
 

 

 

 

Algemeen reglement Huiswerkbegeleiding Bijlesnetwerk  

1. Inleiding 

Dit reglement bevat algemene regels en richtlijnen voor de Huiswerkbegeleidingsinstituten 
van Bijlesnetwerk. Het is opgesteld om transparantie tussen klant en Bijlesnetwerk te 
bevorderen. Mocht u nog geen gebruik maken van de huiswerkbegeleiding, dan kunt u met 
vragen en/of opmerkingen over dit reglement, of over een specifiek 
huiswerkbegeleidingsinstituut, contact opnemen per telefoon: 085-7325830 of mailen naar 
F.Smid@bijlesnetwerk.nl. Wanneer uw zoon of dochter al huiswerkbegeleiding krijgt, dan 
kunt u uw vraag stellen aan de vestigingsmanager/vestigingsmanager.  

 

2. Huiswerkbegeleiding 
a. Openingstijden en begeleiding 

Welke dagen en tijden de huiswerkbegeleiding geopend is hangt af van de specifieke 
locatie. Bij binnenkomst krijgen de leerlingen wat te drinken en wat lekkers, waarna de 
huiswerkbegeleider samen met de leerling de planning gaat invullen. Leerlingen gaan 
zelfstandig aan de slag waarna ze gecontroleerd en/of overhoord worden. Voor de 
voorbereiding op proefwerken kan de huiswerkbegeleider ook oefentoetsen maken. Ook 
wordt er samen met de leerling gekeken naar de manier van werken en leren. Indien de 
groep leerlingen structureel te groot is wordt er een extra huiswerkbegeleider aangesteld. 
Zo wordt de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd en krijgen de leerlingen voldoende 
persoonlijke aandacht. 

b. Tarieven 

De tarieven zijn per kalendermaand, onafhankelijk van het aantal begeleidingsdagen dat 
hierin valt. In maanden met weinig vrije dagen kan er dus relatief veel huiswerkbegeleiding 
worden afgenomen in vergelijking met maanden waarin veel vrije dagen vallen.  

Wanneer leerlingen vanaf mei huiswerkbegeleiding volgen worden de kosten van de 
begeleidingsdagen die in de maanden juli en augustus vallen niet in rekening gebracht. 
Hoeveel begeleidingsdagen dit zijn is onder andere afhankelijk van de data van de 
zomervakantie, alsook het schoolrooster. 

In de maand waarin wordt gestart met de huiswerkbegeleiding, wordt slechts een deel van 
het geldende tarief in rekening gebracht, namelijk dat proportionele gedeelte van de maand 
dat er huiswerkbegeleiding gevolgd is.  

De geldende tarieven kunnen afhankelijk zijn van het aantal dagen in de week dat er 
huiswerkbegeleiding gevolgd wordt door de leerling (dit verschilt per locatie).  

 

  



c. Bijles 

Wanneer een leerling naast huiswerkbegeleiding ook bijles nodig heeft, kan dit snel en 
makkelijk geregeld worden via Bijlesnetwerk. Via de huiswerkbegeleider wordt de informatie 
doorgegeven, zodat de bijlescoördinatoren van Bijlesnetwerk snel contact met u op kunnen 
nemen. Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.bijlesnetwerk.nl of bellen naar 
085-7325830. 

 

3. Communicatie met huiswerkbegeleider 

Om ouders de voortgang van hun zoon/dochter op de huiswerkbegeleiding te laten volgen 
wordt gebruik gemaakt van het programma Studieplanner Pro. Dit wordt hieronder 
uitgebreider beschreven. 

Verdere communicatie met de huiswerkbegeleider gaat per e-mail en per telefoon. Tijdens 
de uren van de huiswerkbegeleiding is de huiswerkbegeleider slecht bereikbaar. De 
huiswerkbegeleider is dan leerlingen aan het begeleiden. Ouders kunnen met vragen de 
huiswerkbegeleider via e-mail bereiken. Ook is het mogelijk om via e-mail een telefonische 
afspraak te maken. Dit voorkomt het over en weer bellen. Verder kan er contact worden 
opgenomen met de coördinator huiswerkbegeleiding Fenna Smid via mail: 
F.Smid@bijlesnetwerk.nl, of per telefoon: 085-7325830. 

 

4. Studieplanner Pro 

In het digitale programma Studieplanner Pro rapporteert de huiswerkbegeleider over de 
voortgang van de leerling op de dagen dat de leerling aanwezig is op de 
huiswerkbegeleiding. Ouders krijgen via de huiswerkbegeleider inloggegevens. Er wordt in 
Studieplanner Pro genoteerd wat de leerling heeft gemaakt en/of geleerd, hoe dit is gegaan 
en of er nog zaken thuis moeten worden afgerond. Ouders kunnen indien er vragen zijn via 
e-mail of telefoon contact opnemen met de huiswerkbegeleider over de in studieplanner pro 
genoteerde informatie. Het is niet mogelijk voor ouders om in dit programma te reageren.  

 

5. Vakanties 

In de schoolvakanties en tijdens feestdagen is de huiswerkbegeleiding gesloten.  
Huiswerkbegeleidingsinstituten op scholen zijn tevens gesloten op andere dagen dat de 
school gesloten is of op dagen dat de school andere verplichte activiteiten hebben en de 
reguliere lessen niet doorgaan.  

 

  



6. Stopzetten of wijzigen overeenkomst huiswerkbegeleiding 

Het stopzetten van de huiswerkbegeleiding kan slechts per de eerste van de eerstvolgende 
kalendermaand. Een korting op de tarieven is dus niet mogelijk in geval van stoppen. De 
huiswerkbegeleiding kan per e-mail of telefoon stopgezet worden bij de vestigingsmanager.  

Het afbouwen in dagen (alleen mogelijk op locaties waar pakketten worden aangeboden op 
basis van het aantal dagen aanwezigheid per week) is alleen mogelijk per de eerste van de 
eerstvolgende kalendermaand. Afbouwen tot een aantal dagen onder het pakket minimum 
is alleen mogelijk als de leerling minimaal 6 maanden huiswerkbegeleiding heeft gevolgd. 
Het opbouwen van aantal dagen (alleen mogelijk op locaties waar pakketten worden 
aangeboden op basis van het aantal dagen aanwezigheid per week) kan op elk moment in 
de maand. Het wijzigen van een pakket kan overlegd worden met, en aangegeven worden 
bij, de vestigingsmanager.  

Het inhalen van gemiste dagen is alleen mogelijk op instituten waar het tarief per 
kalendermaand afhankelijk is van het aantal dagen dat de leerling naar de 
huiswerkbegeleiding komt. Verder dient de reden voor afwezigheid van de leerling door de 
school erkend te worden als een geldige reden voor afwezigheid. De leerling moet van 
tevoren afgemeld worden bij de vestigingsmanager. Het inhalen van de gemiste 
huiswerkbegeleidingsdagen moet binnen één week plaatsvinden, op dagen die in overleg 
zijn vastgesteld met de vestigingsmanager.  

 

7. Slotbepalingen 
a. Ingangsdatum van dit reglement 

Dit reglement is in werking getreden op 9-12-2016. 

b. Wijziging van dit reglement 

Bijlesnetwerk kan op ieder moment dit reglement wijzigen. 


