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Introductie

Studiebegeleiding Erasmus

• Guido Friedrich, directeur

• Frank Senden, locatiemanager/eindverantwoordelijke Citaverde

• Jelle Hünen, locatiemanager/eindverantwoordelijke Sophianum, St. Ursula en 
Stella Maris

• Jef Lenssen, locatiemanager/eindverantwoordelijke Sintermeerten

• Marlies Smulders, locatiemanager/eindverantwoordelijke Pius X 



➢ Studiebegeleiding Erasmus is een studiebegeleidingsinstituut opgericht in 

2008

➢ Begonnen met twee locaties. Ondertussen zijn we uitgegroeid naar zeven 

locaties

➢ Ondersteund door de lerarenkorps met een uiteenlopend scala aan 

expertises

➢ SBE biedt begeleiding in de vorm van een naschoolse activiteit in het eigen 

schoolgebouw

➢ Ruime succeservaring met het begeleiden van scholieren

➢ Meer dan 1000 scholieren begeleid  

WIE ZIJN WIJ?

Principe: win – win



WAT BIEDEN WIJ

AAN?

Verlengde 

schooldag

Digitaal 

leerlingvolg-

systeem

Leren leren
➢ SBE biedt adaptieve 

begeleiding (op maat)



Verlengde 

schooldag

VERLENGDE SCHOOLDAG

➢ Scholieren komen na het laatste uur naar onze vaste lokalen

➢ Dit betekent studeren in een vertrouwde omgeving en besparen 

van reistijd

➢ Hier kunnen zij tevens gebruik maken van de faciliteiten op 

school! (kopieerapparaat als voorboorbeeld)

➢ Bedoeling; Na een dag bij SBE studeren, betekent klaar met 

leren voor die dag! Uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid 

aan maak- en leerwerk in combinatie met opgegeven aantal 

uren.



Leren leren

LEREN LEREN

➢ SBE besteedt aandacht aan het zelfstandig leren leren

❑ Met behulp van dagelijks terugkerend 

planningsformulier

❑ Het maken van beknopte samenvattingen

❑ Het trainen in effectieve studeermethoden

❑ Het doseren en structureren van leerstof



Digitaal 

leerlingvolg-

systeem

LEREN LEREN

➢ SBE maakt gebruik van een digitaal 

leerlingvolgsysteem (StudyTrack)

➢ Met een persoonlijk wachtwoord en gebruikersnaam 

kunnen ouders de verrichtingen van hun kinderen 

online volgen.



VERANTWOORDELIJKHEID

• Ten eerste: de student zelf

• Daarnaast:  SBE, de ouders, 

maar ook de school

School

LeerlingSBE

Ouders



ONZE SERVICE

‒ Leren studeren

‒ Leren huiswerk
maken

‒ De juiste houding

‒ Voortgang-

gesprekken*

‒ Overhoren

‒ Uitleg geven

‒ Volgen (ST)

‒ Plannen

‒ Agenda bijhouden

• Een naschoolse activiteit 

• Onder begeleiding van vakkundige begeleiders

• Met aandacht voor ieders persoonlijke situatie

“Na studiebegeleiding 

ben ik helemaal klaar”
Begeleiden Leren leren

Structureren Motiveren

* Op aanvraag



• In vertrouwde omgeving

‒ Eigen school als facilitator

• Begeleiding als tussenstop tussen school 
en thuis

‒ Begeleiden en Leren-leren

‒ Motiveren en Structureren

• Voor alle middelbare scholieren

VMBO T, Havo, TTO, Atheneum, Gymnasium

De vier W’s van Erasmus

• Gedurende het hele schooljaar

‒ 40 schoolweken (vakantie`s uitgesloten) 

‒ Minimaal 3 x 1 uur / week 

Wie?

Wanneer?

Waar?

Wat?



WINNAARS

SBE School

ScholierOuders

Trots

• Verhoogd zelfvertrouwen

• Betere leerstrategieën

• Betere houding t.a.v. 

studeren

• (Verhoogde Prestatie)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een zekere toekomst

Studiebegeleiding levert voor alle betrokken partijen voordelen op


