
 op het Huygens Lyceum 

Naar school, afspraken met vrienden, bijbaantjes, naar  
hockeytraining én huiswerk maken. Jongeren hebben volle  
agenda’s. Hoe zorg je voor evenwicht tussen school en vrije tijd?  
Dit is waar Studiekring helpt. Wij verzorgen huiswerkbegeleiding,  
bijles en trainingen op het Huygens Lyceum. Hiermee leren wij  
jongeren leren, ieder op hun eigen manier. We ondersteunen  
hun persoonlijke ontwikkelingen en zelfstandigheid zodat ze  
goede cijfers halen en lekker in hun vel zitten – thuis én op school. 

Kan uw zoon/dochter hulp gebruiken bij het huiswerk?  
Het Studiekring team staat vijf dagen per week klaar om hierbij 
te ondersteunen: 

Leren leren 
Studiekring werkt volgens een bewezen leermethodiek,  
gericht op zelfstandigheid. Hierbij sluiten we mooi aan bij  
de insteek van de VIP-lessen, waarbij het eigenaarschap  
van het eigen leerproces wordt gestimuleerd. Deze manier  
van werken ontwikkelden we samen met de Universiteit Utrecht. 
Lees hieronder meer over onze aanpak.  

Goed gepland 
Studiekring leert jongeren ook beter plannen. Onze slimme app 
helpt ze daarbij. Ze krijgen grip op hun verantwoordelijkheden  
en ontdekken een structuur die bij hen past. Zo houden ze het  
overzicht.  

Thuis doet mee 
Voor gezonde persoonlijke ontwikkelingen hebben jongeren  
evenwicht nodig. School en thuis zijn daarom één bij Studiekring. 
Dankzij ons leerlingvolgsysteem weten ze thuis en op school  
hoe het bij Studiekring gaat.  

Loop een keertje mee 
Nieuwsgierig? Het is mogelijk om gratis een middag mee te lopen. 
De vestigingsmanager vertelt graag wat we voor uw zoon/dochter  
kunnen betekenen.  

Contactgegevens 
Locatie:  
Vestigingsmanager: 
E-mailadres:
Mobiel nummer:
Website:

Huygens Lyceum, lokaal 2.11 
Sam van der Schans  
samvanderschans@studiekring.nl 
06-31631385
https://www.studiekring.nl



Kennismaken - We willen de leerling leren kennen.  
Wat kan hij? (competenties) Wat wil hij? (autonomie) en hoe 
leert hij? (sociale leeromgeving). Zo ziet de leerling zijn val-
kuilen, maar vooral ook zijn kansen. Daar spelen we op in.

Plan van aanpak - We zetten precies op papier wat we gaan 
doen. Op maat voor de leerling. Want iedere leerling is uniek. 
Het plan van aanpak is het uitgangspunt tijdens de begeleiding. 

Samen helpen - Ouders en docenten hebben een belangrijke 
rol in onze aanpak. De leerling dóet het – sámen helpen we 
mee. Zo geven we rust en vertrouwen. We leggen afspraken 
hierover vast.  

Doen! - Aan de slag. Want we willen resultaat boeken.  
De leerling werkt in een prettige omgeving aan zijn doelen. 
Onder deskundige begeleiding. 

Resultaat - Meer structuur, beter plannen, meer rust rond 
huiswerk. Wij versterken het vermogen om te leren.  
Met een duidelijk resultaat op korte termijn. Ook omdat  
we discipline en zelfvertrouwen vergroten. 

Blijvend effect - Van de ondersteuning van Studiekring heeft 
de leerling zijn hele leven plezier. Discipline, zelfvertrouwen en  
het leervermogen zijn blijvend versterkt. In een wereld waarin 
je steeds weer nieuwe kennis nodig hebt, is dat heel waardevol.  
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