
HUISWERKBEGELEIDING 

BASISONDERWIJS (BAO)
Bij begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs ligt  
de nadruk op de vakken rekenen, technisch lezen, spellen 
en begrijpend lezen. Sommige kinderen hebben even  
wat extra training nodig om vol zelfvertrouwen een toets 
te kunnen maken. Voorkom dat een kind met een  
achterstand op de middelbare school begint en  
grijp op tijd in. Ga af op het advies van de leerkracht.  
Een achterstand inhalen kost meer tijd en energie  
dan een goed begin.

 

VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)
Huiswerk maken is voor de meeste leerlingen in het  
eerste jaar van het VO nieuw. Er komt veel bij kijken;  
plannen, structureren, ‘leren leren’, agendagebruik, het 
gebruik van de software  
magister, enz. Sommige  
leerlingen raken het overzicht  
kwijt of leren inefficiënt, wat veel  
tijd kost. Huiswerkbegeleiding is 
dan een goede oplossing in de 
zoektocht naar wat handvatten  
bij het maken van huiswerk.

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO)
Bij leerlingen in het MBO komt bij huiswerkbegeleiding 
het organiseren van het leren, het maken van werkroosters  
voor een proefwerkweek, huiswerkplanning, huiswerk- 
controle en het aanleren van studievaardigheden aan 
bod. Het stimuleren en motiveren van de student is 
belangrijk, zodat hij/zij weet wat sterke en zwakke kanten 
zijn en hoe je hiermee omgaat.

WIE IS INGE CENTEN?
De vrouw achter Huiswerkbegeleiding Op Koers heet  
Inge Centen. Inge heeft 25 jaar onderwijservaring.  
Als leerkracht heeft zij veel kinderen met ass (autisme) en  
ad(h)d individueel begeleid. Zij richt zich vooral op het  
werken met kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat. 
Als remedial teacher is Inge gecertificeerd voor de 

volgende trainingen:
 • ik leer leren
 • matriXcoach
 • snel leren = leuk leren
 • ik leer anders

Inge is in opleiding voor kindercoach  
(afgerond in 2018).

CONTACT
Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek.
Kijk voor meer informatie en tarieven op 
www.huiswerkbegeleidingopkoers.nl
Inge Centen  |  Valeriaanveld 7  |  7006 SR Doetinchem
+31 (0)6 4315 1468  |  info@huiswerkbegeleidingopkoers.nl
Praktijkruimte: 
Edisonstraat 80
7006 RE Doetinchem

HUISWERKBEGELEIDING VOOR 
BASISONDERWIJS, VOORTGEZET 
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IK LEER LEREN 
De training Ik leer leren is speciaal ontwikkeld voor kinderen 
vanaf groep 7 die makkelijker en slimmer willen leren.  
De training is ook voor kinderen in de brugklas of pubers  
die al vergevorderd zijn op de middelbare school maar  
ergens vastlopen. De kennis en vaardigheden die ze tijdens  
de training Ik leer leren opdoen, helpt deze pubers op weg 
om vol vertrouwen hun schoolperiode af te ronden.

Een kind leert tijdens de training:
 • in kaart te brengen waar het goed in is
 • het opsporen en aanpakken van leerblokkades en  

leerbelemmeringen
 • het plannen en organiseren van huiswerk
 • op een handige manier informatie onthouden en  

toepassen
 • omgaan met concentratieproblemen,  

faalangst, motivatie en stress
 • inzicht krijgen in waarom het tot  

dusver niet lukte om te leren
 • omgaan met prioriteiten
 • lesstof begrijpen en toepassen
 • realistische verwachtingen te hebben van de eigen 

prestaties
 • wat de beste manier van leren is.

Kijk voor meer informatie op www.ikleerleren.nl

EINDTOETSTRAINING
Kinderen uit groep 8 bereiden zich met deze training voor 
op de eindtoets (Cito, Iep of Route 8). Eerst wordt in kaart 
gebracht waarmee een kind moeite heeft. Is het lezen 
en begrijpen van de vraag moeilijk of mist er kennis over 
de stof? Er wordt bij de eindtoets veel gevraagd van de 
leesvaardigheid, kinderen moeten uit de vraag halen hoe 
zij deze moeten oplossen.

Een kind leert tijdens de training:
 • welke oplosstrategieën toegepast kunnen worden
 • verschillende opdrachten en vraagstellingen als oefening
 • hoe de eindtoets is opgebouwd
 • te werken onder tijdsdruk
 • welke oplossingen er  

zijn bij tijdgebrek
 • wat aan kennis over  

de lesstof ontbreekt

MATRIXCOACHING
De matriXmethode is geschikt voor kinderen die moeilijk  
leren of problemen hebben op emotioneel gebied.  
Bijvoorbeeld een vol hoofd of een concrete angst, die ze  
goed kunnen benoemen. Door open vragen te stellen 
ontdekt het kind zelf welke strategie helpt bij het oplossen  
van een probleem. De strategie is altijd gebaseerd op de  
eigen manier van zien, horen, voelen en denken. In een of  
twee sessies wordt al een grote stap gezet.

Een kind leert tijdens de coaching
 • hoe te leren
 • hoe het hoofd te legen
 • hoe om te gaan met angst
 • hoe om te gaan met emotionele problemen en  

psychosomatische klachten.
Kijk voor meer informatie en filmpjes op  
www.matrixmethodeinstituut.nl

SNEL LEREN = LEUK LEREN
In de training Snel leren = leuk leren worden studievaardig- 
heden ontwikkeld. Kinderen kunnen daarna 2 tot 4 keer  
sneller lezen en samenvatten, beter onthouden, plannen en  
organiseren. De training is voor leerlingen in groep 7 en 8 van  
het BAO, scholieren in het VO en MBO. Ook leerlingen met 
dyslexie, AD(H)D en hoogbegaafdheid hebben er baat bij. 

Een kind leert tijdens de training:
 • hoe huiswerk het beste aan te pakken
 • een haalbare planning maken
 • leren leuker te maken.
 • lesstof sneller en langer te onthouden
 • het leren voor een proefwerk of tentamen
 • sneller lezen en tegelijkertijd onthouden

Kijk voor meer informatie op www.time2control.nl

OP WEG NAAR SNEL LEREN = LEUK LEREN
Speciaal voor leerlingen uit groep 7/8 en de brugklas  
(tot de herfstvakantie) is er de training Op weg naar Snel 
leren = leuk leren. In groepjes van 1-4 leerlingen leert een 
kind in 3 lessen van een uur:
 • woordjes en begrippen 
 • agendagebruik
 • focuslezen
 • mindmappen

IK LEER ANDERS (BEELDDENKERS)
Leerlingen met een leerachterstand of dyslexie denken 
vaak in beelden, niet in woorden. Als deze beelddenkers 
‘appel’ horen, zien ze een plaatje of filmpje van een appel  
en niet het woord. 

Beelddenken is van grote invloed op de manier waarop 
een kind leert en informatie onthoudt. De lesstof wordt 
niet op een reguliere manier begrepen en onthouden.  
Door kinderen te leren hoe ze informatie naar beelden 
kunnen vertalen, kan het kind de lesstof eigen maken. 
Ouders kunnen met deze methode leren hoe ze hun  
kind hiermee kunnen helpen.
Kijk voor meer informatie op www.ikleeranders.nl


