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Her lijl<t in niets op een school. het woonhuis aan de Zevenhuizetlaan in
Heiloo waar Studiehuis Allround Heiloo gevestigd is. Leerlingen in de
onder-, bovenbouw en tweede fase van het \MBO tbt en met het WVO,
studenten met een diploma MBO, IIAVO en VIVO, basisschoolleerlingen
en volwassenen met rekenproblemen kunnen hier begeleiding krijgen blj
hun studie. Studiehuis Allround Heiloo biedt namelijk ook biiles en exa-

mentraining in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie. In 2005 is Leo Snepvangers zijn onderneming gestart, voortbordurend op zijn technisch wetenschappelijke achtergrond en jarenlange
ervaring àIs docent en begeleider. Studieruimte werd de bovenste etage
van zijn huis'en heeft een wiendelijke uitstraling, met een aantal werkplekken en computers. Leo: ,,Ik heb ontdekl dat ik meer voel voor het
individueel begeleiden van leerlingen. Dan bedoel ik begeleiden bij het
lerend vermogen, maar ook in vaardigheden. Ik heb bewust gekozen voor
kteinschaligheid, vier tot maximaai vijf leerlingen per keer."

Structuur en plannen

UITKIJKPOST

Belangrijke aandachtspunten blj het begeleiden zijn volgers Leo het

aanbrengen van structuur, leren plannen en activeren. Moeilijke termen,
wat wordt er nou precies mee bedoeld? ,,Hier komen leerlingen die moei'
te hebben met het aanbrengen van structuur bij hun huiswerk. De
gemiddelde leerling kan dat zelf oppakken, maar je hebt leerlingen die
daar hulp bij nodig hebben. De volgorde van je huiswerk maken is ook
een belangrijk punt. Achter elkaar FYanse, Duitse, Engelse woordjes leren
of wissel je het af met andere opdrachten? Ook het maken van afspraken
karl lastig z!jn, die moet je nakomen en dat lukt soms niet. Uiteraard verschjllen leerlingen onderling en ik kljk dus goed wat elke leerling nodig
heeft." Studiehuis Allround Heiloo vormt dus duideljk een aanvulling op
de school en de begeleiding heeft een tijdelijk karakter. Naast de tild die
doorgebracht wordt bij Studiehuis Allround Ftreiloo blijven natuurlijk de
momenten dat er zelÍ thuis gewerkt moet worden. Ouders die bijvoorbeeld helpen met overhoren voor een 'So-tje'.

Digitale begeleiding
Ter verderè verbetering van de kwatiteit van huiswerkbegeleiding biedt
Studiehui,s Allrorurd Heiloo sinds kort ook digitale begeleiding als aanr,rrlliog op de aI bestaande mogelijkheden. Voor wie dit als Chinees in de oren

kJinkt legl Leo graag uit hoe een en ander in ziln werk gaat. ,,Ik kan met
het Digitaal Begeleidings Systeem op afstand begeleiding aan de leerling
geven. Het is een internetprogramma onhvikkeld vanuit het onderwijs,
waarbij leerlingen hulp lcijgen bÍ het beter leren plarmen, structureren
en orgarfseren van hun werk. Het systeem biedt een aantal gfote voordelen zoals bijvoorbeeld het feit dat alle gegevens van een leerling zoals
rooster, vakken, cijfers en plarming altiid bU de haÍld en dus zichtbaar zijn.
Ik coach op afstand. Dit kururen tips ziin voor het leren of plannen maar
kan ook àansporing z7in", zo legt Leo uit.
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