag heeft h� een officieel wiskundeproefwerk
voor z�n paasrapport. We wachten af hoe dat gaat, maar we
denken om nog meer b�lessen aan te vragen.

Marie-José, moeder van Tim



Junior
€19-€27/h

Deze tutors volgen een
universitaire opleiding die
perfect op jouw
bijlesonderwerp aansluit en
hebben uitstekende cijfers
op hun cijferlijst.

Pro
vanaf €35/h

Onze pro tutors zijn ervaren
docenten met eerste- of
tweedegraads bevoegdheid
of professionals met
vergelijkbare bijleservaring
en expertise.

Senior
€27-€35/h

Senior bijlesdocenten
hebben een relevant
diploma op zak, werken in
een gerelateerde sector en
krijgen voortreffelijke
reviews van hun studenten.

Tarieven
Een docent op maat
Al onze docenten worden persoonlijk gescreend, geïnterviewd en constant geëvalueerd op
hun grondige vakkennis en didactische vaardigheden. We selecteren de beste docent
voor jou op basis van je aanvraag. Geen klik? Dan zoeken we gratis een oplossing!

De prijs van jouw begeleiding wordt bepaald door:

Het aantal lessen: We stellen je een flexibel pakket voor van 8, 16, 24, of
48 lesuren, gebaseerd op jouw educatieve nood. Vanaf 8 uur is de
inschrijving (€75) gratis.

Jouw docent: Elke bijlesaanvraag is uniek, net als elke docent. We
stemmen samen met jou het profiel van de docent (junior, senior of pro) af
op het niveau van jouw aanvraag.

Op zoek naar zakelijke begeleiding? Bereik je zakelijke doelen met 1-op-
1-begeleiding of groepslessen, incompany of online. Neem contact op voor
een offerte op maat.

Gaat het om scriptiebegeleiding? Dan ligt het tarief tussen €40-€45 per
uur. BijlesHuis werkt uitsluitend met professionele scriptiebegeleiders met
de juiste ervaring.



Heel erg goed bijlesbureau. Vlotte opvolging, snelle resultaten. Aan te raden zowel
voor student als voor lesgever. Steeds vriendelijk en correct. Een echte aanrader.

- Peter

BijlesHuis is een professionele organisatie die vele studenten helpt hun potentieel 
te verwezenlijken. Lesgevers worden er ook op een correcte manier ondersteund. 
Het is terecht één van de grootste studiebureaus in Vlaanderen.

- Natalie

Lesgever was bereikbaar, flexibel in deze bizarre tijden van corona. Er was een vlotte
communicatie tussen lesgever en leerling.

- Fanny

BijlesHuis werkt transparant, professioneel en op maat. Mijn begeleider was zeer
aangenaam en professioneel. Ik zag echt haar betrokkenheid en we hadden ook een
klik. Studenten die het moeilijk hebben met een vak of de weg kwijt zijn, 
zijn in goede handen bij BijlesHuis.

- Arzuhan

Neem nu contact op met B�lesHuis

Of vraag meer info via b�leshuis.nl

hello@bijleshuis.nl                      020 241 03 21

B�lesHuis hielp al meer dan 11.000 tevreden studenten

Ben j� de volgende?

De aanpak van BijlesHuis was zeer goed en alles wordt netjes voor je geregeld. 
In zeer korte tijd hadden ze iemand gevonden die in het dagelijkse leven
programmeur is. De bijlessen zijn uitstekend en van goede kwaliteit.

- Jossver


