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De Bijlesmeester visie: Geluk-georiënteerd onderwijs dat begint bij het kind



Voor het schooljaar van 2020/2021 biedt de overheid een
subsidieregeling voor inhaal-ondersteuningsprogramma’s.
Deze regeling dient als vangnet voor de leer-en
ontwikkelingsachterstanden die leerlingen hebben
opgelopen door de sluiting van de scholen. Deze subsidie
biedt een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat leerlingen
en de school geen last ondervinden van de gevolgen van
COVID-19.

De Bijlesmeester heeft 9 jaar ervaring met het begeleiden
en ondersteunen van leerlingen over heel Nederland. Wij
weten als geen ander wat de meerwaarde van
begeleiding op maat is. Ons doel is dat leerlingen met
plezier naar school gaan en samen met u willen we dit
bereiken. 

Wij gaan samen met u kijken naar hoe u dit
ondersteuningsprogramma het best kunt vormgeven op
uw school, wij helpen u bij de aanvraag en uitvoering.
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Ondersteuning primair onderwijs
Onze bijdrage bij de NOS:

https://www.youtube.com/watch?v=scg1GtY5jmg


Het ondersteuningsprogramma1.

Bijles op maat voor de uitgekozen leerlingen

+ Ondersteunend lesmateriaal groep 1 t/m 8 

+ Online leervideo's van alle leerlijnen 

2. Duurzame partnerschap
De Bijlesmeester staat niet  voor zomaar even een achterstand
inhalen, wij geloven in duurzame educatie die de leerlingen op lange
termijn helpt. Wij blijven ook na het ondersteuningsprogramma
betrokken, uiteraard naar de wensen van uw school.

3. Begeleiding traject Subsidieregeling
Wij zullen u gedurende het gehele traject van de aanvraag tot aan de
verantwoording die is vereist voor het ontvangen van de
subsidieregeling ondersteunen. 
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Wat kunt u verwachten van ons?



Onze werkwijze
Wij weten uit ervaring dat ieder kind baat heeft bij extra individuele aandacht,
uitleg of uitdaging in de vorm van bijles. Goede begeleiding is onmisbaar voor
leerlingen om betere schoolresultaten te halen. Alleen betekent ‘goede
begeleiding’ voor elke leerling iets anders. Bijles van een goede docent die
zich aanpast aan behoefte van de leerling evenals gebruik maakt van de
sterke punten van de leerling en zijn uitleg daarop aanpast kan hierin een
belangrijk rol spelen. De Bijlesmeester werkt met een jong team dat gedreven
is en zich wil inzetten om alle mogelijk manieren van leren samen met de
leerlingen te ontdekken. Wij zorgen ervoor dat iedere leerling de juiste
hoeveelheid aandacht ontvangt. 

Kennismaking
Hoe ziet zo’n bijles eruit? Tijdens een eerste les wordt er een leerlinganalyse
ingevuld door de leerling tezamen met de bijlesdocent. Door deze
leerlinganalyse ontdekt de docent onder andere waar de leerling behoefte aan
heeft, waar hij/zij zoal tegenaan loopt tijdens het leren, welke vorm van leren
het beste bij de leerling past en of er bijzonderheden zijn die van invloed
kunnen zijn op het leren. Aan de hand van deze resultaten kunnen wij
doelgericht aan de slag met de begeleiding die nodig is om de opgelopen
onderwijsachterstand in te halen.
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 1. Bijles op maat



De Bijlesmeester heeft haar eigen oefenmateriaal ontwikkeld. Dit oefenmateriaal bestaat uit
oefenboeken, oefenbladen en flitskaarten. De vormgeving van de boeken sluit aan bij de
interesses en leeftijdscategorie van de leerlingen. Flitskaarten kunnen leerlingen van groep 1 t/m
8 gebruiken om op een speelse manier oefenen met taal en rekenen.

De oefenboeken zijn onderverdeeld in uiteenlopende onderwerpen waaronder basisvakken taal
en rekenen. Voor elke groep zijn er per onderwerp twee delen beschikbaar: deel 1 voor het
eerste deel van het schooljaar, deel 2 voor het tweede deel van het schooljaar. Aanvullend
hebben we oefenboeken gericht op specifieke onderwerpen zoals klokkijken en het leren van
verschillende talen. Al ons lesmateriaal sluit aan op de CITO-vereisten en landelijke leerlijnen
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+ Ondersteunend oefenmateriaal



Het platform is onder andere ontwikkeld om kinderen te helpen
met de basisvakken rekenen en taal. Daarnaast biedt het ook
diverse leeronderwerpen zoals biologie, muziek en politiek. 

Met de uitlegvideo's als extra ondersteuning gaat een leerling
met een zelfverzekerd gevoel naar school als het op school net
iets te snel ging of als de leerling een achterstand heeft
opgelopen. Bij elke uitlegvideo hoort een oefenblad, welke het
mogelijk maakt de nieuw geleerde stof direct te oefenen.

Door de leuke, ontspannen manier van uitleggen kijken
kinderen ook nog eens met plezier naar de video’s! Meldt u
direct aan. 
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+  Digitale ondersteuning

Om de ondersteuning van een leerling helemaal compleet te maken heeft De Bijlesmeester een digitaal
platform ontwikkeld ''Online Leerwereld'' waar leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen inloggen en middels
leuke video's de uitleg van alle leerlijnen per groep tot hun beschikking hebben. Hierdoor kunnen zij
zelfstandig oefenen met de lesstof ook buiten de lessen. Vragen die zij opdoen kunnen zij meenemen
naar de les.  Deze uitleg video's zijn specifiek per leeronderwerp gemaakt door leerkrachten en sluiten
aan bij de CITO-vereisten en landelijke richtlijnen.. 

https://debijlesmeester.nl/home-ondersteuningscholen/?preview_id=82525&preview_nonce=2cffc940c8&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://debijlesmeester.nl/home-ondersteuningscholen/?preview_id=82525&preview_nonce=2cffc940c8&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://debijlesmeester.nl/home-ondersteuningscholen/?preview_id=82525&preview_nonce=2cffc940c8&_thumbnail_id=-1&preview=true
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De periode van het tweede tijdvak is van 1 oktober 2020 tot 31

augustus 2021. De bijbehorende aanvraagperiode is van 18

augustus 2020 tot en met 18 september 2020.

Indien na het aanvraagtijdvak bedoeld onder punt 1, het

subsidieplafond nog niet is bereikt, geldt het derde tijdvak in de

periode van 1 december 2020 tot en met 31 augustus 2021.

Hiervoor is de aanvraagperiode 19 oktober 2020 tot en met 1

november 2020.

Op dit moment nog 2 tijdvakken:

1.

2.

De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

2020–2021 biedt de school de kans om een budget aan te vragen voor

het extra ondersteunen van leerlingen met een opgelopen

onderwijsachterstand. Op de volgende pagina hebben we de

belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet. Voor de volledige

subsidieregeling verwijzen we graag naar de officiële publicatie in de

Staatscourant.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

2020-2021

De subsidieaanvraag

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-28472.html
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Veelgestelde vragen

Het bevoegd gezag kan de school (of scholen) aanmelden. Van deze aanmelding ontvangt de
school een bevestiging. 
Na registratie kan het bevoegd gezag van de desbetreffende instelling of school de subsidie
aanvragen. Dit kan door het digitaal ter beschikking gestelde formulier in te vullen. Aan het eind
van de aanvraagperiode wordt door DUS-I de subsidie toegekend.

Aan welke eisen moet mijn school voldoen?
Het doel is dat leerlingen die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief
hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden. De school
bepaalt dus helemaal zelf hoe zij hier invulling aangeeft. De school moet wel kunnen aantonen dat de
omvang en invulling van het programma in lijn is met het gesteld doel. 

Hoe groot is het budget? 
Per leerling ontvangt de school ongeveer 900 euro. Hierbij geldt dat maar maximaal 10% van het
totaal aantal leerlingen uitgaand van het aantal leerlingen dat ingeschreven stond op 1 oktober 2019
kan deelnemen aan het ondersteuningsprogramma. 

Wat is de procedure om deze subsidie aan te vragen?
De subsidieaanvraag bestaat uit 2 stappen, die tussen 18 augustus en 18 september voldaan moeten
worden:

U zult vast meer vragen hebben: meldt u bij ons aan, dan helpen wij u verder met al uw vragen! 

https://debijlesmeester.nl/home-ondersteuningscholen/?preview_id=82525&preview_nonce=ec234cb608&_thumbnail_id=-1&preview=true
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Wat we hebben bereikt
De Bijlesmeester is een bijlesorganisatie die in korte

tijd is uitgegroeid tot een van grootste in Nederland.

Ons team bestaat uit jonge, enthousiaste en

kundige bijlesdocenten die basis- en middelbare

scholieren over heel Nederland ondersteunen.

 Door onze persoonlijke aanpak zijn wij de sleutel

tussen wat er op school verwacht wordt en de

behoefte van de leerling.

Schoolmateriaal van 

groep 1 t/m 8

20.000 +

leerlingen geholpen

15.000+ 

bijlesmeesters

en juffen

Digitaal platform 
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