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RBC-HUISWERKINSTITUUT: PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK

Leerlingen én ouders plukken
vruchten van huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding in de meest brede zin. Daar draait het iedere dag om bij het
RBC-Huiswerkinstituut in Leeuwarden. Een instituut, dat al 22 jaar een vertrouwd
adres is voor professionele en persoonlijke begeleiding van schoolgaande kinderen.
RBC begeleidt zowel basisschoolleerlingen als leerlingen in het voortgezet
onderwijs en studenten in het hoger
onderwijs. Dat gebeurt op een kwalitatief hoogwaardige manier met leer- en maakwerk, bijlessen,
leervaardigheden, examentrainingen en proefexamens, individuele coaching en profiel-, studieen beroepskeuze onderzoek. Het instituut is
dagelijks geopend van 13.30 uur tot 18.30 uur.

BASISONDERWIJS
Uit het basisonderwijs krijgt RBC veel leerlingen
over de vloer die moeite hebben met lezen, rekenen
of schrijven. “Deze kinderen zijn vaak nog speels en
hebben meer tijd nodig”, licht directeur Jessica
Boelsma toe. “Ze raken achterop met vaardigheden
en verliezen daardoor zelfvertrouwen. Als wij ze
begeleiden, zien we ze weer opfleuren.”

VOORTGEZET ONDERWIJS
In het voortgezet onderwijs worden van VMBO t/m
gymnasium vooral leerlingen geholpen met probleemvakken. Het instituut heeft voor alle vakken

ONDERSTEUNING BEDRIJFSLEVEN
RBC bedient ook het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld
door medewerkers te ondersteunen die in het
buitenland worden gedetacheerd of vertegenwoordigers die in het buitenland actief zijn en
die hun talen beter moeten leren.

deskundige docenten in dienst. “In onze visie moet
de oorzaak worden aangepakt”, zegt Jessica. “Wij
leren jongeren daarom ook hoe te leren. Voor dat
inzichtelijk leren hebben we een programma ontwikkeld met veertien leertechnieken. De kinderen
krijgen dankzij deze technieken beter inzicht in de
manier waarop ze leren en begrijpen beter waarover
het gaat. Voor kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben door bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie
of hyperactiviteit verzorgen we special consults.”

HOGER ONDERWIJS
De afgelopen twee jaar heeft RBC veel HBO-ers
ondersteund met bijles in de verplichte kernvakken
Nederlands, Engels en wiskunde. Studenten moeten
op deze vakken voldoendes scoren om door te
kunnen gaan.
Profiel-, studie- en beroepskeuze onderzoek
Jessica wijst erop dat RBC volop mogelijkheden
biedt voor profiel-, studie- en beroepskeuze onderzoek. “Leerlingen moeten al jong een profiel kiezen”,
legt ze uit. “Vaak vinden ze dat moeilijk. En als ze
later examen doen, moeten ze weer een keuze maken
voor het studievervolg. Wij ondersteunen hen op
basis van beroepskeuze onderzoek. Wij kijken wat
hun kerncompetenties zijn. Als ze hun vak in die
richting zoeken, hebben ze meer plezier in hun
werk. We meten daarom zowel de persoonlijkheid
als beroepsvoorkeur. Het is belangrijk dat dat
overeenkomt, zeker nu ook de studiefinanciering
wegvalt.”

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Als ondernemer maakt u lange dagen.
Dan wil je ’s avonds als je thuiskomt niet
veel meer aan je hoofd hebben. En zeker niet
geconfronteerd worden met kinderen die
alweer een potje van hun huiswerk hebben
gemaakt. Dat geeft spanning aan tafel en
discussies vol ergernis. Dat kunt u er na zo’n
zware dag nou net niet bij hebben.

ONZE VISIE
» Als u dit herkent, is het tijd om RBCHuiswerkinstituut in Leeuwarden in te
schakelen. “Wij helpen scholieren met
het maken en leren van huiswerk en
garanderen dat ze huiswerkvrij zijn als
ze thuiskomen.”

UW OPLOSSING
» “Met onze ondersteuning is uw kind verzekerd van goede begeleiding. Dat geeft u rust en
zorgt voor een betere sfeer in huis. Bovendien
steekt uw kind zo meer op van de lesstof.“
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