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Privélessen HAVO/VWO  

 
 
Veel leerlingen hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of 
willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie. Anderen 
hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan privéles een uitkomst 
zijn. 
Wanneer uw zoon of dochter in één vak "tekenen van zwakte" vertoont, dan zijn onze, door 
bevoegde docenten gegeven, privélessen vaak een oplossing om de resultaten weer op het 
gewenste niveau te krijgen. 
 
Doelgroep  
Alle havo of vwo leerlingen die moeite hebben met school.  
 
Niveau / Inhoud 
We stemmen de begeleiding af op de individuele leerling. De leerling moet er wel rekening 
mee houden dat er huiswerkopdrachten aan een privéles verbonden zijn. Het is immers niet 
de bedoeling dat we elke week opnieuw beginnen. Eén zaak dient wel voorop te staan: wat 
er niet in zit, kunnen wij er ook niet uithalen. In dat geval zijn wij bereid te ondersteunen bij 
het zoeken naar oplossingen.  
  
Opzet, Tijden en Kosten  
Een privéles duurt 90 minuten, vindt één maal per week op een vast tijdstip plaats en wordt 
telkens door dezelfde docent gegeven. Met de privélesgever maakt u flexibel de afspraken, 
zodat de ondersteuning kan plaatsvinden wanneer het uw zoon of dochter het beste uitkomt. 
Een privéles kost vanaf € 30-, per 90 minuten. 
 
De privélesgever kan bij de leerling thuis bijles komen geven. Er bestaat ook een 
mogelijkheid dit op onze locatie te doen. 
 
Welke vakken? 
Ons team van bevoegde- en studentdocenten geeft bijles in verschillende vakken:  

ü Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Italiaans , Arabisch   
ü Grieks & Latijn  
ü Nederlands 1F, 2F en 3F  
ü Rekenen 1F, 2F en 3F 
ü Wiskunde A,B en C 
ü Economie, M&O  
ü Natuurkunde, scheikunde, biologie  
ü Aardrijkskunde, geschiedenis    
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Waarom Educaplus?   
Naast de aanzienlijk lage prijs biedt Stichting Educaplus nog meer voordelen; 

ü Kleine klassen 
Bij de examentraining zit een leerling met maximaal tien leerlingen in de klas.  

ü Persoonlijke begeleiding  
De leerlingen krijgen individuele aandacht tijdens en na de training.  

ü Effectieve uitleg  
Bij de klassikale uitleg leer je de belangrijke examenstof.  

ü Gratis proefles  
De proeflessen zijn vrijblijvend en kosteloos.  

ü Ervaren docenten 
De training wordt gegeven door ervaren docenten die werkzaam zijn in het onderwijs 
waardoor zij de examenstof goed kennen. Met deze kennis en inzicht helpen zij de 
leerlingen aan een hoge score.  

ü Gratis huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen  
ü Inschrijven is altijd mogelijk. 

 
Locatie 
Stichting Educaplus is gevestigd in Delfshaven/Rotterdam.  
Adres : Catharina Beersmanstraat 78, 3025 EJ Rotterdam   
 
Contact & Inschrijving  
Voor alle vragen over deze training is het mogelijk om contact op te nemen met het 
bestuurslid dhr. S. Yildirim (06-14593054 of info@educaplus.nl).  Het is mogelijk om op twee 
manieren in te schrijven voor de training; 
 

ü U kunt op elk gewenst moment digitaal inschrijven. 
ü U kunt afspraak maken met dhr. Yildirim bij ons op kantoor voor een vrijblijvend 

kennismakingsgesprek.      
 

 
Overige Informatie  
Stichting Educaplus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder 
nummer 60471239. Onze IBAN rekeningnummer is NL71 RABO 0190 4791 32. 
 
 
 


