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Sinds de oprichting van Maltha studie-
coaching in 1982 hebben wij twee speer-
punten. We willen graag de persoonlijke 
groei van onze leerlingen door middel van 
studie optimaliseren én de specialist zijn 
op het gebied van leerproblemen en stu-
dievaardigheden. In 1982 is de term studie-
begeleiding door Willem Maltha voor het 
eerst in Nederland geïntroduceerd.  
Momenteel werken er ruim 60 medewer-
kers binnen De Maltha groep en maken wij 
een enorme groei door met nieuwe projec-
ten zoals Studie Nanny at Home®.

In het drukke leven van een puber zijn er 
belangrijkere zaken dan schoolwerk en de 
verantwoordelijkheid die je daarvoor moet 
nemen. Sporten en alle andere sociale 
activiteiten hebben alle aandacht. Wat wij 
al sinds het prille begin doen, is jongeren 
leren omgaan met deze schaarste aan tijd 
en de veelvoud aan activiteiten die ook erg 
belangrijk zijn. Leren studeren, voor nu én 
later, de zogenaamde 21st century skills.

De Maltha groep heeft sinds haar op-
richting in april 1982 altijd gekozen voor 
maximale kwaliteit in al haar vormen en 
doelstellingen. Om deze reden hebben wij 
pedagogen, psychologen, onderwijskun-
digen en docenten in vaste dienst. Naast 
de prachtige Master opleidingen die onze 
mensen al behaald hebben, worden 
onze medewerkers ook nog eens in-
tern opgeleid tot hoogwaardige 
studiebegeleiders en studie-
coaches. Ook hebben wij 
een interne opleiding tot 
specialist op het gebied 
van leerproblemen,  
metacognitie en het 
gebruik van het dyna-
mische gedeelte van het 
brein, de emotionele intel-
ligentie.

Daarnaast kiezen wij voor inves-

teringen die ten gunste komen van zowel 
leerling als ouders èn die leiden tot het ver-
beteren van kennisoverdracht. Zo hebben 
wij onze zeer uitgebreide eigen maatappli-
caties, waaronder inscool.nl. Ook ontwik-
kelen wij producten voor het onderwijs en 
particulieren vanuit onze eigen expertise 
zoals de Study Vision Online® E-trainingen. 
Wij hebben al jaren een eigen develop-
mentteam die wetenschap en praktijk op 
pragmatische wijze bij elkaar weet te bren-
gen. 

De Maltha groep is inmiddels uitgebreid 
tot een tiental praktijken en instituten, ons 
nieuwste instituut is gevestigd op Kampong 
in Utrecht. Maltha studiecoaching heeft als 
enige in Nederland ministeriële goedkeu-
ring en is daarnaast ook nog eens educatie 
partner van Microsoft. In deze brochure 
vindt u een overzicht van alle diensten die 
aangeboden worden binnen de gehele 
Maltha groep.

Veel leesplezier en wij staan altijd graag 
voor u klaar.

Maltha studiecoaching: 
Dé specialisten in leerproblemen, 

studievaardigheden en studiebegeleiding

Hoofdkantoor van De Maltha groep



Cursusaanbod tijdens 
de schoolvakanties

Tijdens alle schoolvakanties bieden wij leuke en 

leerzame cursussen aan voor basisscholieren.

Cursus Iedereen een taaltalent (NL)

Cursus Engels op herhaling

Cursus Met Frans op vakantie

Cursus Spaans op vakantie

Cursus Ik lach me een breuk en 
meten is weten (Rekenen)

Cursus Orde in de chaos, 
mindmappen

Cursus Voorbereidende brugklas-
training

Bijspijkeren alle vakken

De studiecoaching wordt gegeven door 
onze pedagogen en psychologen, die naast 
hun prachtige studie, intern zijn opgeleid 
en in vaste dienst zijn. Al onze bevindingen 
worden genoteerd in ons, in eigen beheer, 
ontwikkelde leerlingvolg- en communica-
tiesysteem inscool.nl. In dit systeem heeft 
u 24/7 online inzage in de vorderingen 
van uw kind. Er wordt bij Maltha studie-
coaching in vertrouwelijke en persoonlijke 
sfeer gewerkt.

Twijfelt u over welke dienst bij uw kind 
past, aarzelt u dan niet om met ons te 
overleggen. Wilt u meer duidelijkheid ver-
krijgen in de problemen van uw kind, dan 
kunt u ook gebruik maken van de diensten 
van de Orthopedagogische Praktijk 

Maltha (OPM). De OPM biedt een ruim sca-
la aan onderzoeken om een duidelijk beeld 
van uw kind te creëren en praktische ad-
viezen te geven. Meer informatie over de 
OPM vindt u verderop in deze brochure.

CITOCOACHING 

Citocoaching bereidt leerlingen van groep 
7 en 8 voor op het maken van de Cito- en 
andere eindtoetsen zodat de leerling op 
een natuurlijke manier het best mogelijke 
resultaat uit zichzelf haalt. Deze lessen zijn 
individueel, persoonlijk en richten zich zo-
wel op de inhoud van de Cito- en andere 
eindtoetsen, als op het omgaan met zo’n 
spannende gebeurtenis. De leerling wordt 
ondersteund waar nodig: taal, rekenen en/
of studievaardigheden. Citocoaching is 
mogelijk vanaf één uur per week. 

REMEDIAL TEACHING

Het kan voorkomen dat uw kind gedurende 
het schooljaar bepaalde stof heeft gemist 
of niet goed heeft begrepen. In dat geval 
biedt een extra steun in de rug vaak uit-
komst. Tijdens Remedial Teaching wordt de 
stof nog eens doorgenomen, totdat uw kind 
het begrijpt en kan toepassen. Remedial 
Teaching is vakinhoudelijke hulp, vanaf 
één uur per week, die individueel, door 
een vaste coach, wordt gegeven.

SPECIALISTISCHE BEGELEIDING  
BIJ LEERPROBLEMEN 

Kinderen die te maken hebben met leer-
problemen hebben structurele, professio-
nele hulp nodig. Bij één-op-één begelei-
ding voor leerlingen met leerproblemen 
wordt door een ervaren pedagoog of 
psycholoog begeleiding gegeven van-
af één uur per week. Bij deze vorm van 

Begeleidingsvormen 
voor basisscholieren

Loopt uw kind tegen moeilijkheden aan in het basisonderwijs? 
Heeft uw kind meer zelfvertrouwen nodig of meer uitleg bij rekenen of taal? 

Maltha studiecoaching te Zeist, Bilthoven en Utrecht biedt verschillende 
vormen van coaching voor basisscholieren uit groep 4 tot en met groep 8.
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begeleiding 
wordt uitge-
breid aandacht 
besteed aan 
leerstrategieën 
die een kind kan 
toepassen om 
de invloed van de 
leerproblemen op de 
schoolprestaties te mini-
maliseren. Voor meer infor-
matie leest u verder op pagina 5.

FAALANGST REDUCTIE TRAINING

Faalangst of stress kan een negatieve in-
vloed op schoolprestaties hebben.  
Maltha studiecoaching heeft een faalangst 
reductie training ontwikkeld voor basis-
scholieren. Tijdens deze training worden er 
handvatten gegeven om te leren omgaan 
met de faalangst. Er wordt gewerkt volgens 
het principe van het G-denken (Gebeurte-
nis, Gedachte, Gevoel, Gedrag). Kinderen 
leren hoe ze niet-helpende gedachten 
kunnen omzetten naar positieve, helpende 
gedachten. De faalangst reductie training 
omvat minstens 10 lessen die door een 
vaste pedagoog of psycholoog gegeven 
worden. 

SMARTSCOOL® (basisschoolbege-
leiding voor groep 6,7 en 8)

Maltha SmartsCool® biedt ludieke en leer-
zame activiteiten die basisschoolleerlingen 
ondersteunen bij het maken van huiswerk 
en dient, op speelse wijze, ter voorberei-
ding op de middelbare school. Maltha 
SmartsCool® bestaat uit twee onderdelen: 
de huiswerkclub en de Fun Workshop. We 
beginnen de middag met wat drinken en 
de introductie van een thema. Tijdens de 
huiswerkclub gebruiken we het thema van 
die dag bij het maken van huiswerk, zoals 
plannen of hoe leer je het beste voor een 
toets. Vervolgens geven we een Fun Work-
shop waarbij dit thema weer terugkomt. Zo 
ontwikkelt uw kind, spelenderwijs, allerlei 
essentiële studievaardigheden, zonder dat 
deze als belastend worden ervaren. De 
workshops zijn onderverdeeld in de vol-
gende onderdelen: knutselen, koken, spel 
en computeren. 

Maltha SmartsCool® vindt ‘s middags 
plaats op onze instituten in Zeist en Biltho-
ven. 

VOORBEREIDENDE BRUGKLAS  
E- TRAINING 

Voor leerlingen in groep 7 en 8 is het ook 
mogelijk om zich digitaal voor te bereiden 
op de overstap naar het middelbaar onder-
wijs door middel van onze voorbereidende 
brugklas E-training. Deze training is een 
online programma voor het aanleren van 
studievaardigheden en studiemethodie-
ken. Leerlingen kunnen 24/7 werken aan 
deze training met de ‘look en feel’ van een  
computerspel. Ook bevat de E-training 
een leerlingdashboard en een ouderdash-
board. Het leerlingdashboard biedt de 
leerling inzicht in zijn voortgang en zijn 
behaalde beloningen. Het ouderdashboard 
verschaft u als ouder inzicht in de voort-
gang en prestaties van uw zoon of dochter. 
Voor meer informatie over de verschillende 
E-trainingen leest u verder op pagina 16.

STUDIE NANNY AT HOME®

Voor leerlingen vanaf groep 5 bieden 
wij ook tòp studiebegeleiding aan huis.  
Onze Studie Nanny’s at Home® staan voor 
leerlingen vanaf groep 5 tot en met het 
examenjaar klaar. Een Studie Nanny at 
Home® werkt bij u thuis met een groep van 
maximaal zes leerlingen. Meer informatie 
hierover vindt u op pagina 8.  
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.studienannyathome.nl
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Maltha studiecoaching geeft professionele, 
dagelijkse studiecoaching op maat. Naast 
de dagelijkse, intensieve, begeleidings-
vormen is het ook mogelijk om één of twee 
uurtjes per week te komen. Deze lessen 
worden met enthousiasme gegeven door 
onze pedagogen, psychologen en onder-
wijskundigen, allen in vaste dienst. Heeft u 
twijfels over welke vorm van begeleiding 
het best past bij uw kind, dan kunt u ons al-
tijd bellen voor een vrijblijvende afspraak. 
Indien bij u het vermoeden bestaat dat uw 
kind te maken heeft met dieperliggende 
problematiek, dan kan bij een intakege-
sprek ook de Orthopedagogische Praktijk 
Maltha(OPM) en haar specialisten betrok-
ken worden.

DAGELIJKSE BEGELEIDING 

Maltha studiecoaching (full service) 
te Zeist, Bilthoven, Utrecht en op 

sportvereniging Kampong 
verzorgt onder andere 

brugklas-, huiswerk-, 2e 
fase- en examenbe-

geleiding. Dit kan 
drie, vier of vijf 

middagen 
per week. 

Onze examenbegeleiding vindt altijd vijf 
dagen per week plaats. Elke leerling wordt 
individueel begeleid door een eigen, vaste 
studiecoach. Al vanaf 1982 begeleiden wij 
leerlingen met motivatie en/of leerproble-
men zoals dyslexie, dyscalculie, hoogbe-
gaafdheid, AD(H)D of leerlingen binnen 
het ASS die extra hulp kunnen gebruiken 
zodat ze gewoon met de klas meekunnen.

Naast het maken en leren van het dagelijk-
se huiswerk op je eigen, vaste werkplek, 
ligt tijdens de begeleiding de focus op het 
aanleren van de juiste studievaardigheden 
en studieattitude. De coaches noteren da-
gelijks hun bevindingen in ons online leer-
lingvolg- en communicatiesysteem, inscool.
nl. Dit systeem biedt 24/7 online inzage in 
het dossier van uw kind. Op deze manier 
bent u als ouders altijd op de hoogte, waar 
ook ter wereld. 

STUDIECOACHING

Studiecoaching is een individuele begelei-
dingsvorm gegeven door een vaste coach. 
Studiecoaching biedt ondersteuning op 
het gebied van studievaardigheden en 
alles waar uw zoon of dochter in de klas 
moeite mee heeft of vragen over heeft. Er 
is aandacht voor onder andere studieme-
thodieken, werkhouding, het maken van 
voorbereidingsschema’s (planningen), sa-
menvattingen en het maken van overhoor-
vragen. Studiecoaching begint in principe 
met een duur van acht weken, liefst twee 
uur in de week. Na deze acht weken wordt 
er in samenspraak met de coach bespro-
ken of de leerling individueel verder kan of 
dat er doorgegaan wordt met één uur per 
week. 

Begeleidingsvormen 
voor middelbare scholieren

Succesvolle studiecoaching bestaat uit het aanleren van goede studievaar-
digheden èn het aanpakken van eventuele leerproblemen. Daarmee leg je 

de basis voor metacognitie. Zo leer je studeren voor nu en later en ontwikkel 
je de zogenaamde 21st century learning skills. 

Jullie doen zoveel meer 
we zien ons kind “groeien”,  

helemaal top.
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Cursusaanbod tijdens 
de schoolvakanties

Tijdens alle schoolvakanties bieden 

wij leuke en leerzame cursussen aan 

voor middelbare scholieren.

Cursus Spaans voor op vakantie

Cursus orde op zaken, Mindmappen

Cursus timemanagement 

Bijspijkeren alle vakken

SPECIALISTI-
SCHE BEGELEI-
DING BIJ LEER-
PROBLEMEN

Leerlingen die te 
maken hebben met 
leerproblemen kun-
nen vaak een steuntje 
in de rug gebruiken. Bij 
één-op-één begeleiding bij 
leerproblemen wordt door een 
ervaren, gespecialiseerde pedagoog of 
psycholoog begeleiding gegeven vanaf 
één uur per week. Bij deze vorm van bege-
leiding wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan precies datgene wat de leerling nodig 
heeft. Het kan gaan om begeleiding bij 
executieve functies, waaronder de meta-
cognitie die een kind kan toepassen om 
de invloed van de leerproblemen te mini-
maliseren. Verder is er aandacht voor de 
studievaardigheden en leerstrategieën die 
het beste bij de leerling werken. 

MENTORAAT

Elke week een rustpunt om schoolzaken te 
bespreken: hoe lopen je voorbereidingen 
en hoe verliep je planning en het huis-
werk de afgelopen week? Wat kan je leren 
van je fouten en hoe vertaal je dat in een 

goede, haalbare planning? Dat is privéles 
mentoraat en al vanaf een half uur per 
week af te nemen.

BIJLESSEN

Een achterstand opgelopen bij een be-
paald vak? Of gewoon wat extra uitleg no-
dig? Een vakgerichte bijles is een privéles 
die inhoudelijke ondersteuning biedt bij 
een bepaald vak. Bijles is mogelijk voor 
alle vakken, op elk niveau en kunnen wor-
den afgenomen vanaf één uur per week. 

EXAMENTRAINING

Het hele jaar door is het mogelijk om op 
alle instituten een examentraining te vol-
gen. In de maanden april, mei en juni or-
ganiseren wij op ons instituut in Bilthoven 
de (her)examenweekenden. De examen-
trainingen houden eerst twee uur vakin-
houdelijke privéles in, dan werk je twee 
uur zelfstandig aan een gerichte opdracht 
en vervolgens krijg je weer twee uur privé-
les met je eigen docent. Een goede voorbe-
reiding is het halve werk, dat blijkt ook uit 
onze hoge slagingspercentages.  

Het examenjaar was heftig en hard 
werken, maar ik heb het wel gehaald 

met een 7 gemiddeld.
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Begeleidingsvormen 
voor middelbare scholieren

FAALANGST REDUCTIE TRAINING

Sommige leerlingen ondervinden veel hin-
der van stress of faalangst. Dit kan grote 
invloed hebben op de schoolprestaties. De 
faalangst reductie training geeft handvat-
ten om te leren hoe je met faalangst en 
stress om kunt gaan zodat je minder last 
hebt van zenuwen en negatieve gedach-
tes. We zorgen ervoor dat je met een fijner 
gevoel naar school gaat! De faalangst re-
ductie training van Maltha studiecoaching 
omvat minstens tien lessen en wordt gege-
ven door één van onze vaste pedagogen of 
psychologen. 

HUISWERKCLASS

De huiswerkClass vindt plaats op onze 
instituten in Zeist en Utrecht. De huis-
werkClass biedt onder andere huiswerk-
coaching aan waarbij leerlingen van 
maandag tot en met donderdag of vrijdag 
werken aan hun huiswerk onder bege-
leiding van vaste studiecoaches. Wij be-

geleiden volgens de ACAR-methode: 
Administreren, Controleren, Ana-

lyseren en Rapporteren. Via 
ons online leerlingvolg- 

en communicatiesys-
teem inscool.nl 

kunt u de rap-
portages van 

de studie-
coa-

ches 

volgen. Elke dag worden de bevindingen 
van de coaches in inscool.nl genoteerd en 
wordt er een actieve rol van de ouders ver-
wacht.

MALTHA EXCLUSIVE

Maltha Exclusive is begeleiding op maat 
en wordt wekelijks aangepast indien no-
dig. Onze doelstelling is uw zoon of dochter 
binnen het regulier onderwijs te behouden 
en daarmee de overstap naar particulier 
onderwijs te voorkomen. Het begelei-
dingstraject wordt ingevuld op basis van 
gesprekken met ouders en leerling en een 
zeer uitgebreide testfase. Deze vorm van 
begeleiding is ook beschikbaar voor leer-
lingen die bezig zijn met het behalen van 
het International Baccalaureaat (IB) of het 
Staatsexamen. Maltha Exclusive is een 
unieke en hoogst intensieve vorm van  
studiecoaching. 

E-TRAININGEN

Het is voor leerlingen ook mogelijk om 
thuis E-trainingen te volgen om op deze 
manier de studievaardigheden en stu-
diemethodieken onder de knie te krijgen. 
Onze E-trainingen voor middelbare scho-
lieren zijn met behulp van onze ervaren 
onderwijskundigen, pedagogen en psycho-
logen ontwikkeld. Meer informatie over de 
E-trainingen kunt u vinden op pagina 16.

Geweldig zoals jullie onze zoon weer  
in balans hebben gekregen. De  

gezelligheid is weer terug!
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STUDIE 
NANNY AT 
HOME®

Een Studie 
Nanny at Home® 
biedt tòp studie-
begeleiding aan 
huis aan voor een 
groep van maximaal 
zes leerlingen, bestaande 
uit leerlingen vanaf groep 5 
t/m het eindexamen jaar van het 
middelbaar onderwijs. De leerlingen 
hebben, met behulp van een Studie Nanny 
at Home®, de mogelijkheid om in een ver-
trouwde, privé sfeer hun studievaardighe-
den te verbeteren en met hun schoolwerk 
bezig te zijn. Kijk voor meer informatie op 
pagina 8.

MALTHA INSCOOL® STUDIEPRAK-
TIJKEN

Op onze Maltha insCool® studiepraktijken 
krijgen leerlingen professionele studie-
begeleiding op school. Maltha insCool® 

biedt onder andere huiswerkcoaching 
aan waarbij leerlingen van maandag tot 
en met donderdag werken aan hun huis-
werk onder begeleiding van een vaste 
studiecoach. Wij begeleiden volgens de 
ACAR-methode: Administreren, Controle-

ren, Analyseren en Rapporteren. Via ons 
online leerlingvolg- en communicatiesys-
teem inscool.nl kunt u de rapportages van 
de studiecoaches volgen. Elke dag worden 
de bevindingen van de coaches in inscool.
nl genoteerd en wordt er een actieve rol 
van de ouders verwacht. 

Maltha insCool® biedt ook de volgende  
individuele lessen aan:

• Studiecoaching

• Bijlessen

• Faalangst reductie training

• Planlessen

• Mentoraat

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.malthastudiecoaching.nl

We zijn continu op de  
hoogte door jullie leerlingvolgsysteem 

inscool.nl. Super fijn, zelfs in het  
buitenland houden we zo contact!
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De studiebegeleiding is voor zowel de ba-
sisscholieren als de middelbare scholieren 
gericht op het ‘leren leren’, gebruik ma-
kend van de 21st century learning skills. De 
Studie Nanny geeft deze studiebegeleiding 
aan huis, de vertrouwde en veilige omge-
ving van uw kind. 

Uiteraard gebruiken onze Studie Nanny’s 
hiervoor bij de leeftijd passende methodes. 
Kinderen van de basisschool leren spelen-

derwijs leren aan de hand van fun-
workshops. Studie Nanny at Home 

maakt het leren weer leuk aan 
de hand van verschillende 

thema’s. 

Middelbare scho-
lieren leren 

studeren 
voor nu 

én la-
ter 

met behulp van onze digitale  E-trainingen. 
Zij maken daarnaast hun huis- en leerwerk 
onder toezicht van de Studie Nanny en krij-
gen daarbij persoonlijke aanwijzingen.

Dit hoogste niveau van studiebegeleiding 
en studievaardigheden realiseren wij door 
gebruik te maken van de door De Maltha 
groep ontwikkelde modules. Deze modules, 
SmartsCool® geheten, zijn beschikbaar 
voor groep 5 tot en met de examenklas van 
het voortgezet onderwijs en zijn gericht op 
het aanleren van de 21ste century learning 
skills. Voorbeelden van onderwerpen die 
hierin behandeld  worden, zijn het maken 
van een bij de leerling passende planning 
en mindmappen.

U wordt door onze Studie Nanny op de 
hoogte gehouden met inscool.nl, een sys-
teem dat speciaal voor onze manier van 
begeleiden is ontworpen. In dit leerling-
volg- en communicatiesysteem noteert de 
Studie Nanny alle bevindingen en u kunt 
24 uur per dag, waar ook ter wereld, mee-
kijken met de vooruitgang van uw kinde-
ren.

EXCLUSIVE

Studie Nanny at Home Exclusive gaat des-
gewenst verder dan de studiebegeleiding 
voor uw schoolgaande kind. Studie Nanny 
at Home Exclusive® komt ook tegemoet aan 
uw andere wensen die verband houden 
met de ontwikkeling van uw kind. Denk 
bijvoorbeeld aan: het ophalen van uw kind 
van school, specialistische hulp bij leer-
problemen, leerblokkades en advisering 
door de Orthopedagogische Praktijk Mal-
tha. Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem 
dan gerust contact met ons op. In een 
vertrouwelijk en persoonlijk gesprek kun-
nen wij uw zorgbehoefte bespreken, onze 

Studie Nanny at Home®

Een Studie Nanny at Home® verzorgt tóp studiebegeleiding, aan huis, voor 
een groepje van maximaal 6 kinderen uit groep 5 tot en met het examenjaar 

vwo. Er is in deze bijzondere studiebegeleiding met name veel aandacht voor 
het aanleren van de zogenaamde 21st century learning skills.

Wat een gat in de markt, dit is echt  
uniek! Helemaal van deze tijd en super  

zo samen met de kids van onze vrienden. 
Zo wordt Top ook nog betaalbaar!
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www.in stituut maltha .nl

dienstverlening 
toelichten en toe-
spitsen op uw per-
soonlijke wensen.

HOOG OPGELEIDE 
STUDIE  
NANNY’S 

Iedere Studie Nanny heeft een Master in 
pedagogiek, psychologie, onderwijskunde 
of aanverwante studies en wordt daar-
naast intern opgeleid tot hoogwaardige 
studiecoach. De interne opleiding bestaat 
uit verschillende onderdelen. Een belang-
rijk onderdeel is de studiebegeleiding, 
zodat de Studie Nanny uw kinderen op de 
juiste manier en met een grote kennis van 
zaken kan begeleiden. Daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan het signaleren van 
mogelijke leer- en ontwikkelingsstoornissen 
zoals dyslexie, dyscalculie, het AS-spec-
trum, hoogbegaafdheid, faalangst en con-
centratieproblematiek en AD(H)D.  
Verder zijn Omgangskunde, Etiquetteleer, 
Veiligheidskunde en een externe BHV cur-
sus onderdeel van de opleiding tot Studie 
Nanny. De opleiding tot Studie Nanny is 
veelzijdig en zorgt ervoor dat de Studie 
Nanny u en uw gezin zo goed mogelijk 
kan ondersteunen en uw kinderen in een 
veilige omgeving kan begeleiden naar op-
timale zelfstandigheid binnen hun studie- 
carrière. 

PRIVÉ TÓP STUDIEBEGELEI-
DING, TOCH BETAALBAAR

De Studie Nanny at Home® werkt met een 
groep van maximaal zes kinderen. U kunt 
de kinderen van uw vrienden en kennissen 
mee laten doen en samen een groep van 
zes kinderen samenstellen. De groep kan 
bestaan uit kinderen die nog op de basis-
school als wel de middelbare school zitten. 
Op deze manier wordt een Studie Nanny at 
Home® voor iedereen betaalbaar. Tevens 
bespaart u op kosten voor de kinderop-
vang, BSO en een eventueel huiswerkin-
stituut uit. De begeleiding is voor één of 
meerdere middagen per week thuis af te 
nemen. 

STUDIE NANNY AT HOME PARTY

Door middel van het geven van lezingen 
en via onze website informeren wij u en 
uw vriendinnen over het Studie Nanny at 
Home® project. Daarnaast geven wij ook 
Studie Nanny party’s bij gezinnen thuis. 

Voor een Studie Nanny at Home® Party 
komen wij graag bij u thuis om uitgebreid 
uitleg te geven. Er wordt uitleg gegeven 
over onze methodes, aanpak, voordelen 
enz. Een geïnteresseerde ouder is hostess 
bij haar thuis en heeft voor die ochtend of 
avond nog een aantal vriendinnen uitge-
nodigd. Daarnaast zorgen wij natuurlijk 
voor iets lekkers bij de koffie! 

Voor het hosten van een Studie Nanny at 
Home® Party ontvangt u een presentje voor 
het beschikbaar stellen van uw huis. Kijk 
voor meer informatie op  
www.studienannyathome.nl

Naschoolse opvang gecombineerd  
met leren leren: ideaal! 
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Begeleidingsvormen 
voor studenten

Maltha studiecoaching biedt al jaren op-
lossingen aan studenten die even een 
extra steuntje in de rug nodig hebben van 
een privécoach. 

PERSONAL STUDIECOACHING

Een leuke studententijd hoeft niet ten koste 
te gaan van je studieresultaten. Vanuit een 

goed, efficiënt en planmatig studiebeleid 
ontstaat juist voldoende tijd voor andere 

zaken.  Tijdens de lessen Personal 
Studycoaching werk je met je 

vaste studiecoach aan een 
analyse van de proble-

men die je tegen-
komt en bekijk 

je op welke 
wijze je 

die kan 
tac-

kelen. Een voorbeeld hiervan is het opstel-
len van een studieschema waarin je pre-
cies aangeeft op welke wijze je planmatig 
te werk gaat. Daarnaast is er aandacht 
voor studievaardigheden en executieve 
functies waaronder metacognitie, efficien-
cy beleid, timemanagement en nog veel 
meer. Personal Studycoaching wordt vanaf 
één uur in de week gegeven door onze 
pedagogen, psychologen en onze andere 
vaste teamleden. 

REPETITOR BIJLESSEN 

Repetitor bijlessen, oftewel bijlessen voor 
studenten, zijn vakgericht en in principe 
individueel. Tijdens de eerste bijeenkomst 
worden de ontstane problemen geanaly-
seerd: gaat het om een achterstand, gaat 
het te snel in de colleges of blijkt de om-
schakeling van middelbare school naar 
hbo of universiteit lastig? Naar aanleiding 
van deze analyse bepaalt je vaste studie-
coach - uiteraard in overleg met jou - op 
welke wijze de problemen het beste aan-
gepakt kunnen worden. Repetitor bijlessen 
kunnen afgenomen worden vanaf één uur 
per week. Bijlessen statistiek kunnen ook 
worden gegeven in groepsvorm (maximaal 
vier personen). Neem je studievrienden 
mee en betaal een lager uurtarief.

SCRIPTIECOACHING

Na een aantal jaar studeren zul je er toch 
echt aan moeten geloven: afstuderen! En 
dat betekent voor de meeste studenten een 
scriptie schrijven.  Een scriptie schrijven 
is een belangrijk en vaak omvangrijk pro-
ject en je staat er ook nog eens helemaal 
alleen voor. Ben jij die student die maar 

Die extra stok achter de deur  
had ik echt nodig,  

een 8 voor mijn scriptie!

Maltha studiecoaching te Zeist, Bilthoven en Utrecht biedt verschillende 
vormen van coaching voor studenten van het mbo, hbo en wo. 

Loop je tegen problemen aan met je scriptie? 
Of heb je gewoon een steuntje in de rug nodig met statistiek?

11
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Onze diensten

Personal studiecoaching

Repetitor bijlessen

Scriptiecoaching

Faalangste reductie training

Testen en advies

niet kan beginnen met schrijven? Of heb 
je al lappen tekst maar is de rode draad 
ver te zoeken? Dan is scriptiecoaching iets 
voor jou. Samen met je vaste studiecoach 
analyseer je de ontstane problemen. Aan 
de hand hiervan wordt een plan van aan-
pak opgesteld dat bij jou, je studie en de 
situatie past. Tijdens het schrijven van een 
scriptie is het van groot belang dat je een 
realistische planning maakt, het overzicht 

behoudt, structuur aanbrengt en de rode 
draad blijft bewaken. Je vaste studiecoach 
begeleidt je hierin en geeft praktische tips 
en adviezen, waar je meteen mee uit de 
voeten kan. Scriptiecoaching is mogelijk 
vanaf één uur per week. 

FAALANGST REDUCTIE TRAINING

Sommige studenten ondervinden veel 
hinder van stress of faalangst en dit komt 
vaker voor dan men denkt. Het kan grote 
invloed hebben op de studieprestaties en 
op je welbevinden. De faalangst reductie 
training geeft handvatten om te leren hoe 
je met faalangst en stress kunt omgaan, 
zodat je minder last hebt van zenuwen en 
negatieve gedachtes. De faalangst reduc-
tie training van Maltha studiecoaching 
omvat minstens tien lessen en wordt gege-
ven door één van onze vaste pedagogen of 
psychologen. 

TESTEN EN ADVIES

Weet je niet zeker of je huidige studie wel 
bij jou past? Weet je niet goed wat je wil? 
Misschien is het verstandig om een be-
roepskeuzetest te doen bij de Orthopeda-
gogische Praktijk Maltha. Kijk voor meer 
informatie op pagina 12. 

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.malthastudiecoaching.nl

Ik zie door de bomen het bos 
weer en nu komt mijn scriptie wel af!

12



Orthopedagogische Praktijk Maltha ver-
richt onderzoek en advies naar onder 
andere capaciteiten, schoolkeuze, leerpro-
blemen (dyslexie, dyscalculie), profiel- en 
beroepskeuze, maar ook hoogbegaafdheid. 
Het onderzoek wordt door ons vertaald in 
passende en bruikbare handvatten. Wij ge-
ven u een persoonlijk en praktisch advies 
waar u, uw kind en/of derden daadwerke-
lijk iets mee kunnen. Alle onderzoeken en 
adviezen worden uitgevoerd door deskun-
dige orthopedagogen en gezondheidszorg-
psychologen (gz-psychologen).

VOOR WIE?

• Leerlingen uit het basisonderwijs (van-
af groep 3)

• Leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

• Studenten mbo, hbo en wo

• Leerlingen en volwassenen met leer- 
en/of studieproblemen

HET ORTHOPEDAGOGISCHE 
AANMELDINGSTRAJECT IN HET 
KORT

De Orthopedagogische Praktijk Maltha 
werkt voor particulieren en scholen. Alle 
onderzoeken worden uitgevoerd in onze 
praktijk in Bilthoven. Na aanmelding volgt 
een anamnese en een intakegesprek, waar 
wordt ingegaan op uw hulp- en onder-
zoeksvraag. Hierna wordt een onderzoeks-
plan opgesteld. Dan volgt de diagnostiek-
fase, waarin uw kind wordt getest. Als de 
testfase is voltooid, worden de testgege-
vens nagekeken en geanalyseerd, waarna 
conclusies worden getrokken en een pas-
send advies wordt opgesteld. Tijdens de 
persoon lijke nabespreking ontvangt u een 
schriftelijke rapportage van de onderzoeks-
resultaten.

IS DIT VOOR IEDEREEN UIT HEEL 
NEDERLAND  
MOGELIJK?

Ja, onderzoek binnen onze praktijk is voor 
mensen uit heel Nederland mogelijk. Wij 
kunnen in meestal twee, uiterlijk drie 
dagen een volledig beeld maken van de 
problematiek en hieraan adviezen koppe-

Orthopedagogische 
Praktijk Maltha, OPM

U heeft als ouders al enige tijd het gevoel dat uw schoolgaande kind niet 
“lekker in zijn of haar vel zit”, maar u kunt niet achterhalen wat er precies 
speelt. Ook de omgeving, zoals de school, weet niet precies wat er aan de 
hand is en gebruikt de gebruikelijke clichés. Wij krijgen dit soort situaties 

regelmatig te horen en weten in 98% van de situaties duidelijke handvatten 
te geven waar een ieder mee verder kan.

13
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len. Wij 
hebben in 
de directe 
omgeving 
diverse 
mogelijk-
heden om te 
overnachten. 
De adviezen 
moeten voor alle 
partijen, ook collega’s 
in den lande, praktische 
handvatten geven om met de 
persoon in kwestie goed te kunnen 
werken, waardoor het schoolgaande kind 
veel beter in zijn of haar vel komt te zitten 
en dus zijn of haar vermogen beter kan 
gebruiken. 

SPECIALISTISCHE BEGELEIDING

Binnen De Maltha groep zijn er ervaren 
specialisten in dienst die op de hoogte zijn 
van de huidige stand van zaken omtrent 
alle mogelijke leerproblemen en de in-
vloed die deze problemen kunnen hebben 
op de onderwijsleersituatie. Deze specia-
listen blijven op de hoogte door cursussen 
en seminars en werken in de dagelijkse 
praktijk met leerlingen met een leer- of ge-
dragsprobleem. Heeft uw zoon of dochter 
een verklaring, diagnose of zijn er sterke 
vermoedens van een dergelijk probleem, 
dan bent u bij ons aan het juiste adres. 
Na een intakeprocedure wordt de behoef-
te van u en uw kind in kaart gebracht en 
wordt er een behandelplan op maat ge-
schreven. Onze specialisten kunnen ver-

volgens direct met uw kind aan de slag in 
een één-op-één situatie om ervoor te zor-
gen dat van het probleem/de problemen 
een succeservaring gemaakt wordt en uw 
kind weer met plezier naar school gaat. 

Mogelijke (leer)problemen:

• Dyslexie 
 
• Dyscalculie 
 
• AD(H)D 
 
• Informatieverwerkingsstoornis 
 
• Non verbale leerstoornis (NLD) 
 
• (onderpresterende) Hoogbegaafdheid 
 
• Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 
 
• Dysfasie 
 
• Dyspraxie

EEN OVERZICHT VAN ONZE  
ONDERZOEKEN:

Capaciteitenonderzoek 
 
Dit onderzoek richt zich voornamelijk op 
het bepalen van de cognitieve vaardighe-
den. Daarnaast worden ook de persoon-
lijke kenmerken en motivatie van uw kind 
onderzocht, omdat deze de studieprestaties 
van uw kind kunnen beïnvloeden. Verschil-
lende intelligentie onderzoeken zijn moge-
lijk. Ook onderzoek naar (hoog)begaafd-
heid is uiteraard mogelijk.

Haar mentor op school vond de  
adviezen die jullie gaven in het  

verslag goed toepasbaar 
 in de praktijk. Bedankt!
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Orthopedagogische 
Praktijk Maltha, OPM

Schoolkeuze onderzoek 
 
Aan de hand van dit onderzoek wordt dui-
delijk welk niveau of schoolsysteem het 
beste bij uw kind past. Het onderzoek meet 
capaciteiten, inzicht, motivatie en eventue-
le leerproblemen of -achterstanden. 

Onderzoek naar leerproblemen 
 
Dyslexie en dyscalculie zijn vaak gehoorde 
leerproblemen, die belemmerend kunnen 
werken in de school- en beroepscarrière. 
Het is belangrijk deze problemen zo snel 
mogelijk te onderkennen. Bij geconsta-
teerde dyslexie wordt door ons, onder de 
gebruikelijke voorwaarden, een erkende 
verklaring afgegeven. 

Didactisch onderzoek 
 
Dit onderzoek omvat de leergebieden die 
op school worden aangeleerd. Technisch 
lezen, begrijpend lezen, spelling en de ba-
sisvaardigheden rekenen worden getoetst. 
De uitkomst geeft inzicht in hoeverre uw 
kind de verschillende vaardigheden heeft 
eigen gemaakt en op welk niveau uw kind 
zich bevindt. 

Sociaal-emotioneel- en motivatie onder-
zoek 
 
Hoe staat het met de werkhouding en moti-
vatie van uw kind? Zit het kind op zijn plek 
op school, voelt het zich sociaal aanvaard 
en/of loopt het op school ergens tegenaan? 
Het zijn factoren die kunnen bijwerken aan 
het niet ten volle benutten van de capaci-
teiten. Uit het onderzoek komt naar voren 
welke winstpunten hierop te behalen zijn.

Aandacht en concentratie onderzoek

Wordt uw kind als een dromer gezien, of 
moet het eerst een rondje rennen voordat 
het stil kan zitten? Wellicht heeft uw kind 
moeite met het vasthouden van de aan-
dacht bij opdrachten of zijn er concentra-
tieproblemen aan de orde. Dit onderzoek 
richt zich op aandacht, werktempo en 
nauwkeurigheid. 

Onderzoek naar executieve functies  
 
Executieve functies zijn denkprocessen die 
nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en 
sociaal aangepast gedrag. Bij het maken 
van een nieuwe of moeilijke taak wordt 
een extra beroep gedaan op deze vaar-
digheden. Er wordt onderzoek gedaan 
naar: inhibitie, flexibiliteit, emotieregulatie, 
initiatief nemen, werkgeheugen, plannen 
en organiseren, ordelijkheid en netheid, 
gedragsevaluatie, metacognitie en het af-
maken van een taak. 

Fijn die handvatten en tips, 
ook voor ons als ouders.

15
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Profi elkeuze onderzoek

Het maken van een profi elkeuze is van gro-
te invloed op de keuzemogelijkheden die 
je aan het einde van je middelbare school 
hebt. Een verantwoorde keuze maken? Dit 
onderzoek richt zich op capaciteiten, werk-
houding, motivatie en interesses. 

Beroepskeuze onderzoek

Als alles ‘wel leuk’ lijkt, wat moet je dan? 
Een beroepskeuze onderzoek kan uitkomst 
bieden. Met behulp van diverse testen 
wordt een concreet beeld van iemands 
capaciteiten, persoonlijkheid en interesses 
geschetst. Het onderzoek wordt afgesloten 
met een analyse, rapportage en een eind-
gesprek. 

Beroepskeuze onderzoek uitgebreid

Het uitgebreide beroepskeuze onderzoek 
bevat alle onderdelen van het algemene 
beroepskeuze onderzoek, gevolgd door 
een begeleidingstraject bestaande uit twee 
of meerdere gesprekken. Samen met de 
leerling wordt een concreet actieplan op-
gesteld om tot een defi nitieve studiekeuze 
te komen.

Onderzoek op maat

Naast bovengenoemde onderzoeken kan 
de praktijk ook ingaan op specifi eke hulp-
vragen omtrent faalangst, concentratie, 
studiemethodiek, studiemotivatie en an-

derszins. Schroomt u vooral niet om contact 
met ons op te nemen voor een vrijblijvend 
gesprek, u bent van harte welkom.

Het maken van een afspraak kunt u het 
beste doen via ons secretariaat: 
030-2293579.

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.malthastudiecoaching.nl

Onderzoeken

Capaciteitenonderzoek

Schoolkeuze onderzoek

Onderzoek naar leerproblemen

Didactisch onderzoek

Sociaal-emotioneel  en motivatie on-
derzoek

Aandacht en concentratie onderzoek

Onderzoek naar executieve functies 

Profielkeuze onderzoek

Beroepskeuze onderzoek

Beroepskeuze onderzoek uitgebreid

Onderzoek op maat
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en met het examenjaar van de middelbare 
school. De trainingen zijn 24/7 beschikbaar 
op de pc, tablet of mobiel. Ook voor de ou-
ders zijn E-trainingen ontwikkeld, waarbij 
hen inzage wordt gegeven in de studiewe-
reld van hun kinderen en waardoor weder-
zijds begrip kan ontstaan.

 
STUDIEVAARDIGHEDEN VOOR 
ALLE LEERLINGEN

Study Vision Online® biedt de meest com-
plete E-trainingen voor onder andere stu-
dievaardigheden. Het aanleren van studie-
vaardigheden heeft voor het onderwijs tot 
op heden weinig prioriteit. De juiste studie-
vaardigheden en de juiste studiemethodie-
ken helpen uw zoon of dochter om efficiënt 
met het schoolwerk om te gaan. 

Veel gestelde vragen zijn “Wanneer moet 
ik beginnen met leren voor een toets?” of 

“Hoe pak ik het leren precies aan?”. Deze 
vragen worden binnen de modules van 
de E-training beantwoord. Binnen de trai-
ningen komen onderdelen aan bod zoals 
plannen, samenvatten, motivatie en het 
belang/motief om huiswerk maken. Doel 
is dat de leerling executieve functies leert 
verbeteren waaronder de metacognitie en 
hierdoor een weg naar zelfstandig stude-
ren creëert. 

De E-trainingen van Study Vision Online® 
worden aangeboden voor zowel particu-
lieren als voor scholen. Het is dus mogelijk  

Onze core business is het optimaal laten 
presteren van de leerling zodanig dat zij 
met de juiste studievaardigheden zelfstan-
dig en efficiënt kan werken. Met een voor-
uitstrevende blik en aandacht voor de inte-
resses en behoeften van de jeugd, creëren 
wij producten die vakoverstijgend zijn. 

Study Vision Online® vormt een kroon-
stuk. Deze unieke E-trainingen 

spelen in op de behoeften 
en belevingswereld van 

de jeugd. De E-trai-
ningen zijn ge-

schreven voor 
leerlingen 

vanaf 
groep 

8 tot 

E-trainingen van 
Study Vision Online®

Study Vision Online®, een onderdeel van De Maltha groep, is dagelijks be-
zig met het ontwikkelen van onderwijsproducten voor de toekomst, de zoge-
naamde 21st century skills. Wij beschikken over een grote deskundigheid en 
ervaring en hebben als enige in onze branche ministeriële erkenning. Ook 

mogen wij ons sinds 2013 educatie partner van Microsoft noemen. 

Soms wel pittig die E-trainingen  
maar nu ik het toepas werk ik  

veel beter en sneller.

Was wel veel lezen maar wel oké,  
want ik werk nu veel sneller.

17
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WELKE E-TRAININGEN BIEDT 
STUDY VISION ONLINE® AAN 
VOOR MIDDELBARE SCHOLIE-
REN?

Studievaardigheidstrainingen voor alle 
niveaus vanaf de brugklas tot en met het 
eindexamen 

Study Vision Online® biedt voor iedere 
middelbare scholier vanaf vmbo-tl tot aan 
het gymnasium een totaal beeld van de 
juiste studievaardigheden, gebaseerd op 
zijn niveau en leerjaar. Daarnaast wordt 
uw zoon of dochter geleerd waarom hij 

of zij nou juist het beste op een bepaalde 
manier kan leren. Er worden onderdelen 
behandeld zoals het verschil tussen in-
trinsieke en extrinsieke motivatie, hoe het 
geheugen werkt, hoe je goed voorbereid 
een toets ingaat en hoe je tijdens een toets 
effectief moet handelen. Aan het einde 
van elk deelonderwerp vindt een toetsing 
plaats, gericht op de theorie, maar ook op 
de toepassing van de theorie in dagelijkse 
situaties. Weten wat je moet doen en waar-
om je het zo moet doen! 

voor scholen 
om E-trainin-
gen aan te 
schaffen voor 
alle leerlin-
gen, voor alle 
niveaus. Mocht 
de school van uw 
zoon of dochter geen 
E-trainingen van Study 
Vision Online® aanbieden, 
dan kunt u deze zelf aanschaf-
fen via onze webshop. 

LEARNING ANALYTICS

Voor ouders en/of mentoren biedt Study 
Vision Online® uitgebreide Learning Ana-
lytics met een volledig overzicht van de re-
sultaten van de leerling. Samen met Study 
Vision Online® kunt u als ouder begrijpen 
wat uw zoon of dochter op school tegen-
komt, volgen welke onderdelen hij of zij 
beheerst en ondersteunen waar nodig. De 
Learning Analytics voor mentoren geven 
een volledig overzicht van alle leerlingen 
uit zijn of haar mentorklas. Via het commu-
nicatiesysteem kan de mentor direct iedere 
leerling aansturen, helpen en waar nodig 
aanvullende opdrachten geven. 

WELKE E-TRAININGEN BIEDT 
STUDY VISION ONLINE® AAN 
VOOR BASISSCHOLIEREN?

Voorbereidende brugklas training 

Deze training biedt een webbased pro-
gramma voor het aanleren van studievaar-
digheden en studiemethodieken, voor alle 
leerlingen die naar het voortgezet onder-
wijs gaan. Leerlingen kunnen 24/7 werken 
aan deze training met de ‘look en feel’ van 
een game-achtige wereld. De training 
bevat theorie, tips, voorbeelden en bij elk 
onderwerp een quiz met multiple choice 
vragen en toepassingsvragen. Ook bevat 
de training een leerlingdashboard en een 
ouderdashboard om de vorderingen in 
de gaten te kunnen houden en daar waar 
nodig bij te sturen. Het leerlingdashboard 
biedt de leerling inzicht in zijn voortgang 
en zijn behaalde beloningen. Het ouder-
dashboard verschaft u als ouder inzicht in 
de voortgang en prestaties van uw zoon of 
dochter.

In mijn examenjaar heb ik er veel  
aan gehad en ik denk dit in mijn  
studietijd ook te gaan gebruiken.
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E-trainingen van 
Study Vision Online®

Plantraining onderbouw en timemanage-
ment training bovenbouw 

Een goede planning is een belangrijke 
randvoorwaarde om effectief te kunnen 
studeren. Deze training is bedoeld om de 
leerling op een leuke en praktische manier 
verschillende planvaardigheden te laten 
leren, die hij of zij kan gebruiken om op 
een effectieve en succesvolle manier aan 
het schoolwerk te werken en te werken zo-
dat de leerling ook tijd overhoudt voor bij-
voorbeeld sport en sociale activiteiten. De 
leerling zal hierdoor sneller en met beter 
resultaat door het huiswerk heen kunnen 
gaan en de middelbare school succesvol 
kunnen doorlopen.

Sociale en communicatieve vaardigheids-
training voor alle niveaus 

Sociale en communicatieve vaardigheden 
zijn belangrijk om op een prettige manier 

te kunnen functioneren op de mid-
delbare school. Deze training is 

bedoeld om leerlingen op 
een leuke manier ver-

schillende sociale en 
communicatieve 

vaardighe-
den aan te 

leren. 
Voor-

beelden van belangrijke vaardigheden in 
de training zijn: complimenten en kritiek, 
goed luisteren, pesten, opkomen voor 
jezelf, zelfvertrouwen, vriendschap en 
omgaan met emoties. Deze trainingen zijn 
beschikbaar voor elk leerjaar vanaf vm-
bo-tl tot aan het gymnasium. 

WELKE E-TRAININGEN BIEDT 
STUDY VISION ONLINE® AAN 
VOOR OUDERS?

Oudertrainingen onder- en bovenbouw

Als ouder is het belangrijk te weten wat u 
kunt verwachten van de periode die uw 
kind doorbrengt op de middelbare school. 
Ook is het belangrijk om bepaalde vaar-
digheden te beheersen, waarmee u uw 
kind optimaal kunt begeleiden en begrij-
pen gedurende deze periode. Alleen zo 
kan uw kind eruit halen wat erin zit tijdens 
zijn jaren op de middelbare school. Deze 
training is bedoeld om u als ouder op een 
leuke manier verschillende vaardigheden 
te laten leren en kennis te laten opdoen 
over hoe uw kind het beste zou kunnen le-
ren. Onderdelen van de training zijn onder 
andere: veranderingen op de middelbare 
school, het Nederlandse onderwijsstelsel, 
planning, begeleiden bij het huiswerk, 
de puberteit, verwachtingen, leer- en ge-
dragsproblemen en omgaan met toetsen.

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.malthastudiecoaching.nl
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Wij zijn professionals en specialisten op de volgende gebieden:  
blokkades en het verbeteren van kennisoverdracht bij leerlingen,  

het verbeteren van studievaardigheden, het ondersteunen en ontzorgen  
van uw organisatie door middel van aanvullende diensten.

Ons dienstenpakket  
voor scholen en sportclubs

STUDY VISION ONLINE®  
E-TRAININGEN

Study Vision Online® bestaat uit webbased 
E-trainingen voor het aanleren van studie-
vaardigheden en studiemethodieken voor 
alle leerlingen uit het voortgezet onder-
wijs. Het gebruik van Study Vision Online® 
heeft een groot aantal voordelen voor uw 
school en uw leerlingen. Door gebruik te 
maken van Study Vision Online® biedt u 
een compleet en volwaardig studievaar-
digheidsprogramma voor al uw leerlingen 
en is er voor uw mentoren een uitgebreide 
analytics, 24/7. Door het aanbieden van 
een training voor studievaardigheden én 
studiemethodieken gaan uw leerlingen 
efficiënter studeren. Door middel van het 
leerling- en het zeer uitgebreide mentor-
dashboard hebben uw mentoren en leer-
lingen een duidelijk inzicht in de voortgang 
en prestaties van de leerlingen.

Het is op elk moment van het jaar mogelijk 
om te beginnen met deze E-trainingen op 
uw school en u wordt uiteraard onder-
steund door ons managementteam. 

MALTHA INSCOOL®  
STUDIEPRAKTIJKEN

Maltha insCool® studiepraktijken kunnen 
zowel op basis van zelfstandige inhuur- als 
wel op basis van een upgrade van uw be-
staande huiswerkklas worden ingezet. Bij 
de eerste verzorgen wij de volledige uit-
voering en bij de upgrade behoudt uw or-
ganisatie de volledige zelfstandigheid met 
de daaraan verbonden werkzaamheden. 
Maltha insCool® helpt leerlingen te leren 
studeren, voor nu én later. Hierdoor raken 
de leerlingen gemotiveerd en presteren ze 
beter. 

Maltha insCool® verschilt van andere 
collegae, zowel in prijs als op kwalitatief 
niveau. Maltha insCool® is ontstaan van-
uit onze meer dan 33 jaar ervaring op het 
gebied van studiebegeleiding. Daarnaast 
hebben wij (binnen De Maltha groep) onze 
eigen producten ontwikkeld, die gedegen 
wetenschappelijk en van daaruit praktise-
rend zijn onderbouwd. De andere dienst-
verleningen studiecoaching, bijles, men-
toraat, planlessen en faalangst reductie 
training worden door onze hoogopgeleide 
en in vaste dienst zijnde medewerkers ge-
geven. 

Binnen de studiepraktijk wordt gebruik 
gemaakt van het exclusieve en unieke 
leerlingvolg- en communicatiesysteem, 
inscool.nl. Hiermee wordt de studievoort-
gang van elke leerling geregistreerd en 
geëvalueerd. Ouders en mentoren kunnen 
24/7 meekijken en informatie opvragen via 
inscool.nl.

De normen en waarden van een commer-
ciële studiepraktijk mogen niet botsen met 
de missie en visie van uw school. Maltha 
insCool® zorgt hiervoor! Het is bewezen 
dat Maltha insCool® in combinatie met 
verschillende schoolomgevingen positieve 
resultaten levert. 

Het imago van uw school groeit met een 
Maltha insCool® studiepraktijk. Door het 
aanbieden van hoogwaardige huiswerk-
coaching, bijles en faalangst reductie trai-
ningen binnen uw eigen school vergroot u 
uw dienstverlening aanzienlijk.

CONSULTANCY

Onze consultancy en expertise van De 
Maltha groep richt zich voornamelijk 
op het ondersteunen van uw mentoren, 
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trainingen in 
studiemetho-
dieken, studie-
vaardigheden 
en efficiency 
modellen met 
betrekking tot het 
verwerken van 
kennis. Omdat wij 
specialisten zijn op het 
gebied van leerproblemen 
kunnen wij ook op dat vlak 
iets betekenen voor uw organisatie. 
Daarnaast kunnen wij uw examenkan-
didaten ondersteunen in het verbeteren 
van hun slagingskansen. Wij zien ons als 
aanvulling op uw schoolorganisatie en 
doen dit door concrete consultancy advie-
zen te geven, maar ook door het inzetten 
van verbeterproducten in uw organisatie 
waardoor hogere scores nagestreefd en 
gehaald kunnen worden.

DE MOGELIJKHEDEN VOOR 
SPORTCLUBS

Vanuit De Maltha groep zijn er verschillen-
de diensten en concepten ontwikkeld die 
mogelijkheden creëren voor de sportclubs. 
Deze diensten en concepten zijn een verrij-
king van uw sportclub én voor uw leden.

MALTHA INSPORT® HUISWERK-
COACHING

Met behulp van Maltha inSport® biedt u 
uw jeugdleden professionele huiswerkcoa-
ching en bijlessen in uw eigen clubhuis! 
Vaak wordt er door trainingsschema’s veel 
van jeugdleden gevraagd, waardoor er 
frictie ontstaat tussen ouders (studie) en 
kind (fun op de club). Door meer te facilite-
ren zien de ouders dit als opgelost en ebt 
de discussie vaak weg. Een profes sionele 
huiswerkclub op uw sportvereniging be-
tekent extra service naar uw leden toe én 
extra inkomsten voor de club!

Wij faciliteren u en de inkomsten kunt u 
gebruiken voor het welzijn van uw gehele 
sport community! U houdt de exploitatie 
in eigen handen. De netto inkomsten van 
de huiswerkclub zijn 100% voor uw vereni-
ging!

Wij trainen en certificeren uw studiecoa-
ches en leveren het digitale leerlingvolg- 
en communicatiesysteem, inscool.nl. Een 

extra module voor de planning en factu-
ratie kan er bij worden aangevraagd. Met 
Maltha inSport® levert u gegarandeerde 
kwaliteit én professionaliteit.

20/20 ACTIE VOOR SPORTCLUBS

Wij nodigen u uit mee te doen aan de unie-
ke clubactie. Een actie dóór de leden en 
vóór de leden, waarbij u als club de E-trai-
ningen van Study Vision Online® aanbiedt 
en zorgt dat deze door de leden actief wor-
den afgenomen.

Deze E-trainingen bieden leerlingen vanaf 
groep 8 tot en met de examenklas van de 
middelbare school digitale hulp om zich te 
ontwikkelen op belangrijke studievaardig-
heden en studiemethodieken. Daarnaast 
zijn er sociale en communicatieve vaardig-
heids E-trainingen van groep 8 tot en met 
examenklas van de middelbare school. 
Ook zijn er plantrainingen en biedt Study 
Vision Online® E-trainingen voor ouders.

Bij deelname aan ‘de clubactie’ ontvangt 
de club een unieke clubcode. Hiermee krij-
gen uw leden en vrienden of familie van 
de leden 20% korting bij iedere E-training 
die zij aanschaffen. Het bijzondere aan 
deze actie is dat naast het feit dat de leden 
een korting ontvangen, de club 20% van de 
totale omzet, welke hun leden hebben ge-
maakt, ontvangt in de vorm van een cash 
donatie. Daarbij zijn er aan de actie voor 
de club geen verdere kosten verbonden. 
Het enige wat de club hiervoor hoeft te 
doen, is het promoten van de E-trainingen 
van Study Vision Online® onder de leden 
en hun familie en vrienden.
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