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Online studievaardigheidstrainingen voor
groep 8 t/m examenjaar VO

®

De Maltha groep
Al meer dan 34 jaar een voorloper op het
gebied van leerlingbegeleiding en
onderwijsproducten!

Deskundigheid door jarenlange ervaring
Study Vision Online®, een onderdeel van de Maltha groep, houdt
zich dagelijks bezig met het ontwikkelen van onderwijsproducten
die zich richten op de vaardigheden van de toekomst,
de zogenaamde 21th century skills. Wij beschikken over een grote
deskundigheid en ervaring en hebben als enige in onze branche
een ministeriële erkenning. Sinds 2013 mogen wij ons daarbij
educatieve partner van Microsoft® noemen.

21th century skills
Om goed en effectief te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt
en in de maatschappij, zijn andere vaardigheden van belang, dan
in de eeuwen hiervoor. Dit worden de 21st century skills
genoemd. Het is dus zeker ook voor het onderwijs belangrijk, om
voldoende aandacht aan deze vaardigheden te besteden. Voor de
Maltha groep is dit niks nieuws. Onze corebusiness is al meer dan
34 jaar het optimaal laten presteren van jongeren door het
aanleren van (vakoverstijgende) toekomstbestendige
studievaardigheden.

Leren leren, voor nu en later!
Met een vooruitstrevende blik en aandacht voor de interesses en
behoeften van de jeugd, creëren wij producten die niet enkel
educatief zijn, maar ook motiverend. Onze unieke e-trainingen
spelen in op de behoeften en belevingswereld van de jeugd en
leren op deze manier effectief belangrijke plan– en
studievaardigheden aan. Effectief studeren met optimaal resultaat
staat in onze trainingen centraal. Met als gevolg effectiever en
met meer succes studeren, zowel nu als in de toekomst!

Studievaardigheden voor
alle leerlingen
Study Vision Online® biedt de meest complete
e-trainingen op het gebied van alle
belangrijke studievaardigheden!
Wat zijn studievaardigheden?
Goede studievaardigheden en studiemethodieken helpen uw
zoon/dochter om efficiënt, succesvol en met plezier met het
schoolwerk om te gaan. Binnen de trainingen leren zij alles wat
ze moeten weten op het gebied van planning en aanpak.
Thema’s als het plannen van schoolwerk en toetsen,
samenvatten, mindmappen, het maken van een toets en het
leren van een vreemde taal, komen uitgebreid aan bod.

Voor wie?
De trainingen zijn ontworpen voor leerlingen vanaf groep 7 tot
en met het examenjaar van de middelbare school.
Study Vision Online® biedt u als ouder naast speciale
oudertrainingen, ook uitgebreide Learning Analytics met een
volledig overzicht van de resultaten en ontwikkeling van uw
zoon/dochter. Zo kunt u als ouder begrijpen wat uw zoon/
dochter op school tegenkomt, volgen welke onderdelen hij/zij
beheerst en gericht ondersteunen waar nodig!

Aan de slag
De e-trainingen van Study Vision Online® zijn 24/7
beschikbaar via internet. In de trainingen worden alle
onderwerpen uitgelegd en geoefend aan de hand van theorie,
tips, voorbeelden, video’s en quizzen. Ook zijn er kant en klare
werkdocumenten beschikbaar om direct zelf planningen te
kunnen maken. Met maar één doel voor ogen: efficiënt door het
schoolwerk heen!

Study Vision Online®; voor ieder wat wils!
Study Vision Online® biedt naast studievaardigheidstrainingen
ook trainingen op het gebied van sociale- en
communicatieve vaardigheden, planning en timemanagement
en oudertrainingen.

Meerwaarde voor uw
zoon of dochter
Efficiënt leren levert niet alleen betere cijfers
op, maar geeft ook meer vrije tijd!
Duidelijk overzicht van alle vaardigheden
Study Vision Online® biedt voor iedere leerling een overzicht van
passende studievaardigheden, gebaseerd op zijn eigen niveau en
leerjaar. Daarnaast wordt uw zoon/dochter geleerd waarom hij/
zij nu juist het beste op die manier kan leren. Weten wat je moet
doen en waarom je het zo moet doen, zorgt voor een
slimmere aanpak van het schoolwerk!

Efficient omgaan met de tijd
Door het efficiënt leren omgaan met het schoolwerk, wordt de
beschikbare tijd ook slimmer ingevuld. Uw zoon/dochter kan
naast school leuke dingen doen, zoals sporttraining, muziekles of
toneel. En dat ook nog eens met goede schoolprestaties.
Geen schoolfrustraties meer!

Altijd beschikbaar
Onze trainingen zijn op elk gewenst moment toegankelijk via pc,
tablet of mobiel!
Simpel inloggen met pc, tablet of mobiel en direct op de juiste
manier aan de slag met schoolwerk.

Motivatie – meet en greet James
Motivatie speelt een cruciale rol in het aanleren van nieuwe
vaardigheden. Study Vision Online® speelt in op deze motivatie
op meerdere vlakken, onder andere door de vormgeving en het
taalgebruik. Daarnaast krijgt uw zoon/dochter een eigen
studybuddy, James. James neemt uw kind aan de hand mee,
geeft tips en leerzame opmerkingen en benadrukt de successen
van uw zoon/dochter. Iedereen wordt gemotiveerd door succes!

Meerwaarde voor u
als ouder
Samen op weg naar effectiever studeren!
Learning Analytics
Toegeven dat iets lastig is of niet lukt is altijd moeilijk, zeker als je
in een leeftijdsfase zit waarin je persoonlijkheid zich nog volop aan
het ontwikkelen is. Toch is inzicht hierin cruciaal om deze
ontwikkeling optimaal te laten verlopen. U als ouder wilt uw kind
hier natuurlijk graag in ondersteunen. Study Vision Online® biedt
u de mogelijkheid om in te zien waar uw zoon/dochter tegenaan
loopt en hem/haar te ondersteunen waar nodig, door middel van
overzichtelijke learning analytics; in één oogopslag ziet u waar uw
kind vastloopt!

Inzicht in alle theorie
Voor een goede ondersteuning en om mee te kunnen praten met
uw zoon/dochter, wordt u de mogelijkheid geboden om alle
leerstof in te zien die wordt behandeld in de trainingen.
Bij iedere e-training heeft u de mogelijkheid om met uw eigen
unieke code de theorie door te nemen. Op deze manier kunt u
direct uw kind helpen als hij/zij moeite heeft met een bepaald
onderdeel. Gemakkelijk uw kind helpen waar nodig!

Exclusieve trainingen voor u!
Het is een hele verandering, de middelbare school. Niet enkel voor
uw zoon of dochter, maar ook voor u! Study Vision Online® heeft
daarom exclusieve e-trainingen ontwikkeld voor u als
ouder, verdeeld in een onderbouw- en een bovenbouwtraining.
Hierin worden de zaken besproken waar uw kind mee te maken
krijgt op de middelbare school, zoals plannen, toetsen leren en
samenvatten. U leert wat de ideale manier van leren is door het
schooljaar heen en hoe u uw kind hierbij kan begeleiden.
Study Vision Online® biedt echter nog veel meer. Zo leert u wat
de gewenste manier van communiceren is met uw zoon/dochter
met betrekking tot school en hoe u uw kind kunt motiveren als het
allemaal wat minder gaat. Samen op een prettige manier door de

Veel gestelde vragen
Voor wie zijn de E-trainingen bedoeld?
Study Vision Online® is gericht op drie doelgroepen:
basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en ouders.
Voor de basisschoolleerlingen zijn er trainingen voor groep 7 en
8. Er is een groot aanbod aan e-trainingen voor het middelbaar
onderwijs voor alle jaarlagen, waarbij leerlingen uit vmbo/mavo
en havo/vwo op hun eigen niveau uitgedaagd worden.
Daarnaast staan er ook voor u als ouder verschillende
trainingen klaar.

Door wie is dit programma ontwikkeld?
Study Vision Online® is ontwikkeld door een ervaren team van
pedagogen, onderwijskundigen en vakdocenten. Resultaten uit
gerenommeerde onderzoeken worden gecombineerd met
de dagelijkse praktijkervaring binnen de Maltha Groep om
effectieve modellen te creëren. Op deze manier blijft Study
Vision Online® zich ontwikkelen om altijd de hoogste kwaliteit
te waarborgen.

Wanneer is het juiste moment om de E-training
methode aan te schaffen?
De producten van Study Vision Online® zijn gedurende het hele
schooljaar aan te schaffen en in te zetten. Echter, direct in het
begin van het jaar de juiste studievaardigheden en methodieken
aanleren, zorgt niet enkel voor een goede start van het
schooljaar, maar voorkomt ook dat uw zoon of dochter foute
compensatiestrategieën aanleert. Voorkomen is veel beter dan
genezen!

Hoeveel kost Study Vision Online®?
Study Vision Online® biedt verschillende abonnementen,
waarbij de tarieven zijn gebaseerd op de duur dat u en uw
zoon/dochter toegang krijgen tot de training. Voor een volledig
overzicht van de tarieven gaat u naar www.onlinelerenleren.nl.
Daarnaast zijn er voortdurend acties, profiteer dus direct en
neem ook eens een kijkje in de kortingsclub van de website!

Study Vision Online®
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