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DE  
MISSIE  
VAN HIP: 
LEREN 

WEER 
LEUK  
MAKEN

Miriam gaf tien jaar les op de  
Kees Boekeschool in Bilthoven, 
een school waar vernieuwend  
onderwijs al aan de orde kwam. 
Daarnaast gaf ze bijles op een  
geheel eigen manier, waarbij ze 
toen al lette op het leertalent van 
het desbetreffende kind. Het suc-
ces van de bijlessen leidde vijftien  
jaar geleden tot HIP Huiswerk-
begeleiding – tegenwoordig  
Huiswerkinstituut HIP. Inmiddels 
stuurt Miriam zeventien vestigin-
gen aan; deels eigen vestigingen,  
deels franchise. 
In de loop der jaren werden  
er steeds meer onderwijsonder-
steunende onderdelen toege-

voegd. Uiteindelijk is met een  
team van professionals ook de 
HIP Campus opgericht. Elke HIP 
campus bestaat uit een basis-  
en middelbare school, beschikt 
over een huiswerkinstituut en  
een afdeling HIP Diagnostiek  
& Advies, 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 ortho pedagogen. 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-leer-
kracht weet ik als geen ander dat 
elk kind anders is. Dus elk kind 
verdient een eigen benadering. 
Dat zit in het DNA van HIP en  
werpt qua resultaten bij onze 
leerlingen z’n vruchten af.’

Miriam Lensen,  
oprichter en  
directeur HIP
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Heeft je dochter of zoon bege-
leiding nodig bij het maken van 
huiswerk? Inhoudelijk of juist bij 
het maken van een planning? 

Laat thuis weer thuis zijn en geef 
het uit handen aan HIP!
Behalve voor huiswerkbegeleiding 
kunt u ook bij Huiswerkinstituut HIP 
terecht voor onder andere:

→  CITO/NIO Training
→  faalangsttraining
→  studiekeuzebegeleiding

Wij zijn een hybride huiswerk-
instituut! Onze bijlessen en  
begeleiding gaan bij ons altijd 
door, op school of online.

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 afge-
werkt wordt. We besteden veel 
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. 

EXAMENTRAINING
Ben je op zoek naar eindexamen-
training? 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 intensieve 
eindexamentraining in de periode 
vlak voor het CSE? Elke leerling 
heeft behoefte aan een andere 
voorbereiding. Wij bieden op maat  
gemaakte eindexamentraining  
aan op elk niveau, zodat jij op je 
gemak aan die laatste loodjes  
kunt werken.

BIJLES VAN BASISSCHOOL TOT 
HBO/WO IN ALLE VAKKEN 
Bij HIP kunnen leerlingen terecht 
voor bijles in alle vakken, van alpha 
tot bèta, maar ook studievaardig-
heden of begeleiding bij je PWS! 
Voor basisschoolleerlingen van 
groep 3 tot en met groep 8 bieden 
wij verschillende vormen van bijles 

→  bijlessen voor  
basisschoolleerlingen

→  bijlessen voor alle vakken  
op het voortgezet onderwijs

→  bijlessen MBO/HBO/WO
→  online begeleiding  

en bijlessen
→  brugklastraining
→  remedial Teaching
→  scriptiebegeleiding

HUISWERKINSTITUUT HIP 
HELPT LEERLINGEN MET HET 
ONTWIKKELEN VAN HUN 
STUDIEVAARDIGHEDEN
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aan in een gezellige, huiselijke 
sfeer en met de ondersteuning  
die kinderen helpt het beste uit 
zichzelf te halen. De bijlessen zijn 
één-op-één, waardoor de les  
volledig wordt afgestemd op de 
behoefte van de leerling.

REMEDIAL TEACHING
Remedial Teaching is een gespe-
cialiseerde vorm van begeleiding 
waarbij een gediplomeerd Reme-
dial Teacher kinderen met leer-  
en gedragsproblemen begeleidt. 
Vaak zijn dit kinderen die op 
school al extra begeleiding  
hebben gekregen van hun  
leerkracht(-en) en waarbij dat  
niet voldoende is gebleken.
Een Remedial Teacher doet uit-
gebreid didactisch onderzoek  
om te bekijken wat dit kind nodig 
heeft om zich zo goed mogelijk  
te ontwikkelen, hoe het leert en 

wat het niveau precies is. Naar 
aanleiding van de uitkomsten  
van dit onderzoek wordt de  
begeleiding gestart.

FAALANGSTTRAINING
Faalangst is letterlijk de angst  
om te falen. Sommige kinderen 
zijn, ondanks het feit dat ze zich 
goed voorbereiden, bang voor  
een mislukking. Vaak blijven ze 
hangen in hun eigen gedachten  
en denken: ‘Het zal wel niet gaan 
lukken, ik krijg vast een black-out’. 
Faalangst komt voornamelijk voor 
als er een bepaalde taak moet 
worden uitgevoerd; er wordt iets 
van je kind verwacht en hij of zij 
wordt daarop beoordeeld. Dit  
kan gaan om een proefwerk op 
school of een spreekbeurt, maar 
ook het stellen van een vraag  
aan de leerkracht tijdens de les. 
Door die (vaak overweldigende) 

angst gaan veel kinderen onder 
hun niveau presteren.
Faalangsttraining is in principe  
een individuele training en maat-
werk. Dat betekent dat de fre-
quentie en het aantal sessies  
per kind zullen verschillen. Er kan 
worden volstaan met 1 training, 
maar afhankelijk van de proble-
matiek en vooruitgang wordt dit 
eventueel uitgebreid.
 

HIP DIAGNOSTIEK & ADVIES
Bij HIP beschikken wij over onze  
eigen afdeling Diagnostiek en  
Advies. Heel fijn om snel in te  
kunnen zetten wanneer ouders 
vragen hebben omtrent de leer-
ling. Bijvoorbeeld testen op hoog-
begaafdheid, dyslexie, dyscalculie 
of een faalangsttraining. Indien  
gewenst kunnen wij snel schakelen 
om extra begeleiding in te zetten 
om de leerling te ondersteunen 
waar nodig.

DE ONDERSTEUNING VAN 
HUISWERKINSTITUUT HIP 
HELPT KINDEREN HET BESTE 
UIT ZICHZELF TE HALEN
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VESTIGINGS
MANAGER

FELIX

HIP COMPETENTIE 
CIRKEL

LEERLING
VOLGSYSTEEM

INDIVIDUEEL 
LEREN EN MAKEN

STILTERUIMTE

LEERLINGEN + HUISWERK-
BEGELEIDER DIE SURVEILLEERT

STILTERUIMTE

AFTEKENEN

OEFENTOETSEN

VAKINHOUDELIJKE
UITLEG

HUISWERK
NAKIJKEN

INDIVIDUEEL DAGROOSTER
+PLANNING AANKOMENDE
PERIODE

HUISWERK HOE GING HET?VAK

LEERVOORKEUREN NOTES

PWSDUITS

NASK

WISK

FRANS

Gemaakt / Felix 
kent de formules

Ingepland voor 
maandag

FELIX 
VMBO / VISUEEL

DONDERDAG 

Woordjes leren 
H5 - grammatica 
oefenen

Extra werk ivm 
onvoldoende
- oefenen H2

Felix is visueel ingesteld en dat 
betekent dat informatie het 
beste kan worden aangeboden 
in afbeeldingen. Daarnaast is hij 
auditief onderontwikkeld xxxx

Let op: NASK en 
WISKUNDE zijn 
niet zijn sterkste 
vakken. Iedere 
week inplannen 
om extra aan- 
dacht te geven

H7.4 + H7.5 leren

Plannen Frans / 
volgende week 
toets / nog niet 
alles in orde

START BIJ HIP

HIP PEPERKLIP 
+ BEGELEIDING AFSTEMMEN

OUDERS

VWHUIS
WERK

BEGEL.

1 OP 1
HUISWERK

LOKAAL

F

F

Overhoord +
afgetekend

Overhoord / kent 
alle woordjes / 
grammatica 
volgende keer 
herhalen

F

EIND VAN DE DAG

FEEDBACK 
NAAR OUDERS

F

THUIS, 
VRIJE TIJD,

GEEN STRESS,
 HELEMAAL 

KLAAR

FEEDBACK 
CIRKEL
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HAPPY KIDS, HAPPY PARENTS 

MANIFEST

HIP COMPETENTIE CIRKEL
HIP werkt volgens de HIP Competentie Cirkel, waarbij alles draait 

om de leerling, zijn of haar competenties en persoonlijke 
ontwikkeling en waarbij de ouders ontzorgd worden.

VESTIGINGSMANAGER 
De vestigingsmanagers zijn de spil, hét contact- en 

vertrouwenspersoon binnen Instituut HIP. Op een optimistische, 
prettige en motiverende wijze houdt hij of zij de leerling en zijn 

ontwikkeling in de gaten. Zowel qua cijfers en niveau als op sociaal 
en emotioneel vlak staat de vestigingsmanager de leerling bij en 
houdt intensief contact met de huiswerkbegeleiders en ouders. 

HUISWERKBEGELEIDERS
Bij HIP ligt het hart bij het positief en opbouwend begeleiden 

van leerlingen bij onderwijsondersteunende zaken. 
De vakinhoudelijk sterke huiswerkbegeleiders leiden wij, 

door middel van de HIP Acamedy, op tot positieve, gemotiveerde, 
betrokken begeleiders met een HIP hart. 

TALENT ONTWIKKELING
De missie van HIP is kinderen te leren leren en te helpen om zich 

vanuit hun kracht en persoonlijk talent te ontwikkelen tot positieve 
en vaardige, zelfverzekerde personen in een mooie, veilige, prettige 
omgeving. Dit doen wij als eerste in Nederland door het opbouwen 
van een persoolijk portfolio, waarin niet alleen vakinhoudelijk zaken 

aan de orde komen, maar juist op zoek wordt gegaan naar de 
persoonlijke interesses en kwaliteiten. 

ECHT EN OPRECHT
Bij HIP geven wij echte aandacht, coachen we echt individueel en 

echt gepersonaliseerd. In alles wat we doen menen we wat we 
zeggen, komen we na wat we beloven en handelen we vanuit ons hart. 
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LEGENDA

H   HIP Campus 

H   HIP Huiswerkinstituut

O N D E R S T E U N D  D O O R :

C A M P U SC A M P U S

B A S I S S C H O O LB A S I S S C H O O L M I D D E L B A R E  S C H O O LM I D D E L B A R E  S C H O O L H U I S W E R K I N S T I T U U TH U I S W E R K I N S T I T U U T

D I A G N O S T I E K D I A G N O S T I E K 
&  A D V I E S&  A D V I E S

H I P  F O U N D AT I O NH I P  F O U N D AT I O N

HIP  
OP DE 

KAART
2 HIP CAMPUSSEN,  

17 HIP HUISWERKINSTITUTEN 
& COUNTING
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WELK  
LEER-

TALENT
HEB JIJ? De HIP CAMPUS heeft de Peper-

klip geschreven en ontworpen met  
een deskundig team van onderwijs-
specialisten en orthopedagogen. 
Met behulp van de Peperklip  
worden de leervoorkeuren van de 
leerling duidelijk in kaart gebracht 
en kunnen we direct aan de slag. 
Met die kennis kan leren weer leuk 
worden! Iedereen kan leren, maar 
wel op zijn of haar eigen manier.

DE PEPERKLIP DOET DIT OP  
EEN ZESTAL GEBIEDEN:
→  Tekstueel: alle informatie die  

via tekst aangeboden wordt.
→  Visueel: alle informatie die via 

beelden aangeboden wordt.
→  Auditief: alle informatie die  

via geluid aangeboden wordt.

→  Planningsbehoefte: welke  
mate van structuur heeft een 
leerling nodig?

→  Bewegingsbehoefte: welke 
mate van beweging heeft een 
leerling nodig?

→  Samen leren: welke mate  
van samen leren heeft een  
leerling nodig?

Iedere leerling bij wie de Peper - 
klip wordt afgenomen, ontvangt 
een overzichtelijk diagram met  
zijn of haar scores. Dit diagram 
wordt aangevuld met een per-
soonlijk advies. Zo weet je niet  
alleen wat je talenten zijn, maar 
kun je er ook praktisch mee  
aan slag!

Ontdek jouw leertalent!
Elk kind is uniek, ook als het gaat 
om leren! Wij vinden dat ieder  
kind het verdient om te weten wat 
zijn of haar leertalent is. Op de  
HIP Campus weten we al heel lang 
dat ieder kind zijn of haar eigen  

talenten heeft. Hoe fijn is het om  
te weten wat je leertalent is, want 
dan weet je ook welke manieren 
van leren bij je passen. Wij kunnen 
op onze scholen en huiswerk-
instituten met de Peperklip nog 
meer op maat begeleiden.

20
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LEERVOORKEUREN ONDERWIJS

Visueel Auditief Tekstueel Samen 
leren

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

denken aan psychologische  
begeleiding, faalangsttraining of 
cognitieve gedragstherapie.

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

uw kind en laat ook zien met welke 
vaardigheden uw kind misschien 
meer moeite heeft. 

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 verliep en aan bijvoorbeeld 
rapporten van uw kind. Het hoog-
begaafdheidsonderzoek bestaat 
uit een intelligentietest, de WISC-III 
of WISC-V. Deze test is geschikt 
voor het in kaart brengen van de 
intelligentie van kinderen tussen 

opstandig gedrag, een laag zelf-
beeld, 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 

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

LAST VAN  
FAAL

ANGST?
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de 6 en 16 jaar. Naast het meten 
van de intelligentie brengen we 
ook de onderwijs gerelateerde 
persoonlijkheidsfactoren in  
kaart. U moet hier denken aan 
leermotivatie, zelfvertrouwen  
en doorzettingsvermogen. Als  
de onderzoeken zijn uitgevoerd 
wordt er een uitgebreid verslag 
geschreven over de uitkomst van 
het onderzoek. Dit verslag wordt 
vervolgens met ouders en/of de 
leerling besproken. Hierbij worden 
er ook aanbevelingen gegeven.

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  
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 intelligen-
tie een verklaring ligt voor de  
problemen. Aan de hand van de 
resultaten beoordelen wij of er 
sprake is van dyslexie of dyscal-
culie. Op basis van de sterke en 
zwakke kanten van uw kind  
stellen wij vervolgens gerichte 
handelingsadviezen op.

HIP DIAGNOSTIEK & ADVIES 
BIEDT HULP IN DE VORM  
VAN TRAININGEN,  
ONDERZOEK EN ADVIES

YOU GOT
THIS
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LEUK!
WIST JE DAT ...

... in de afgelopen jaren 100%  
van de leerlingen van alle zeventien  

huiswerkinstituten geslaagd is en bijna  
alle leerlingen van onze scholen  

in Bilthoven en Laren?

... van de 15 vestigingen  
er 11 franchise zijn? En dat we het  

heel leuk zouden vinden als er meer  
HIPjes komen in Nederland? 

... we elke maand een  
HIP Challenge hebben?

... we een eigen kledinglijn  
hebben bij HIP?

... we naast serieus onderwijs ook  
serieus leuke feestjes, trips, filmavonden 

en kampen organiseren?

... alle modellen op de foto’s onze eigen 
leerlingen en collega’s zijn?

HIP Campus gunt alle kinderen 
die dat nodig hebben een steun-
tje 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  
bijvoorbeeld ziekte, ouders die 
gaan scheiden, of 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 
ge varieerd aanbod van onderwijs. 
Variërend van online bijlessen  
tot een volledig scholarship van 
een jaar. 

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 persoon lijke  
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.

YES
WE  
CAN


