Al 20 jaar hoogwaardige begeleiding en ondersteuning bij het maken van huiswerk

RBC Huiswerkinstituut,
voor persoonlijke aandacht en structuur
LEEUWARDEN - “Wij zijn aanvullend op het bestaande basis-, voortgezet- en hoger
onderwijs. Wij zorgen er met onze manier van begeleiden voor dat de leerlingen
worden geholpen met eventuele leerproblemen, maar ook het leren onder de knie
krijgen. We geven ze veel persoonlijke aandacht en bieden hen een overzichtelijke
structuur,” spreekt Jessica Boelsma, directeur van het RBC Huiswerkinstituut,
inmiddels uit ervaring. Het RBC Huiswerkinstituut is gevestigd in een historische
stadsvilla aan de Groningerstraatweg 30 in Leeuwarden.

Stimulerend en gezellig
“We ontvangen onze leerlingen in een stimulerende
en gezellige omgeving waar de leerling gewaardeerd
wordt zoals hij/zij is. Na een persoonlijke intake met
de ouders en de leerling, waarin wij uitleggen hoe wij
te werk gaan, is de eerste drempelvrees wel weggenomen. Door onze aanpak krijgen de leerlingen meer
verantwoordelijkheidsgevoel én ze krijgen een groter
zelfvertrouwen. Dat vinden wij vanzelfsprekend.
Immers hard werken in de context van studeren heeft
veel meer te maken met de bereidheid zich in te willen
spannen, goede resultaten te willen behalen en niet
bij de pakken te gaan neerzitten bij een stevige onvoldoende. Daar is tevens structuur voor nodig.”
Structuur is heel belangrijk
Het is juist die vaste structuur die veelal ontbreekt in
het dagelijkse leven van de jongere. Beide ouders
werken en zijn niet thuis als hun kind uit school komt.
Alleen zeer zelfstandige kinderen pakken dan een
eigen structuur op, maar de meeste niet. Thuis is er
ook veel te veel afleiding. Als het even niet lukt met
het huiswerk maken dan is er altijd nog de telefoon,
de computer, de televisie etc. die voor de nodige
afleiding zorgen. “Wij bieden die structuur aan leerlingen. Na school komen ze naar onze huiswerkbegeleiding, we plannen het huiswerk met hen in, ze gaan
meteen zitten leren en ze stoppen niet eerder dan
wanneer ze klaar zijn. Vervolgens controleren wij of ze
alles gemaakt en geleerd hebben en dan pas mogen
ze weer naar huis. En dat repeteren we. Elke dag
weer. En dan merken wij dat die structuur beklijft. Er
ontstaat dan een positieve ontwikkelingsspiraal naar
boven. De resultaten worden beter, de leerlingen
kunnen (weer) meekomen in de klas, zitten weer
lekker in hun vel en hun zelfvertrouwen gaat met
sprongen vooruit.”
“Tijdens de huiswerkbegeleiding kijken wij voortdurend mee of de leerling wel het beoogde niveau heeft
waar het op behoort te zitten. We kijken dan niet
alleen naar wat een leerling kan, maar ook naar wat

een leerling wil. Zien wij mogelijkheden om de
wilskracht bij onze leerlingen verder te ontwikkelen?
Wilskracht is (ook) een spier die wij bij hen trainen.
Wilskracht helpt onze leerlingen hun huiswerk op hun
‘to-do’ lijst te zetten, ook als zorgen thuis of het
hebben van veel afleiding hen daarvan dreigen te
weerhouden. Het bekende oorzaak-gevolg verhaal.
‘Ik zal wel ’ of ‘ ik zal niet’. Het zijn weliswaar twee
kanten van zelfbeheersing maar maken samen nog
geen wilskracht. Wilskracht is ‘ik wil’. Onze stimulerende aanpak, onophoudelijke aandacht en streven
naar resultaatsverbetering komt tot uiting in het
percentage waarop onze leerlingen of in één keer
over gaan naar een hogere klas of in één keer slagen
voor het examen: dit jaar 98% (!)”
Positieve impulsen geven
“Bij ons komen leerlingen uit het basis-, voorgezeten hoger onderwijs. Veelal komen zij uit Leeuwarden
en directe omgeving. Leerlingen die het wel kunnen
maar over het algemeen een zetje in de goede
richting nodig hebben. Dat zetje geven wij hen door
begeleiding van onze eigen vakdocenten, zoals
gezegd het bieden van vaste structuren en veel, veel
persoonlijke aandacht. Voeg daar het geven van vele
positieve impulsen aan toe, vooral de positieve
feedback en de beloning, als het doel is bereikt.
Maakt niet uit of het een groot doel was of juist een
heel klein resultaat. Wij herhalen dat consequent en
de leerling gaat beter presteren. Bovendien nemen
we veel ergernis op het thuisfront “…heb jij je
huiswerk al gemaakt?..” tussen de leerling en de
ouders weg. Immers, als de leerlingen bij ons
vandaan komen zijn ze klaar met hun huiswerk en
kunnen ze hun avond lekker doorbrengen met eigen
activiteiten.”

veel geld besparen doordat een verkeerde of impulsieve keuze wordt voorkomen. “Ons beroepskeuzeonderzoek gaat veel verder dan de gebruikelijke
standaard. We meten niet alleen de voorkeur maar
ook of deze voorkeur past bij de persoonlijkheid van
de leerling.”
“Wij zorgen bij ons voor een continue, consequent
goed en gezellig begeleidingsklimaat. Wij hebben er
daarom bewust voor gekozen een eigen pand te
kopen en dat volledig voor dit doel in te richten. Dit
rustieke pand uit de dertiger jaren (sfeer!) hebben wij
zeer zorgvuldig ingericht, mooi meubilair, goede
verlichting, prima akoestiek en vooral met belangrijke
elementen als speciale begeleidingsruimtes. Dat
typeert ook onze (persoonlijke) benadering. Wij
creëren op deze wijze een optimale omgeving en
sfeer. Daarnaast werken we met eigen vakdocenten.
Op een begeleidingsmiddag is er dan ook een heel
team van onze docenten aanwezig, zodat alle vakken
vertegenwoordigd zijn. Acute vragen van leerlingen
over de te leren stof kunnen dan ook ogenblikkelijk
worden uitgelegd. Onze docenten gaan net zo lang
door met onze leerlingen te motiveren en begeleiden
tot we zeker weten dat het kwartje bij de leerling is
gevallen. Dat merk je meteen aan hun motivatie: die
schiet omhoog. Wij zijn erg serieus en persoonlijk
bezig met de toekomst van onze leerlingen. Die
verdient alle aandacht,” aldus Jessica Boelsma.

Blijven zitten of zakken gaat nu
veel geld kosten
Doordat nu het leenstelsel is geïntroduceerd gaat
studeren veel geld kosten. Mede daarom is het van
belang je kind een goede basis mee te geven. Nu een
goede basis is straks besparen op studiekosten.
Investeren in huiswerkbegeleiding loont. De leerling
komt beter beslagen ten ijs bij een vervolgstudie,
heeft er meer plezier in en de kans is groot dat de
studie zonder doubleren wordt afgerond.
Is er twijfel over welk studieprofiel of welke vervolgopleiding moet worden gekozen? Het RBCHuiswerkinstituut voorziet in een voortreffelijk studieen beroepskeuze onderzoek (www.beroepskeuzeonderzoek.nl). Het uiteindelijke rapport geeft grote
zekerheid omtrent (toekomstige) keuzes en kan dus
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