GEPERSONALISEERD
ONDERWIJS, 1-OP-1 , HOE
JIJ HET BESTE LEERT.

WIE ZIJN WIJ:
Instituut HIP begeleidt
basisschoolleerlingen, middel
bare scholieren en studenten
bij leren en studeren in de
breedste zin van het woord.
Dit gebeurt altijd in een prettige,
stimulerende omgeving en
onder leiding van deskundige
docenten, remedial teachers
en orthopedagogen.

Bij HIP besteden we veel aandacht
aan de leerstijl, individuele talenten
en ontwikkeling van de leerlingen
en studenten die bij ons komen.
Leren is tenslotte meer dan alleen
maar goede cijfers halen. Als het
goed gaat, wordt leren vanzelf weer
leuk. En daar gaat het ons om.

Uniek en succesvol:
→ Persoonlijke aandacht met
1 huiswerkbegeleider per
4 leerlingen
→ Online planningsysteem voor
al het leer- en maakwerk

MET DE
KENNIS VAN
SCHOOL EN DE
WARMTE VAN
THUIS

→H
 onderden op maat gemaakte
oefentoetsen voor alle vakken
→F
 ocus op leren leren en plannen
→A
 l het leerwerk wordt
mondeling én schriftelijk
overhoord
→ Al het huiswerk wordt
gecontroleerd
→G
 eopend op zondag en
tijdens vakanties
→G
 oed en regelmatig contact
met ouders en school

Instituut HIP is lid van LVSI
Instituut HIP is lid van de Landelijke
Vereniging Studiebegeleidings
instituten (LVSI). Instituten die
aangesloten zijn bij de LVSI staan
garant voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit op het gebied van huiswerkbegeleiding,
bijles en examentraining.

HET CONCEPT
Instituut HIP begeleidt basisschoolleerlingen, middelbare
scholieren en studenten bij leren en studeren. In een prettige,
stimulerende omgeving en onder leiding van deskundige
docenten, remedial teachers en orthopedagogen.
Bij HIP besteden we veel aandacht aan de leerstijl,
individuele talenten en ontwikkeling van de leerlingen
en studenten die bij ons komen. Leren is tenslotte meer dan
alleen maar goede cijfers halen. Als het goed gaat, wordt
leren vanzelf weer leuk. En daar gaat het ons om.

Instituut HIP is lid van de Landelijke
Vereniging Studiebegeleidings
instituten (LVSI). Instituten die
aangesloten zijn bij de LVSI staan
garant voor zekerheid, betrouwbaarheid en kwaliteit op het
gebied van huiswerkbegeleiding,
bijles en examentraining.
DE VOORDELEN VAN
INSTITUUT HIP HUISWERKBEGELEIDING:
Begeleiding 1 op 4
Bij HIP krijgen leerlingen begeleiding van 1 op 4. Dat wil zeggen dat
er voor iedere 4 leerlingen 1 begeleider aanwezig is. De begeleiders
leggen indien nodig de stof nog
eens uit, helpen als een leerling
moeite heeft met opdrachten en
zorgen eroor dat ál het huiswerk
wordt nagekeken en overhoord.

Online planning-systeem
Ouders kunnen de vorderingen
van hun kind thuis volgen via ons
online planningssysteem. In ons
online planningssysteem worden
de verschillende huiswerkitems
zorgvuldig gepland, niet alleen voor
de HIP-dagen maar ook voor de
dagen dat de leerling thuis aan de
slag moet. Zo ontstaat een individuele planning waarop de leerling
dagelijks kan zien wat hem/haar te
doen staat. De haalbaarheid wordt
voor iedere leerling nauwlettend in
de gaten gehouden. Begeleiders
beoordelen het huiswerk ook in ons
online planningssysteem, zodat
ouders de vorderingen van hun kind
gemakkelijk kunnen volgen.
Focus op leren leren
Bij HIP leren leerlingen plannen
en studeren op een manier die

future

proof

bij hen past en ervoor zorgt dat zij
hun huiswerk goed maken. Ook
de manier waarop wij overhoren
(mondeling of schriftelijk) passen
we aan de talenten en voorkeursleerstijl van de leerling aan. Met
de Peperklip (leerstijlenonderzoek)
achterhalen we op welke manier
onze leerlingen het beste infor
matie opnemen en het gemak
kelijkst leren.
Het leerwerk wordt
overhoord en het huiswerk
wordt gecontroleerd
Als de leerling het huiswerk heeft

geleerd of gemaakt, bijvoorbeeld
woordjes of opdrachten, wordt het
werk mondeling, danwel schriftelijk
overhoord en/ of nagekeken door
een huiswerkbegeleider die gespecialiseerd is in dat vak. Loopt
een leerling vast? Geen zorgen!
Op HIP kan je elke dag voor elk
vak uitleg krijgen.
Intensief ouder-en schoolcontact
HIP hecht aan een goed en open
contact met ouders. Daarom voeren wij twee tot drie keer per jaar
gesprekken met alle ouders, om
de voortgang van de leerlingen

BIJ HIP KUN JE VOOR ELKE
PERSOONLIJKE VORM
VAN SCHOOLGERELATEERDE
ONDERSTEUNING TERECHT

te bespreken. Als er problemen
zijn met een leerling, nemen wij
altijd contact op met ouders
zodat we samen kunnen zoeken
naar een oplossing. Als het nodig
is – en de ouders daarmee akkoord
zijn – nemen wij contact op met
de mentor en/of docent van de
leerling. Ook gaan wij, als daar
aanleiding voor is, naar school
om met docenten te overleggen
hoe wij de leerling het beste
kunnen begeleiden.

SERIOUS

FUN

Open tijdens vakanties en
op zondagen
HIP is ook op zondag en tijdens
vakanties open. Zo is er ook tijd
om eventuele achterstanden in
te lopen en kunnen leerlingen
zich optimaal voorbereiden op
examens en/of toetsen.
Individuele bijlessen
Wanneer leerlingen moeite
hebben met één bepaald vak,
of door omstandigheden achter

zijn geraakt bij hun klasgenoten,
is er in de les op school voor extra
ondersteuning en uitleg vaak te
weinig tijd.
In alle vakken op alle niveaus
Bij HIP kunnen die leerlingen
terecht voor bijles: in alle vakken
– alfa, bèta en gamma – op alle
niveaus en van de brugklas tot
en met het eindexamenjaar. Dat
betekent: ook bijles Latijn en
Grieks én hulp bij het plannen en
maken van profielwerkstukken.
Na elke les wordt er een uitgebreid verslag geschreven door
de bijlesdocent in ons online
planningssysteem, dat zichtbaar
is voor de contactpersonen.
Andere diensten Instituut HIP:
Brugklastraining, Examentraining,
Coaching, Scriptiebegeleiding,
Bijspijkerles basisschool, Cito
training, Remedial Teaching,
Faalangsttraining, Diagnostiek
en Advies.

FRANCHISE!
HIP is in 2006 ontstaan vanuit enthousiasme en
bezieling. Kinderen door alle uitdagingen van hun leer
proces helpen is wat ons energie geeft en motiveert.
Gaandeweg zijn we erachter gekomen dat dit commitment
in combinatie met een immer positieve én persoonlijke
pro-actieve benadering aanstekelijk werkt. De succesvolle
en unieke formule om dit te verwezenlijken hebben we
vervolgens uitgewerkt en franchising was dan ook snel
een feit! Wij bieden een concept waarin onze franchise
nemer volledig kan leunen op de jarenlange opgebouwde
‘knowhow’, ondersteunende professionele tools en de
gedegen faciliterende diensten van HIP.

De belangrijkste motivatie om
te kiezen voor franchising is de
behoefte om samen te werken
met enthousiaste, ambitieuze
ondernemers die hun kennis,
passie en lokale netwerk kunnen
inzetten om een HIP vestiging
tot een succes te maken. Door
de opgebouwde partnerships
met onze franchisenemers afge
lopen jaren kunnen we zeggen
dat veelbelovende ondernemers
zijn veranderd in succesvolle
autonome ondernemers. Onze
bewezen formule zorgt ervoor
dat je zelf het wiel niet hoeft uit
te vinden en kunt bouwen op
een compleet, kwalitatief hoogstaand, ondernemersconcept.

Waarom een eigen
HIP vestiging:
→ Ondernemen onder een sterke
en gevestigde merknaam
→ Je maakt gebruik van onze
bestaande en bewezen
succesvolle formule wat het
starten van een eigen huiswerkinstituut en de exploitatie
ervan vergemakkelijkt.
→ Je krijgt begeleiding gedurende
het hele bedrijfsproces van een
nieuw te openen vestiging én
uiteraard daarna.
→ Je krijgt voortdurend begeleiding
op het gebied van marketing,
administratie, personeelszaken
en de diensten die wij aanbieden.
→ Je hebt een uitdagende functie
met veel vrijheid.

be hip
be happy

‘GEWELDIGE BEDRIJVEN WORDEN
NOOIT DOOR ÉÉN PERSOON
GERUND. ZE WORDEN GERUND
DOOR EEN HARMONIEUS TEAM
VAN MENSEN’ – STEVE JOBS

→ Je kunt veel sparren en over
leggen met adviseurs en medefranchisenemers.

zin van het woord. Het is belangrijk
dat de ondernemer altijd de zorgvragen, prioriteiten en uitdagingen
van haar klanten en leerlingen kent
om ervoor te zorgen dat hier te
Wat betekent franchisenemer
allen tijde op korte termijn gehoor
zijn van een HIP vestiging?
aan wordt gegeven.
Over het algemeen houdt de
De franchisenemer zorgt voor de
franchisenemer zich vooral bezig
promotie van de vestiging en dus de
met het opzetten, aansturen en
aanwas van nieuwe leerlingen die
uitbreiden van de locatie. De
hulp nodig hebben bij hun onderwijs
ondernemer is de ‘eyes and ears’
en leerproces. Daarnaast zoek je
van de vestiging en zorgt ervoor
contact met scholen die HIP mogedat haar leerlingen persoonlijk,
lijk als partner kunnen gebruiken.
op maat en kwalitatief optimaal
Te denken valt aan; ondersteuning
begeleid én ondersteund worden
m.b.t. inhoudelijke begeleiding,
waar nodig. Voor de begeleiding
geven van trainingen en cursussen
kunnen ervaren pedagogen/
en/of detachering van krachten.
docenten/studenten worden
ingeschakeld. Onze franchisenemers Ook is het belangrijk dat er binnen
de vestiging van de ondernemer
welke een HIP vestiging runnen,
voldoende en gekwalificeerd
begeleiden bijna altijd ook zelf
personeel aanwezig is, zodat de
leerlingen binnen de vestiging.
leerlingen altijd met hun vraag
Dit kan vakinhoudelijk zijn, maar
terecht kunnen.
ook valt te denken aan het totale
management eromheen, coaching Tenslotte zorgt de ondernemer
en trainingen geven in de breedste voor een goedlopend en regel

stay

cool

matig contact tussen HIP en haar
klanten, maar is er ook continue
contact met de scholen waar de
leerlingen hun onderwijs volgen.
Een gesloten driehoek waarbij het
traject van de leerling voorop staat.

Wie zoeken wij /
franchiseprofiel:
→ Je bent gedreven, betrokken,
commercieel en hebt een
ondernemersgeest.
→ Je bent woonachtig binnen
het werkgebied.
→ Je bent representatief,
enthousiast, zeer klantgericht
en communicatief sterk.
→ Je hebt ervaring en/of affiniteit

met het onderwijs en het werken
met scholieren en studenten.
→ Je staat open voor feedback
en bent bereid om te leren en
te ontwikkelen.
→ Je hebt beschikt over
leidinggevende en organi
serende kwaliteiten.
→ Je bent procesgericht, herkent
kansen en benut deze.
→ Flexibiliteit is een vereiste.

DE
VOORWAARDEN:
met ouders welke gemiddeld een
wat hoger inkomen hebben. De
formule biedt huiswerkbegeleiding,
bijles en verdere studiebegeleiding
in het hoge(re) segment en werkt
daarom het beste in gebieden waar
de inkomens relatief hoger liggen.
Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat de locatie gevestigd
is in de buurt van de doelgroep:
om en nabij scholen en/of woonwijken. (A-locatie)
Na het voeren van een aantal
gesprekken, overeengekomen
passende locatie, doorlopen van
een aantal fases én de uiteindelijke
21-daagse training, kunnen we
overgaan tot tekenen van het
franchisecontract en kunt u direct
starten met uw onderneming!

→ Entreefee: €12.500,excl. btw.
→ Franchisefee: 6% over
bruto jaaromzet
→ Marketingfee: 2% van
de bruto-omzet
→ Eigen vermogen: n.o.t.k.
Het starten van een onder
neming gaat uiteraard
gepaard met een investering.
De hoogte van de totale
investering is afhankelijk van
verschillende factoren. De
benodigde investering voor
een te openen vestiging kan
daarom varieren. Doorgaans
kan gemiddeld worden
uitgegaan van een inves
tering tussen de €30.000
en €50.000.-

Waar en wanneer beginnen?
Momenteel is Instituut HIP op zoek
naar franchisenemers in heel
Nederland. Voorwaarde is wel dat
een vestiging wordt gestart in een
gebied waar veel kinderen wonen

Meer weten over ondernemen
bij Instituut HIP?
Neem contact met ons op:
miriam@instituuthip.nl

HIP werkt samen
met partnerinvesteerders
voor onze startende
franchisenemers.

WAT IS HIP NOG MEER?
Instituut HIP wordt veel aandacht besteed aan het
leerproces, de individuele talenten en de ontwikkeling
van de leerlingen en studenten. Leren is tenslotte meer
dan alleen maar goede cijfers halen. Als het goed gaat,
wordt leren vanzelf weer leuk. En daar gaat het
ons om! Hoe we dat doen?

HIP Online
Bijlessen van HIP Online zijn hetzelfde als gewone bijlessen: er is
een docent die 1-op-1 lesgeeft
aan een leerling. Alleen: de docent
en de leerling communiceren met
elkaar via de computer middels
een realtime videoverbinding.
Met HIP Online kan overal bijles
gevolgd worden: thuis, op school
of ergens anders. Als het maar
een rustige plek is en er internetverbinding aanwezig is.

De School van HIP is er onder
andere voor alle leerlingen die
verdrinken in de grote klassen,
die onopgemerkt blijven terwijl
het al een tijdje niet zo goed gaat
of juist veel te goed. Wie heel
goed is in het ene vak en minder
in het andere, moet op de meeste
scholen beter zijn best doen op
het slechte vak. Op De School
van HIP doen we dat anders:
een leerling kan vakken op verschillende niveaus afronden

De Middelbare School van HIP
Op de Middelbare school van HIP
staat persoonlijke aandacht en
de individuele ontwikkeling van
een leerling voorop. Wij geloven
dat de toekomst vraagt om nieuwe
vaardigheden en dat iedere leerling zal groeien en bloeien op
een school met individueel en
persoonlijk onderwijs. De School
van HIP is een school waar een
leerling mag zijn wie hij is en het
beste uit zichzelf kan halen.

De Basisschool van HIP
Er is voor ieder kind individuele
aandacht en persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Spelen,
vriendschappen, beweging en
leren. We weten hoe belangrijk
dat is voor kinderen van deze
leeftijd. De Basisschool van HIP
laat kinderen met toekomstgericht onderwijs, een persoonlijk
leerplan en individuele instructie
het beste uit zichzelf halen. Er
is aandacht voor sport & bewe-

ging, wetenschap & techniek en
drama, muziek & cultuur. Voor de
verschillende vakken maken we
gebruik van erkende methodes,
zowel op papier als digitaal. Om
de leerlingen in hun ontwikkeling
te kunnen volgen gebruiken we
ZIEN, CITO toetsen en het leerlingvolgsysteem van Parnassys.
HIP Diagnostiek & Advies
HIP Diagnostiek en Advies
biedt als orthopedagogisch
centrum diagnoses, behandeling
en advies. Ook voor hoogbegaafdheid, intelligentieonderzoek
en faalangsttraining kan men
bij ons terecht.
De Peperklip
De Peperklip is dé manier om
erachter te komen hoe een leerling
het liefste leert. HIP inventariseert
de zes belangrijkste gebieden
m.b.t. de leervoorkeuren van
een leerling:

‘GEEFT SCHOOL
STRESS? BIJ
INSTITUUT HIP
HELPEN WE LEERLINGEN WEER
TE FOCUSSEN,
TE PLANNEN
EN EFFECTIEF
TE LEREN’

→ Tekstueel
→ Visueel
→ Auditief
→ Samen leren
→ Structuurbehoefte
→ Bewegingsbehoefte
De test bestaat in feite uit drie
onderdelen: eerst een uitgebreide
introductie en uitleg, daarna de
Peperklip zelf en aansluitend een
bespreking van de resultaten. Bij
elkaar neemt de test ongeveer
30 minuten in beslag. Nadat de
leerling of student de Peperklip
heeft gedaan, ontvangt hij of zij
een verslag van de resultaten
en de interpretatie daarvan.

HUISWERK
INSTITUUT

BASISSCHOOL

MIDDELBARE
SCHOOL

HIP-ONLINE

H
C LU B VA N H I P

DIAG NOSTI E K
& ADVI E S

PEPERKLIP

F O U N D AT I O N

Meer weten over ondernemen bij Instituut HIP?
Neem contact met ons op: miriam@instituuthip.nl

