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DE  
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VAN HIP: 
LEREN 

WEER 
LEUK  
MAKEN

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 die bijlessen leidde in 2006 tot 
HIP Huiswerkbegeleiding, tegen-
woordig Instituut HIP. Inmiddels 
stuurt Miriam meer dan 15 locaties 
aan, deels eigen vestigingen en 
deels franchise. 

HIP is steeds verder uitgebreid  
met onderwijsondersteunende  
onderdelen. Met een team van 

professionals is ook HIP Campus 
opgericht: locaties met een  
compleet aanbod van een basis- 
en middelbare school, een huis-
werkinstituut en extra diensten  
zoals HIP Diagnostiek & Advies,  
De Peperklip en HIP Talent &  
Toekomst.

Vanaf de start van HIP staat  
persoonlijk en individueel onderwijs 
centraal waarbij we de leertalenten 
van de kinderen ontdekken  
en inzetten. Het team van HIP  
bestaat uit de allerbeste docenten,  
begeleiders en orthopedagogen 
en alles 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 anticiperen. Zo worden 
kinderen bij HIP de beste versie 
van zichzelf. 

MIRIAM LENSEN: “Als oud-leer-
kracht weet ik als geen ander:  
elk kind is anders. Dus elk kind 
verdient een eigen benadering. 
Die persoonlijke aanpak zit bij 
HIP in het DNA en werpt z’n 
vruchten af in de resultaten  
van onze leerlingen.”

Miriam Lensen,  
oprichter en  
directeur HIP
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De basisschool van HIP biedt 
custommade onderwijs; in kleine 
groepen met veel persoonlijke 
aandacht. Zo kan elk kind de 
beste versie van zichzelf worden.

De coolste school van Nederland? 
Dat is HIP, een particuliere basis-
school die past bij de tijd van nu  
en die inzet op de talenten en  
interesses van elk kind afzonder-

HIP is een hybride school. Bij ons 
gaat het onderwijs altijd door,  
op school of met HIP Online, ons 
online platform. Ook handig als 
je een topsporter bent of tijdelijk 
in het buitenland zit.

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.

CUSTOMMADE ONDERWIJS
Op de basisschool van HIP krijgen 

leerlingen elke dag de ‘standaard’ 
vakken zoals rekenen, taal, begrij-
pend lezen en spelling. ’s Middags 
is er ruimte voor thematisch  
onderwijs en groepslessen waarbij 
we de individuele leerplannen  
volgen die zijn afgestemd op de 
specifieke leerbehoefte van de 
leerling. De instructie wordt altijd 
gegeven in kleine groepjes van 
maximaal vijf kinderen van ongeveer 
hetzelfde niveau. Dat betekent: 
niet lang wachten als je de instructie 
of stof al begrijpt maar vooral lekker 
aan de slag gaan. Of je neemt het 
nog een keertje extra door met de 
docent als dat nodig is.

SERIOUS FUN
In de middag is er tijd voor groeps-
lessen zoals gym, burgerschap en 
verkeer. Ook geven we dan het 

lijk. Met een persoonlijke aanpak 
en in kleine groepen geven we 
custommade onderwijs: iedereen 
leert per schoolvak op zijn of  
haar eigen tempo en niveau. Per  
groep is er een leerkracht en een 
plus-leerkracht en elke leerling 
heeft een eigen coach voor  
begeleiding in het leerproces en 
bij het behalen van de verschillende 
doelen.

AAP
NOOT  
HIP

BIJ HIP MAG EEN KIND  
GEWOON EEN KIND ZIJN. 
HIER WORD JE DE BESTE 
VERSIE VAN JEZELF
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thematische onderwijs waarbij  
de leerlingen aan de hand van een 
wisselend thema van alles leren. 
Dit kan gaan over de wereld-
oriëntatie vakken geschiedenis, 
aardrijks kunde, natuur en techniek. 
De kinderen gaan dan zelf op on-
derzoek uit. Ze koken bijvoorbeeld 
de gerechten uit het land waar ze 
over leren. Of ze gaan naar een 
museum om het schilderij te  
bekijken waar de docent net  
over verteld heeft.

TALENTONTWIKKELING
Elk kind is anders, dat weten we uit 
ervaring. Wat we bij HIP ook weten 
is dat elk kind een talent of passie 
heeft. En daar gaan we samen met 
het kind naar op zoek. Spelender-
wijs ontdekken ze hun interesses en 
leren ze steeds meer. Wij geloven 

dat kinderen van jongs af aan  
geprikkeld en gestimuleerd moeten 
worden om te leren. Maar dat de 
manier waarop ze leren, niet voor 
elk kind gelijk is. Daarom organise-
ren we bij HIP ook elke week ateliers 
waarin we creatief aan de slag 
gaan. Drama, muziek, yoga, kunst, 
filosofie maar ook Chinees, techniek 
of een kookles: bij HIP kan het  
allemaal. 

ELK KIND HEEFT EEN  
TALENT OF PASSIE.  
WE GAAN DAAR MET  
ELKAAR NAAR OP ZOEK

Ontdek HIP zelf
Lijkt HIP jou ook wel wat? 

Dan ben je altijd welkom om 
eens samen met je kind bij 

ons langs te komen en onze 
school zelf te ervaren. Of laat 
je kind een dagje meelopen op 
onze vestigingen in Bilthoven 
of Laren. Neem contact op 

en we zien jullie snel!
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Past het schooladvies niet? Is er 
een leerachterstand? Of is je kind 
al eerder toe aan de middelbare? 
Dan is HIP 10-14 de oplossing; 
hier krijgen ze meer tijd of meer 
uitdaging. Net wat nodig is.

HIP 10-14 is persoonlijk onderwijs 
voor kinderen van groep 7 en 8 
en voor de leerlingen van klas 1 en 

Een paar middagen per week ge-
ven we les in het Engels. Future-
proof dus en heel erg goed voor 
de cognitieve ontwikkeling en  
algemene taalvaardigheid.

EFFECTIEF LEREN
Bij HIP 10-14 zitten de leerlingen 
samen in een kleine groep. Ze  
krijgen les volgens hun leerplan; 
op het eigen niveau en in het eigen 
tempo. De instructie is in kleine 
groepjes of één-op-één door een 
vakdocent en de vakken zijn af-
gestemd op wat ze hierna willen 
doen. Zo is leren veel effectiever.

SCHOOLADVIES DAT PAST
Het schooladvies of de citoscore is 
heel bepalend, maar voor sommige 
kinderen nog te vroeg. Bij het 10-14 
onderwijs heeft de leerling meer 

tijd om zichzelf te ontwikkelen. 
Daardoor komt het school advies 
later en is het veel meer afge-
stemd op wat het kind echt kan. 
Wij beloven geen beter school-
advies, maar wel een advies  
dat beter past!

KLAAR VOOR DE MIDDELBARE?
Sommige kinderen zijn al in groep 
7 klaar om naar de middelbare te 
gaan, anderen zijn daar aan het 
eind van groep 8 nog niet aan toe. 
Of dat een sociaal-emotionele  
oorzaak heeft, of ze hoogbegaafd 
zijn of omdat er een leerachter-
stand is, bij HIP 10-14 start het  
middelbare onderwijs als het  
kind er zelf klaar voor is.  

2 van de middelbare school.  
Hier krijgen ze onderwijs dat bij  
ze past; met meer uitdaging en 
vakken van de middelbare als  
ze daaraan toe zijn. Of juist meer  
uitleg en meer tijd als dat nodig  
is. Met een individuele aanpak en 
maatwerk in het vakkenpakket.  
Bij HIP ontwikkelen kinderen  
zich in hun tempo. 

VERHIP  
IK KAN 

HET

WIJ BELOVEN GEEN 
BETER SCHOOLADVIES, 
MAAR WEL EEN SCHOOLADVIES 
DAT BETER PAST!

10 - 14 JAAR
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DOORSTROMEN
Leerlingen kunnen op elk  
moment starten en op elk moment 
uitstromen bij HIP 10-14. Na het 
tweede jaar 10-14 kan een leerling 
bijvoorbeeld naar de reguliere  
eerste klas van de middelbare 
school. Of na het vierde jaar 10-14 
kan een leerling verder in een  
reguliere derde klas.

HIP 10-14,  
VOOR 10- T/M 14-JARIGEN
Voor 7- en 8e-groepers die: 
→  Meer uit het schooladvies  

willen halen 
→  Hun leerachterstand  

willen wegwerken
→  Extra willen oefenen  

met kernvakken 
→  Meer uitdaging zoeken  

in de lessen

→  Vakken van de middelbare 
school willen volgen 

→  Toe zijn aan een groep  
met oudere leerlingen

Voor 1e- en 2e klassers die:
→  Het leren en plannen  

beter willen beheersen
→  Meer ondersteuning of  

begeleiding nodig hebben 
→  De vakken van de basisschool 

nog willen bijspijkeren
→  Uitdaging willen met o.a.  

Engelse themalessen
→  Meer verdieping zoeken  

in de aangeboden lessen

MEER TIJD,  
MEER UITDAGING 
 

Ontdek HIP 10-14
Benieuwd naar ons 10-14  
onderwijs? Stel ons jouw 

vraag of kom eens langs op 
onze vestigingen in Laren of 
Bilthoven. Bel of mail en we 
maken snel een afspraak!
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De School van HIP is particulier 
middelbaar onderwijs: individu-
eel, met persoonlijke aandacht 
en volgens de eigen leerlijn. Hier 
volgen de leerlingen elk vak in 
hun tempo en op hun niveau.

Voor elke leerling staat ons hele 
team klaar: docenten, mentoren, 
huiswerkbegeleiders, orthopeda-

begeleiding. Een heel team maar 
wel met korte lijnen; iedereen weet 
altijd precies waar elke leerling 
staat en wie wat nodig heeft.  
Ook de ouders, want die krijgen 
dagelijks online updates.

HIP is een hybride school. Bij ons 
gaat het onderwijs altijd door,  
op school of met HIP Online, ons  
online platform. Ook handig als 
je een topsporter bent of tijdelijk 
in het buitenland zit.

GEEN LEERJAREN
Op de School van HIP kan de  
leerling voortgezet onderwijs volgen 
op alle niveaus en in elk leerjaar. 
Wij werken niet met leerjaren, 
maar maken voor onze leerlingen 
een individueel leerplan. Dit betekent 
dat onze leerlingen in bepaalde  
vakken kunnen versnellen en  
daarin dus eerder examen kunnen 
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.

CUSTOMMADE ONDERWIJS
Doordat we bij HIP niet met leer-
jaren maar met leerplannen werken, 
kan iedere leerling elk vak volgen 
op het eigen niveau. Zo kan een 
hoogbegaafde leerling de lesstof 
compact en versneld tot zich  
nemen terwijl een leerling die een 
vak niet zo makkelijk vindt, dat in 
een rustiger tempo doet. En wil 
een leerling wiskunde op vwo- 
niveau en Frans op het niveau  
van havo volgen? Of wiskunde  
van vwo-4 en Frans van  
vwo-2? Bij HIP kan het! 
Doordat elke leerling bij HIP een  
eigen onderwijsprogramma volgt, 

gogen en hoogbegaafdheids-
specialisten. De vakdocenten  
geven instructies in blokken van  
15 minuten, huiswerkbegeleiders  
helpen daarna met het huiswerk 
en het leren. De orthopedagogen 
en hoogbegaafdheidsspecialisten 
worden ingeschakeld als dat nodig 
is. Dat kan voor coaching zijn maar 
ook voor advies of bijvoorbeeld 

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

MIDDEL BAAR 
ONDER-

WIJS
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blijft niemand zitten. Elke leerling 
gaat het volgende schooljaar ge-
woon verder waar hij of zij gebleven 
is. En ben je blijven zitten op je  
vorige school? Ook dan start je bij 
de School van HIP op het niveau 
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 
foto synthese (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!

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.

100% GESLAAGD: SINDS 2019 
HEBBEN ALLE LEERLINGEN 
VAN HIP HUN EINDEXAMEN 
MET SUCCES BEHAALD

Ontdek HIP zelf
Benieuwd naar HIP? Kom dan 
langs met je zoon of dochter 
en ervaar het zelf. Of laat je 
kind een dagje meelopen op 
onze vestigingen in Bilthoven 
of Laren. Neem contact op 

en we zien jullie snel!



Leren 
kun je 
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Huiswerkinstituut HIP helpt  
kinderen die moeite hebben met 
het schoolwerk. Wij helpen ze 
zodat thuis weer thuis kan zijn. 

Huiswerkinstituut HIP is er voor 
kinderen met onder andere:
→  Huiswerkbegeleiding
→  Huiswerkklas
→  Bijlessen voor  

basisschoolleerlingen

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

INTENSIEVE HUISWERK-
BEGELEIDING
Huiswerkinstituut HIP biedt  
intensieve huiswerkbegeleiding  
op maat. We helpen de leerlingen 
met het ontwikkelen van hun studie-
vaardigheden. Zo leren ze hun 
huiswerk in te plannen en checken 
we samen of ze zich daar ook  
aan houden. Doordat we veel  
aandacht besteden aan de leer-
voorkeuren, individuele talenten en 
de ontwikkeling van de leerlingen 

en studenten, leren ze leren op  
de manier die het beste bij ze past. 
Met ons uitgebreide bestand aan 
oefentoetsen en examentrainingen 
en het handige online planning-
systeem is een mooie cijferlijst  
ineens wel binnen bereik!

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 
het eigen leerproces. Uiteraard 

→  Bijlessen voor alle vakken  
van het middelbaar onderwijs

→  Online begeleiding en bijlessen
→  Brugklastraining
→  Remedial Teaching
→  Scriptiebegeleiding
→  CITO- en NIO-training
→  Faalangsttraining
→  Profielkeuze- en  

studiekeuzebegeleiding

HUISWERKINSTITUUT HIP 
HELPT LEERLINGEN MET HET 
ONTWIKKELEN VAN HUN 
STUDIEVAARDIGHEDEN



21

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 
Bij HIP kunnen alle leerlingen en 
studenten terecht, van de basis-
school tot en met het HBO of WO. 
Wij geven bijles in alle vakken, van 
alfa tot bèta, leren studievaardig-
heden aan en begeleiden je bij je 
profielwerkstuk (pws). 

Bijles voor de basisschool is voor 
leerlingen van groep 3 tot en met 
groep 8. De bijlessen zijn in een 
gezellige, huiselijke sfeer en de  
ondersteuning helpt de kinderen 
het beste uit zichzelf te halen. De 

bijlessen zijn één-op-één en dus 
geheel afgestemd op wat de  
leerling nodig heeft.

EXAMENTRAINING
Ben je op zoek naar effectieve 
examentraining voor vmbo, havo 
of vwo? Ga dan naar HIP! Hier 
werk je geleidelijk toe naar de SE’s 
en het CSE. Wil je liever een inten-
sieve examentraining vlak voor het 
centraal eindexamen? Dan kan dat 
ook. Wij bieden op maat gemaakte 
eindexamentraining zodat jij zeker 
weet dat je maximaal bent voor-
bereid.

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

Bijles? Check de site!
Een compleet overzicht  
van alle bijlessen bij HIP  

staat op onze site:  
www.ditiship.nl/bijles. 



22 2322

HIP Diagnostiek & Advies is een 
orthopedagogisch centrum voor 
hulp bij de ontwikkeling en  
opvoeding van een kind.

Maak jij je zorgen over de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van je 
kind? Is er bijvoorbeeld sprake van 

ONDERZOEKEN
Om een kind goed te kunnen  
helpen, moet je eerst de oorzaak 
weten. Dat is mogelijk bij HIP. Wij 
hebben verschillende onderzoeken 
die we kunnen inzetten zoals:
→  Intelligentieonderzoek
→  Hoogbegaafdheidsonderzoek
→  Screening & onderzoek dyslexie 

of dyscalculie
 
INTELLIGENTIEONDERZOEK
Een intelligentieonderzoek wordt 
ingezet als de schoolprestaties 
achterblijven bij wat je zou mogen 
verwachten. Via vragen en  
opdrachten wordt de intelligentie  
onderzocht waarbij we onder meer 
kijken naar inzicht, probleemoplos-
sende vaardigheden en begrip. 
Het geeft een beeld van de sterke 

kanten van het kind en wat  
meer moeite kost.

HOOGBEGAAFDHEIDS-
ONDERZOEK
Hoogbegaafde kinderen die  
op school ondervraagd worden,  
kunnen problemen ontwikkelen 
zoals lastig gedrag, faalangst of 
onderprestatie. Dit onderzoek 
geeft inzicht of de hoogbegaafd-
heid de oorzaak van die problemen 
is. Ook maken we een persoonlijk 
verslag met tips hoe het kind wel 
goed tot z’n recht kan komen.

SCREENING & ONDERZOEK  
DYSLEXIE OF DYSCALCULIE
Wil je weten of je zoon of dochter 
dyslexie of dyscalculie heeft? Dan 
onderzoeken wij dat voor je. Wij 

onzekerheid, opstandig gedrag, 
een laag zelfbeeld of problemen  
in de sociale omgang? Dan helpen  
wij jou en je kind graag! Bij HIP  
Diagnostiek & Advies staat een 
professioneel team van orthopeda-
gogen en hoogbegaafdheids-
specialisten voor jullie klaar.

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

LAST VAN  
FAAL

ANGST?
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brengen de lees- en spellingsvaar-
digheden of de rekenvaardigheden 
in kaart en stellen gerichte hande-
lingsadviezen daarvoor op die  
passen bij jouw kind.

ADVIES NODIG?
Soms kun je wat extra hulp gebrui-
ken in de vorm van opvoedings- of 
schooladvies. Of je wil iets weten 

over het functioneren of de  
ontwikkeling van je kind. Vraag 
dan een adviesgesprek aan. Dat 
geeft snel zicht op de problematiek 
waarna we je verder kunnen  
helpen.

TRAINING EN THERAPIE
Na het onderzoek hebben we bij 
HIP ook het juiste vervolgtraject. 
Zoals begeleiding om je kind  
weerbaarder, assertiever en  
sterker te maken. Of trainingen  
en therapieën in groepsverband  
of individueel. 

GEEN WACHTLIJSTEN
Bij HIP zijn geen wachtlijsten, je 
kunt hier direct terecht met jouw 
vraag voor onderzoek, advies  
en training.

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

Welke studie ga jij doen? Of  
welk profiel kies jij voor de boven-
bouw? Als je nog niet weet wat je 
later worden wil, zijn dat lastige 
keuzes. Daarom helpt HIP Talent 
& Toekomst je hierbij. Zodat jij 
jezelf goed leert kennen en je 
een keuze kunt maken die echt 
bij jou past. 

PROFIELKEUZE
In de bovenbouw kies je jouw  
examenvakken volgens een profiel. 
Dat bereidt je voor op verschillende 
studierichtingen. Maar wat kies je 
als je niet weet welke studie je 
gaat doen? Daar helpen wij je  
bij, met HIP Talent & Toekomst. 

STUDIEKEUZE
In je eindexamenjaar kies je jouw 

studie. Dat kan lastig zijn, maar niet 
als jij jezelf goed kent. Als je weet 
wat jouw interesses zijn, je leerstijl 
en jouw unieke eigenschappen en 
kwaliteiten. Dat helpen wij je te 
ontdekken, met daarna duidelijk 
studiekeuzeadvies inclusief drie 
studierichtingen.

MAATWERK
HIP Talent & Toekomst is maat-
werk; vijf sessies op een van de 
HIP-locaties als het jou uitkomt 
met een gesprek en persoonlijk 
eindrapport als afsluiting.

ONTDEK 
WAT BIJ 

JOU PAST

TALENT & TOEKOMST
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LEUK!
WIST JE DAT...

… we in Laren verhuisd zijn naar een  
fantastische locatie: het REGUS-pand? 

… we op onze scholen ook een  
cursus rappen hebben gehad?

… koken het favoriete vak van  
iedereen is op woensdag?

… onze leerlingen van de middelbare scholen 
 en huiswerkinstituten al een paar jaar op rij  

allemaal geslaagd zijn?

… de onderwijsinspectie in mei ‘21 alle scholen  
wederom een positieve beoordeling gaf?

… van de 16 vestigingen er 10 franchise zijn?  
En dat we het heel leuk vinden als er meer van 

deze HIPjes in Nederland bijkomen?

… we bij HIP Diagnostiek & Advies  
géén wachtlijsten hebben?

… we nu op de scholen in Laren en  
Bilthoven ook 10-14 onderwijs hebben?

Elk kind is uniek, ook als het  
gaat om leren. Bij HIP Campus 
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 Campus heeft de Peperklip 
geschreven en ontworpen met 
een deskundig team van onder-
wijsspecialisten en orthopeda-
gogen. Met behulp van de Peper-
klip worden de leervoor keuren 
van de leerling duidelijk in kaart 
gebracht.  Met die kennis kan  

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!

WELK  
LEER-

TALENT
HEB JIJ?



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!


