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Stichting Studiekans maakt persoonlijke  
begeleiding toegankelijk voor scholieren 
waarvan de ouders het financieel minder  
breed hebben

Iedereen  
gelijke kansen

Gebrekkig overzicht, stress, het  
loopt niet helemaal lekker op school.  
Herkenbare situaties voor veel leer-
lingen, met onzekerheid tot gevolg.  
Soms is er sprake van een thuissituatie 
die onvoldoende rust biedt om rustig 
huiswerk te maken. Linksom of  
rechtsom, slechte resultaten op  
school kunnen door verschillende  
aanleidingen veroorzaakt worden.

Voor veel ouders zijn dergelijke situa-
ties een reden om begeleiding in te 
schakelen. Helaas is dit niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. Voor mensen met 
een lager inkomen is deze begeleiding 
financieel niet altijd haalbaar. Daarom 
is Stichting Studiekans opgericht. 

Gelijke kansen

Stichting Studiekans biedt gelijke 
kansen aan leerlingen met ouders  
die het financieel minder hebben.  
De ervaring leert namelijk dat zij  
studiebegeleiding in veel gevallen  
juist het hardst nodig hebben.  
Bovendien, wie wordt er nu niet  
beter van persoonlijke aandacht?

‘Eenderderegeling’ 

Om de financiële drempel voor  
persoonlijke begeleiding te verlagen  
is de eenderderegeling bedacht. 
Stichting Studiekans vergoedt dan een 
derde van de kosten, de school draagt 
een derde van de kosten en ouders 
dragen een derde van de kosten. Op 
deze manier is begeleiding toegankelijk 
voor een veel grotere doelgroep.

Uiteraard zijn er ook alternatieve 
manieren van financiering mogelijk, 
bijvoorbeeld via gemeentelijke  
subsidies en PGB’s. Vanuit Stichting 
Studiekans denken we graag mee  
over de mogelijkheden en leveren  
we maatwerk per leerling. 

Begeleiding voor leerlingen die 
dit vaak het hardst nodig hebben
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Studiekans
 
De missie van Stichting 
Studiekans is om persoonlijke 
begeleiding toegankelijk te  
maken voor scholieren waar- 
van de ouders het financieel 
minder breed hebben.  
Stichting Studiekans is een  
initiatief van Breinbrekers.  

Stichting Studiekans is een  
non-profit organisatie en  
aangesloten bij de Landelijke 
Vereniging voor Studie- 
begeleidingsinstituten (LVSI). 



24/7 je sociale leven bijhouden op 
Whatsapp, Snapchat en Instagram, 
uitblinken op het sportveld, familie- 
bezoekjes in het weekend en door-
deweeks ook nog goed presteren op 
school. Er wordt nogal wat gevraagd 
van tieners in de 21e eeuw. 

Een vol leven kan ertoe leiden dat 
schoolresultaten onder druk komen te 
staan. En soms is je kind de weg even 
kwijt, krijgt het niet alles op tijd af of 
lukt het echt niet met dat ene vak. 
Gevolg: gebrekkig overzicht, onzeker-
heid, stress en demotivatie. 

En ook als vader of moeder is het 
soms lastig. Je kind gun je het aller-
beste, maar zelf helpen lukt niet altijd.

Waar we voor gaan
 
Wij geloven dat wat je aandacht geeft, 
groeit. Wij gunnen iedere leerling 
meer resultaat en plezier op school, 
zodat leren weer leuk wordt!

Wat we doen 
 
Via Stichting Studiekans bieden  
we studiebegeleiding, huiswerk- 
begeleiding, bijles en examentraining.  
Rustig en geconcentreerd werken in 
huiselijke sfeer. We helpen plannen, 
brengen structuur aan, verbeteren 
studievaardigheden, geven een 
duwtje in de goede richting en zijn 
streng wanneer nodig. We stimuleren, 
motiveren en helpen om doelen te 
behalen. 

Namens het bestuur Stichting  
Studiekans,  
 
Stefan de Jong en Jan Willem de Jong

Puberen in de 21e eeuw:
een vol leven
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•   Iedereen gelijke kansen
•   Persoonlijke begeleiding 

vanaf € 1,44 per uur
•   Wat je aandacht geeft  

dat groeit
•   Samen bereik je meer

Hier staan wij voor:


