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Miriam gaf tien jaar les op de
Kees Boekeschool in Bilthoven,
een school waar vernieuwings
onderwijs al aan de orde kwam.
Daarnaast gaf ze bijles op een
heel eigen manier, waarbij ze toen
al lette op het leertalent van het
desbetreffende kind. Het succes
van de bijlessen leidde vijftien
jaar geleden tot HIP Huiswerk
begeleiding – tegenwoordig
Huiswerkinstituut HIP. Inmiddels
stuurt Miriam veertien vestigingen
aan, deels eigen vestigingen en
deels franchise.
In de loop der jaren werden
er steeds meer onderwijsonder
steunende onderdelen toege
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voegd. Uiteindelijk is met een
team van professionals ook HIP
Academy opgericht. Elke HIP
Academy bestaat uit een basisen middelbare school, en beschikt
behalve over een huiswerkinstituut
ook over een afdeling HIP Diag
nostiek & Advies, HIP Online, De
Peperklip en de HIP Foundation.
Vanaf de start van HIP is het uit
gangspunt: persoonlijk en indivi
dueel onderwijs geven, en de leer
talenten van kinderen ontdekken
en inzetten. Het team van HIP
bestaat uit de allerbeste leer
krachten, docenten, begeleiders
en orthopedagogen. Alles bij HIP
is erop gericht om leren weer leuk
te maken. Hoe? Door werkelijk
aandacht te geven aan het kind
en zijn of haar talent te ontdekken
en te koesteren. Door individuele
doelen te stellen en daarop te anti
ciperen. Bij HIP worden kinderen
de beste versie van zichzelf.
MIRIAM LENSEN: “Als oud-leerkracht weet ik als geen ander:
elk kind is anders. Dus elk kind
verdient een eigen benadering.
Dat zit in het DNA van HIP en
dat werpt qua resultaten bij
onze leerlingen z’n vruchten af.”

BIJ HIP MAG EEN KIND
GEWOON EEN KIND ZIJN.
HIER WORD JE DE BESTE
VERSIE VAN JEZELF

HIP is een hybride school. Onderwijs gaat bij ons altijd door, op
school of met HIP Online - ons
eigen platform dat speciaal is
ontwikkeld voor het onderwijs.

AAP
NOOT
HIP

De basisschool van HIP biedt
thematisch onderwijs met
persoonlijke aandacht, zodat
ieder kind de beste versie van
zichzelf kan worden.
De basisschool van HIP is een
particuliere basisschool. Dat bete
kent dat wij niet bekostigd worden
door de overheid. Dit heeft voor
delen. Zo werkt HIP bijvoorbeeld

met kleine groepen. Voor elke
groep staat een groepsleerkracht
én een plus-leerkracht. Hierdoor
krijgt elke leerling op de basis
school van HIP voor ieder school
vak leerinstructie op zijn of haar
eigen niveau. Elke leerling heeft
een coach die hem of haar bege
leidt in het leerproces, met eigen
projecten, eigen leerdoelen en
persoonlijke doelen.
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HAPPY KIDS, HAPPY PARENTS
Voor elk basisschoolkind is het
belangrijk om te spelen en vriend
schappen te sluiten. Dat begrijpen
we bij HIP als geen ander. Onze
school is een veilige plek voor
kinderen, waar leren een avontuur
is en waar fouten gemaakt mogen
worden, omdat dat nu eenmaal
bij leren en opgroeien hoort.
HIP is een school waar een kind
gewoon kind mag zijn.
CUSTOM MADE ONDERWIJS
Op de Basisschool van HIP krijgen
leerlingen elke dag vakken die ze
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‘moeten’ leren, zoals rekenen,
taal, begrijpend lezen en spelling.
’s Middags is er ruimte voor
thematisch onderwijs en groeps
lessen. De individuele leerplannen
zijn afgestemd op de specifieke
leerbehoefte van de leerling.
Daarnaast krijgen onze leerlingen
instructie in kleine groepjes van
maximaal vijf kinderen van on
geveer hetzelfde niveau. Dat
betekent: niet lang wachten als
je de instructie of stof al begrijpt,
maar vooral lekker aan de slag
gaan. Of het juist nog een keertje
doornemen met de docent.
SERIOUS FUN
Na de vaste instructies in de och
tend is het tijd voor groepslessen
zoals gymnastiek, burgerschap
en verkeer, en voor thematisch

ELK KIND HEEFT EEN

TALENT OF PASSIE.

WE GAAN DAAR MET
ELKAAR NAAR OP ZOEK

onderwijs. Aan de hand van een
wisselend thema leren de kinderen
allerlei zaken op het gebied van
onder meer de wereldoriëntatie
vakken, geschiedenis, aardrijks
kunde en natuur en techniek. De
kinderen bij HIP gaan dan zelf op
onderzoek uit. Ze koken bijvoor
beeld gerechten uit het land
waarover geleerd wordt, of ze
gaan naar een museum om het
schilderij te bekijken waar de leer
kracht net over heeft verteld.
TALENTONTWIKKELING
Ieder kind is anders: dat weten
we uit ervaring. Wat we bij HIP
ook weten, is dat elk kind een
talent of passie heeft. We gaan
daar samen met het kind naar
op zoek. Spelenderwijs kan
veel ontdekt en geleerd worden.
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JOIN THE CLUB
Bent u nieuwsgierig
geworden? We nodigen u en
uw kind graag uit om eens
vrijblijvend bij ons langs te
komen op de HIP Academy
in Bilthoven of Laren. We
hopen u zo te laten zien dat
onze school ook voor uw kind
die veilige, vertrouwde en
leerzame plek kan worden!

Op onze basisschool geloven
wij dat kinderen van jongs af
aan geprikkeld en gestimuleerd
moeten worden om te leren. En
dat de manier waarop niet voor
alle kinderen dezelfde is. We
organiseren iedere week ateliers
waarin we creatief aan de slag
gaan. Drama, muziek, yoga,
kunst, filosofie, maar ook Chinees
of techniek of kookles: bij HIP
kan het allemaal.

FUTURE

PROOF

OP DE SCHOOL VAN HIP
KAN DE LEERLING
VOORTGEZET ONDERWIJS
VOLGEN OP ALLE NIVEAUS
EN IN ELK LEERJAAR

en hoogbegaafdheidsspecialisten
worden ingeschakeld waar nodig.
Dit kunnen coachingsgesprekken
zijn, maar ook om advies en be
geleiding te geven aan leerlingen
met extra leerbehoeftes.
HIP is een hybride school.
Onderwijs gaat bij ons altijd
door, op school of met HIP
Online - ons eigen platform
dat speciaal is ontwikkeld
voor het onderwijs.
Op de School van HIP geven we
individueel middelbaar onderwijs, waarbij er geen gemiddelde
leerlingen bestaan. Iedere leerling
heeft zijn eigen leerbehoefte,
zijn eigen werktempo en zijn
eigen niveau per vak.
Op de School van HIP werken
naast de docenten ook ortho
pedagogen, huiswerkbegeleiders

en hoogbegaafdheidsspecialisten.
De locatiedirecteur is het aan
spreekpunt voor zowel docenten,
ouders, als leerlingen. Huiswerk
begeleiders begeleiden de leer
lingen bij het maken van hun
maakwerk en het leren van hun
leerwerk. We werken met korte
lijnen, zodat iedereen op de
hoogte is van elkaars werk met
de leerlingen. De orthopedagogen
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GEEN LEERJAREN
Op de School van HIP kan de leer
ling voortgezet onderwijs volgen
op alle niveaus en in elk leerjaar.
Wij werken niet met leerjaren,
maar maken voor onze leerlingen
een individueel leerplan. Dit bete
kent dat onze leerlingen in bepaalde
vakken kunnen versnellen en daar
in dus eerder examen kunnen
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doen. Hierdoor ontstaat ruimte
voor vakken waar extra tijd of
begeleiding voor nodig is. Op
die manier kunnen we op een
gestructureerde wijze resultaat
boeken en groei bereiken. Zodat
onze leerlingen uiteindelijk een
passende studiekeuze kunnen
maken, vanuit eigen sterktes,
interesses en ambities.
CUSTOM MADE ONDERWIJS
Op de School van HIP werken
we bewust niet met leerjaren:
een leerling die goed is in bijvoor
beeld wiskunde kan en mag dit
vak volgen op zijn of haar eigen
niveau. Een leerling die hoogbe
gaafd is, kan de lesstof compact
en versneld tot zich nemen. Een
leerling die een vak nog niet zo
makkelijk vindt, kan zich de lesstof
op een rustiger tempo eigen
maken. Omdat elke leerling een

NIEMAND BLIJFT OOIT

ZITTEN OP DE SCHOOL
VAN HIP. HET VOLGEND
SCHOOLJAAR GA JE
VERDER WAAR JE BENT
GEBLEVEN

eigen onderwijsprogramma volgt,
blijft niemand zitten op de School
van HIP. Elke leerling kan het vol
gende schooljaar verdergaan waar
hij of zij gebleven is.
Ben je blijven zitten op je vorige
school? Dan kun je op de School
van HIP gewoon starten waar je
geëindigd bent.
SERIOUS FUN
Naast de individuele lessen en
instructies worden er groeps
lessen en workshops gegeven.
Deze groepslessen kunnen gaan
over vakinhoudelijke stof, zoals
fotosynthese (biologie), prijs
elasticiteit (economie) of de
werkwoordstijden (Engels).
Ook geven we workshops over
onderwerpen als fotografie,
gamen, programmeren, robotica,
blockchain, goede doelen, zelf
standig ondernemen, sporten
en ga zo maar door!

JOIN THE CLUB
We nodigen u graag uit
om met uw zoon of dochter
vrijblijvend langs te komen
op de HIP ACADEMY in
Bilthoven of Laren en de
mogelijkheden te bespreken.

TALENTONTWIKKELING
We zijn er sterk van overtuigd dat
je in de maatschappij van vandaag
en morgen niet in je eentje aan de
slag kunt. We zien samenwerken
als één van de belangrijkste vaar
digheden die we onze leerlingen
kunnen leren op school. Door
jaar- en niveau-overschrijdend
te werken, ontstaat er een mooie
diversiteit in de groep, wat de sa
menwerking verrijkt. De verschillen
tussen leerlingen mogen er zijn;
ze hebben juist een meerwaarde.
Leren van elkaar is daar onlosma
kelijk mee verbonden. Hierdoor
kan iedereen zijn talenten ontdek
ken en zich optimaal ontwikkelen.
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HUISWERKINSTITUUT HIP
HELPT LEERLINGEN MET HET
ONTWIKKELEN VAN HUN
STUDIEVAARDIGHEDEN

SERIOUS

FUN

→ CITO/NIO Training
→ Faalangsttraining
→ Studiekeuzebegeleiding

Heeft uw dochter of zoon begeleiding nodig bij het maken van
huiswerk? Inhoudelijk of juist bij
het maken van een planning?

voor onder meer:
→ Bijlessen voor
basisschoolleerlingen
→ Bijlessen voor alle vakken
van het voortgezet onderwijs
→ Online begeleiding
Laat thuis weer thuis zijn en geef
en bijlessen
het schoolwerk uit handen aan HIP!
Behalve voor huiswerkbegeleiding → Brugklastraining
→ Remedial Teaching
en de Huiswerkklas kun je bij
→ Scriptiebegeleiding
Huiswerkinstituut HIP terecht
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HIP is een hybride huiswerk
instituut. Onze bijlessen en
begeleiding gaan altijd door
dankzij HIP Online - ons eigen
platform dat speciaal is ont
wikkeld voor het onderwijs.

aandacht aan de leervoorkeuren,
individuele talenten en ontwikke
ling van de leerlingen en studenten
die bij ons komen. Met ons zorg
vuldig opgebouwde bestand aan
oefentoetsen, examentrainingen
en niet te vergeten ons toegan
kelijke online planningssysteem
kun je bijna niet ontkomen aan
een lijst met mooie cijfers.

INTENSIEVE HUISWERK
BEGELEIDING
Huiswerkinstituut HIP biedt inten
sieve huiswerkbegeleiding op maat.
Daarbij helpen we leerlingen met
het ontwikkelen van hun studie
vaardigheden. Zo krijgen ze onder
steuning bij het inplannen van hun
huiswerk en houden we er samen
zicht op dat deze planning nage
volgd wordt. We besteden veel

HUISWERKKLAS
De Huiswerkklas is er voor kinderen
die minder intensieve begeleiding
nodig hebben, maar wel behoefte
aan een stilteplek. Vaak zijn dit
gemotiveerde leerlingen die het
fijn vinden om met hun vragen
bij iemand terecht te kunnen. De
leerling bepaalt wel zelf welk huis
werk er gemaakt of geleerd gaat
worden en heeft zo de regie over
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DE ONDERSTEUNING VAN
HUISWERKINSTITUUT HIP
HELPT KINDEREN HET BESTE
UIT ZICHZELF TE HALEN

het eigen leerproces. Uiteraard
worden er wel tips gegeven over
hoe het leer- en maakwerk of hun
planning het beste kan worden
aangepakt.
BIJLES: VAN BASISSCHOOL TOT
HBO/WO IN ALLE VAKKEN
Bij HIP kunnen leerlingen terecht
voor bijles in alle vakken, van alpha
tot bèta, en voor studievaardig
heden of begeleiding bij je PWS.
Ook voor basisschoolleerlingen
van groep 3 tot en met groep 8
bieden wij verschillende vormen van
bijles in een gezellige, huiselijke
sfeer en met de ondersteuning die
kinderen helpt het beste uit zich
zelf te halen. De bijlessen zijn éénop-één, waardoor de les volledig
wordt afgestemd op de behoefte
van de leerling.
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EXAMENTRAINING
Ben je op zoek naar effectieve
eindexamentraining? Dan ben je
bij HIP aan het juiste adres. Voor
leerlingen van VMBO tot HAVO/
VWO. Geleidelijk toewerken naar
SE’s en het CSE of juist een inten
sieve eindexamentraining in de
periode vlak voor het CSE? Elke
leerling behoeft een andere voor
bereiding in dit bijzondere school
jaar. Wij bieden op maat gemaakte
eindexamentraining aan op elk
niveau, zodat jij op je gemak en
doeltreffend die laatste loodjes
kunt tackelen.

ONS ORTHOPEDAGOGISCH
CENTRUM BIEDT UITKOMST
BIJ PROBLEMEN IN DE
ONTWIKKELING VAN
EEN KIND

LAST VAN

FAAL
ANGST?

HIP Diagnostiek & Advies is een
orthopedagogisch centrum dat
uitkomst biedt bij problemen in
de ontwikkeling van een kind.
Maakt u zich zorgen over de
sociaal-emotionele ontwikkeling
van uw kind, bijvoorbeeld omdat
er sprake is van onzekerheid,

opstandig gedrag, een laag
zelfbeeld, faalangst of problemen
in de sociale omgang? Wij helpen
u en uw kind graag! Wij maken
een persoonlijk plan en bieden
diverse therapieën en trainingen
aan (zowel individueel als in
groepsverband). U kunt hierbij
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denken aan psychologische
begeleiding, faalangsttraining of
cognitieve gedragstherapie.

het kind en laat ook zien met
welke vaardigheden hij of zij
misschien meer moeite heeft.

INTELLIGENTIEONDERZOEK
Bij een intelligentieonderzoek
worden verschillende aspecten
van de intelligentie van een kind
onderzocht. Zo wordt er gekeken
naar verbaal begrip en visueel
ruimtelijk inzicht, maar bijvoorbeeld ook naar werkgeheugen
en verwerkingssnelheid. Een intel
ligentietest bestaat uit vragen
en opdrachten. Deze meten zowel
aangeleerde kennis als begrip,
inzicht en probleemoplossende
vaardigheden. Bij het intelligentie
onderzoek wordt naar veel ver
schillende delen van het functio
neren gekeken. Het geeft een
beeld van de sterke kanten van

HOOGBEGAAFDHEIDS
ONDERZOEK
Als er twijfel bestaat of een kind
wel of niet hoogbegaafd is, kan
HIP dit onderzoeken middels
een intelligentietest. Allereerst
wordt er een intake gesprek
gevoerd met de ouders en het
kind en wordt er zoveel mogelijk
informatie verzameld. U moet dan
denken aan hoe de ontwikkeling
van uw kind tot dan toe is verlopen
en aan bijvoorbeeld rapporten
van uw kind. Het hoogbegaafd
heidsonderzoek bestaat uit een
intelligentietest, namelijk de
WISC-III of WISC-V. Deze test
is geschikt voor het in kaart
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HIP DIAGNOSTIEK & ADVIES
BIEDT HULP IN DE VORM
VAN TRAININGEN,

ONDERZOEK EN ADVIES

WELK

LEER
TALENT
HEB JIJ?

brengen van de intelligentie van
kinderen tussen de zes en zestien
jaar. Naast het meten van de intel
ligentie brengen we ook de onder
wijsgerelateerde persoonlijkheids
factoren in kaart. Dat gaat onder
meer over leermotivatie, zelfver
trouwen en doorzettingsvermogen.
Als de onderzoeken zijn uitgevoerd,
wordt er uitgebreid verslag van
gedaan. Deze rapportage wordt
vervolgens met de ouders en/of
de leerling besproken en hierbij
worden ook aanbevelingen
gegeven.

uitvoeren. Met dit onderzoek
brengen wij de lees- en spelling
vaardigheden of de rekenvaardig
heden en de intelligentie in kaart.
Hierbij kijken we of in de intelli
gentie een verklaring ligt voor
de problemen. Aan de hand van
de resultaten beoordelen wij of
er sprake is van dyslexie of dys
calculie. Op basis van de sterke
en zwakke kanten van uw kind
stellen wij vervolgens gerichte
handelingsadviezen op.

Elk kind is uniek, ook als het
gaat om leren. Bij HIP Academy
weten we al heel lang dat ieder
kind zijn of haar eigen talenten
heeft. Het is fijn om te weten wat
je leertalent is, omdat je dan ook
weet welke manieren van leren
het beste bij je passen. Scholen
en huiswerkinstituten door het
hele land kunnen hun leerlingen
middels de Peperklip nog meer
op maat begeleiden.
LEERVOORKEUR
HIP Academy heeft de Peperklip
geschreven en ontworpen met
een deskundig team van onder
wijsspecialisten en orthopeda
gogen. Met behulp van de Peper
klip worden de leervoorkeuren
van de leerling duidelijk in kaart
gebracht. Met die kennis kan

DYSLEXIE/DYSCALCULIE
SCREENING & ONDERZOEK
Als u vermoedt dat uw zoon of
dochter dyslexie of dyscalculie
heeft, kunt u door HIP Diagnostiek
& Advies een onderzoek laten
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leren weer leuk worden voor de
leerling.
LEERTALENTEN
De Peperklip onderscheidt een
zestal gebieden: tekstueel, visueel,
auditief, planningsbehoefte, be
wegingsbehoefte en samen leren.
Iedere leerling bij wie de Peperklip
wordt afgenomen, ontvangt een
overzichtelijk diagram met zijn of
haar scores. Dit diagram wordt
aangevuld met een persoonlijk
advies. Zo weet je niet alleen wat
jouw leertalenten zijn, maar kun je
er ook praktisch mee aan de slag!

HIP ONTWIKKELDE
SPECIAAL VOOR HET
ONDERWIJS EEN

GEWOON
VANUIT

ONLINE PLATFORM

HUIS

HIP Academy heeft drie jaar
geleden een uniek online
platform ontwikkeld, waarbij
kinderen ook op afstand hun
(bij)lessen kunnen volgen. Dit
online platform werkt makkelijk
en effectief. HIP Online beschikt
over alles wat een docent, huiswerkbegeleider of leerling
nodig heeft.

VOOR BIJLESSEN ÉN
KLASSIKAAL ONDERWIJS
Het systeem van HIP Online
werkt met een whiteboard: je
hoort elkaar, je ziet elkaar, je
kunt samenwerken, documenten
delen en lesmateriaal uploaden.
Het is uitermate geschikt voor
bijlessen, maar evengoed voor
klassikaal onderwijs.
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UNIEK WHITEBOARD
Een van de grote voordelen van
dit systeem is dat de content op
het whiteboard voor altijd bewaard
blijft. Zo kan een leerling een dag
van te voren zijn of haar lessen
voorbereiden, of bijvoorbeeld
een week later weer verder gaan
met de bijles, precies waar hij of
zij gebleven is.
GEBRUIKERSVRIENDELIJK
HIP Online is ideaal voor zowel het
basisonderwijs als het voortgezet
onderwijs. Het is heel gebruikers
vriendelijk: ook jonge kinderen
kunnen er goed mee uit de voeten,
net als bijvoorbeeld docenten die
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HIP ONLINE
VOOR IEDEREEN
Toen in maart 2020 door
de corona-lockdown de
scholen werden gesloten,
kwam HIP landelijk in het
nieuws dankzij dit unieke
online onderwijsplatform.
De organisatie stelde
HIP Online meteen voor
alle scholen in Nederland
kosteloos beschikbaar.

nog niet zo thuis zijn in online plat
forms. HIP zelf beschikt over een
groot netwerk van docenten die
bekend zijn met online lesgeven.

LEUK!
YES
WE
CAN

HIP Academy gunt alle kinderen
die dat nodig hebben een steuntje in de rug. Daarom is de HIP
Foundation opgericht. Er zijn
allerlei redenen waarom een kind
niet meekomt op school. Soms
zit het even niet mee in het leven
van een kind als gevolg van
ziekte, ouders die gaan scheiden,
of bijvoorbeeld een verhuizing.
OP HET JUISTE SPOOR
De HIP Foundation richt zich op
kinderen die tijdelijk onderpres
teren en waarvan de verwachting
is dat ze met een extra zetje
weer op het juiste spoor komen.
De foundation doet dat met een
gevarieerd aanbod van onderwijs.
Variërend van online bijlessen
tot een volledig scholarship van
een jaar.

WIST JE DAT...

... in de afgelopen jaren 100%
van de leerlingen van alle veertien
huiswerkinstituten geslaagd is, en bijna
alle leerlingen van onze scholen
in Bilthoven en Laren?
... van de veertien vestigingen
er tien franchise zijn? En dat we het
heel leuk zouden vinden als er meer
HIPjes komen in Nederland?
... we elke maand een
HIP Challenge hebben?

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Elk kind moet zich in een veilige,
vertrouwde en stimulerende om
geving kunnen ontwikkelen. Oók als
daar om persoonlijke of financiële
redenen vanuit de thuissituatie geen
ruimte voor is. Na een formele ma
teriële en financiële toetsing kan
de HIP Foundation persoonlijke
begeleiding aanbieden.
De kinderen worden uitsluitend
aangemeld via school. De inkom
sten voor de HIP Foundation
komen uit fondsen, van sponsors
en middels privé-donaties.
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... we een eigen kledinglijn
hebben bij HIP?
... we naast serieus onderwijs ook
serieus leuke feestjes, trips, filmavonden
en kampen organiseren?

talent

POWERED
BY HIP

Meer weten over HIP?
Bel 030-303 66 08
Lees www.ditiship.nl
Mail info@ditiship.nl
App 06-13358269
Of laat je nummer of mailadres achter zodat wij
contact met jou kunnen opnemen!

