10 jaar studiebegeleiding, de leerling verandert mee
Aanleiding voor de oprichting van Studiekring was het gevoel dat het beter moest
kunnen. “We zagen dat leerlingen behoefte hadden aan extra ondersteuning, maar dat de
vraag zo groot zou zijn en Studiekring zo snel zou groeien hadden we niet verwacht,”
aldus Ivo Richaers. Huiswerkinstituut Studiekring bestaat 10 jaar en blikt terug op een
periode van groei en professionalisering; van ambitieuze pionier naar de grootste
landelijke huiswerkbegeleider. In deze periode was studiebegeleiding door instituten
sterk in opkomst, zo schrijft Studiekring in haar jubileumboek. De conclusie na 10 jaar: de
vraag naar goede begeleiding groeit nog steeds, de maatschappij verandert en de leerling
verandert mee.

Duurzaam resultaat door studievaardigheden
Studiebegeleiding duikt overal op: in beleid, op school, op de sportclub en bij de leerling thuis. Dat
heeft diverse oorzaken. Leerproblemen worden steeds meer gediagnosticeerd en de maatschappij
hecht meer en meer waarde aan goede diploma’s. Ook is er tegenwoordig, veel meer dan vroeger,
afleiding voor de jeugd in de vorm van spelcomputers, het internet en andere moderne media. Tot
slot is het onderwijs de afgelopen jaren behoorlijk in beweging geweest. “De leraar is de monopolie
van kennis kwijtgeraakt, ” zoals Hans Schreuder – conrector en docent met vele jaren in het onderwijs
achter de rug – in het jubileumboek van Studiekring verwoordt. Leerlingen verkrijgen hierdoor andere
vaardigheden en de nadruk ligt niet alleen meer op kennis. Hoe meer de toekomst er een is van snel
verouderde kennis, dynamiek en verandering, des te meer je moet inzetten op goede begeleiding en
het aanleren van duurzame vaardigheden.

Studiebegeleiding voor iedereen
Het profiel van de leerling die tegenwoordig studiebegeleiding volgt is helder. 75% van de leerlingen
bij Studiekring zijn jongens, de gemiddelde leeftijd is 15 jaar, variërend van brugklasser tot
examenkandidaat. Daarnaast volgt het merendeel van de leerlingen begeleiding in de bètavakken
zoals wiskunde en natuurkunde, en slechts een kwart in de alfavakken zoals Nederlands en Engels.
Het zijn vooral vaardigheden en een goede manier van leren die ze in de huiswerkbegeleiding
aanleren. “Ik leer door studiebegeleiding beter te leren, nauwkeurig te werk te gaan en op tijd te
leren.” “Het geeft mij de mogelijkheid om zonder afleiding huiswerk te maken, werk in te halen en
meer rust te hebben”, zeggen de leerlingen bijvoorbeeld. Veel leerlingen hebben wel eens een
steuntje in de rug nodig, vanwege uiteenlopende problemen zoals moeite met plannen en overzicht
tot achterstanden in bepaalde vakken. Studiekring biedt deze leerlingen tijdelijk extra ondersteuning,
zodat ze het daarna weer zelf kunnen. Gemiddeld volgt een leerling bij Studiekring minder dan een
jaar studiebegeleiding.

Samenwerken in het belang van de leerling
Studiebegeleiding maakt deel uit van de samenleving, zij het als onderwijsvorm, zij het als één van de
partners die om de scholen heen bestaan. Bij basisscholen is het concept van de netwerkschool al
sterk in opkomst, het voortgezet onderwijs gaat volgen. Hoewel de vraag naar studiebegeleiding
oorspronkelijk vanuit het voortgezet onderwijs kwam, maakt het primair onderwijs inmiddels een
kwart uit van alle bijlessen van Studiekring. “De maatschappij is te complex geworden en docenten,
ouders, begeleiders en de hele maatschappelijke context rondom de leerling zal zich weer gezamenlijk
in moeten spannen om van de opvoeding en het onderwijs van onze jeugd een succes te maken,” zo
pleit Studiekring in haar jubileumboek. In omringende landen, die op het gebied van studiebegeleiding
al een stap verder zijn, is aanvullende begeleiding al langer een gevestigd onderdeel van de
maatschappij.

Over de organisatie
Sinds 2000 biedt Studiekring aanvullende studiebegeleiding aan leerlingen van basis- en middelbare
scholen in Nederland. Als een leerling moeite heeft met huiswerk maken, planning, discipline of
motivatie, kan studiebegeleiding bij Studiekring een goede aanvulling zijn op het onderwijs dat de
school biedt. Studiekring werkt zoveel mogelijk samen met scholen en andere hulpverleners. Door
deskundige, persoonlijke begeleiding en het aanleren van praktische studievaardigheden halen
leerlingen betere resultaten, krijgen meer zelfvertrouwen en gaan met meer plezier naar school.

