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VRAGEN?

INLEIDING

Heeft u vragen
omtrent onze werking
of wilt u een eerste les
plannen?
Laat het dan even
weten op
vragen@bijleshuis.nl

Deze korte brochure geeft u een overzicht van hoe we werken en
wat we voor u kunnen betekenen.
In deze brochure krijgt u een overzicht van ons aanbod, onze
manier van werken & tarieven
Hoe het verder gaat kunt u terugvinden op onderstaande
afbeelding. Heeft u verder nog vragen? We horen graag uw
reactie
tegemoet op vragen@bijleshuis.nl of bij uw persoonlijk
aanspreekpunt van BijlesHuis.

98%

en
elling
t
Doels aal
d
beh

2

ONS AANBOD
Enkele specifieke vragen? Of eerder een zorgeloze begeleiding van A tot Z
voor uzelf, uw zoon, dochter, partner of iemand anders in uw omgeving?
Het BijlesHuis heeft een overzichtelijk aanbod dat perfect op maat wordt
afgestemd. Het aanbod is onderverdeeld per niveau. Uw consulent vertelt
er graag meer over.

BASIS

MIDDELBAAR

HOGER

VOLWASSENEN

Taalondersteuning

“Voorbereidingstoetsen, taalonderricht in elke mogelijke taal:
Nederlands, Frans, Engels, Duits tot zelfs Chinees

Reken- en
taalles

Bijles

“Doelgerichte inhoudelijke ondersteuning in elk vak met de beste
docent: van biologie over wiskunde tot hogere statistiek

Eindtoets
begeleiding

Huiswerk
begeleiding

Middenjury &
Ingangsexamen

Thesis
begeleiding

Leren leren

“

Ontwikkelen van een goede studiemethodiek én opvolging kan wonderen
doen
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PLAN VAN AANPAK
Dit plan van aanpak vormt het vertrekpunt en kaderwerk waarbinnen de
docent werkt.
We starten met het bepalen van de probleemstelling en het niveau van
de student. Aansluitend hiermee bepalen we wat het uiteindelijke doel
van de begeleiding moet zijn. Op die manier wordt de probleemstelling
op een gestructureerde manier aangepakt om het vooropgestelde doel
te bereiken. Na elke les kunt u de feedback terugvinden op het platform.
In samenspraak met uw consulent wordt de vooruitgang nauwgezet
opgevolgd indien u dat wenst.
PROBLEEMSTELLING

LESBLOK
01. PLANNEN

02. LEREN

Bepalen van de
inhoud en objecteiven van de
lessen. Na elke
les bijsturen.

Les per les
leren op basis van de
objectieven die
bepaald werden
bij het plannen
van lessen.

03. EVALUEREN
Meten is weten. Na elke les een korte en gestructureerde feedback om de vooruitgang goed op
te volgen om verrassingen te voorkomen.

DOEL
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GESTRUCTUREERDE FEEDBACK
Wat is goed en wat is heel goed? Om een consistent antwoord
te geven op deze vraag werkt het BijlesHuis met onze bewezen
methodiek die toelaat om zowel bij het begin, het einde en de
tussentijdse feedback objectief af te toetsen of het nu écht wel goed
of net minder goed gaat. Op deze manier is het mogelijk om te zien
hoe goed de vooruitgang is naar de doelstelling om verrassingen te
voorkomen.

RESULTAAT
METING

FEEDBACK

FEEDBACK

BEGIN
METING
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TARIEVEN
Het aanbod van het BijlesHuis werkt op basis van leermodules. Dit
zijn pakketjes bijles die de docent toelaten om een plan van aanpak
te definiëren binnen de minimaal beschikbare uren. Als dan blijkt
dat er meer uren nodig zijn kan dit eenvoudig toegevoegd worden.
De tarieven voor deze leermodules zijn volledig en per lesuur. Een
eventuele transportvergoeding is steeds in overleg. Uw consulent
helpt u hier graag in verder.
BASIS & MIDDELBAAR
23

HOGER & VOLWASSEN
27

Uitgebreide begeleiding (18+ uur)
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Basisbegeleiding (12+ uur)
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Vragenuurtjes (6+ uur)
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32

Intensieve begeleiding (30+ uur)

Online bijles
Onze leeromgeving is vergelijkbaar met skype maar dan specifiek gemaakt om les te geven.
Het voordeel is dat u snel kan
starten met de allerbeste docent,
ook al woont die misschien net
iets verder.

Groepsles
Samen les volgen met vrienden of
familie? Dat is leuk én voordelig.

40%

45%

50%

Betaling
Voor de betaling kunt u kiezen tussen een voorafbetaling van het lespakket of maandelijkse incasso.

Annulatiecondities
We hanteren een fair annulatiebeleid: U kunt een leermodule annuleren tot het moment waarop wij
een docent toewijzen. Indien u het nalaat ons schriftelijk op de hoogte te brengen van annulatie van
een leermodule voor wij de docent toewijzen, dan geldt een inschrijvingsvergoeding van minimaal 75€
conform de algemene voorwaarden. Ook bij vroegtijdige stopzetting is deze inschrijvingsvergoeding
van toepassing. Indien u alsnog minimaal het overeengekomen aantal uur afneemt binnen 6 maanden
vervalt deze kost.
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