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Het schooljaar is nog maar net begonnen of de 

schoolagenda staat alweer vol toetsen en huis-

werkopdrachten. Daar kun je best wat hulp bij 

gebruiken. Bijvoorbeeld hoe je goed plant en 

organiseert, bijles in een vak waar je moeite mee 

hebt of wellicht wil je je graag voorbereiden op 

de rekentoets of taaltoets. Iedere leerling, van 

basisschool tot en met hbo en universiteit, kan bij 

KNAP! terecht.  Voor huiswerkbegeleiding, bijles-

sen, studiecoaching en begeleiding ter voorberei-

ding op diverse toetsen. Maar ook als je faalangst 

hebt, een plek zoekt waar je rustig kan studeren 

of hulp nodig hebt bij je scriptie, je bent van harte 

welkom. Kortom, begeleiding bij KNAP! is heel 

veelzijdig.

Hoe leer jij het beste?
Goed leren leren staat of valt met jezelf een doel 

stellen. Je mag zolang blijven bij KNAP! als je wilt, 

maar uiteindelijk gaat het erom dat je op eigen 

benen staat en het zonder hulp kan. Daarom doe 

je bij het intakegesprek ook een leervoorkeuren-

test. Hoe leer jij het beste? Pak je lesstof snel op 

door te lezen, te luisteren of juist door fi lmpjes te 

bekijken? Een groot verschil. Stel dat de docent 

van alles vertelt, maar jij beter leert als je leest, dan 

leren we je bijvoorbeeld aantekeningen maken 

tijdens de les. Dat maakt leren een stuk makkelij-

ker en leuker! 

Je bent niet de enige
Weet je wat ook zo fi jn is aan huiswerkbegeleiding 

bij KNAP! Je bent niet de enige. Iedereen is hier 

op een of andere manier met school bezig. Het is 

een fi jne rustige plek, toeval of niet, het is in een 

voormalig klooster. Ook lever je je mobieltje in. Dit 

lijkt niet leuk, maar ervaring leert dat je het binnen 

no time heel fi jn vindt, even rust aan je hoofd. En 

er is een lekkere chill ruimte om pauze te nemen. 

Je hebt een vaste begeleider die samen met jou 

je huiswerk naloopt als je een taak klaar hebt, een 

deel overhoort, kijkt hoe ver je bent gekomen, wat 

er nog moet gebeuren en wat je eventueel thuis 

kunt doen. Uit ervaring weten ze dat leerlingen 

het namelijk fi jn vinden om samen met hun bege-

leider op deze manier interactief bezig te zijn, ook 

dat helpt je goed bij het maken van toetsen en 

opdrachten.

Ook in het weekend
Bij KNAP! kun je zowel doordeweeks als in het 

weekend terecht. Doordeweeks van 13.00 tot 

19.00 en in het weekend van 11.00 tot 15.00 uur. 

Samen met jou en je ouders kijken ze hoe vaak 

het nodig is dat je komt. Dat kan een middag in 

de week zijn, maar ook vaker. Samen werken ze 

naar een doel dat op jouw behoeften en kunnen 

is afgestemd. Na een paar weken of maanden ben 

je in principe zover dat je het helemaal zelf kunt.

Een plek waar je je prettig voelt
Als duidelijk is dat je begeleiding kunt gebruiken, 

is het belangrijk om een plek te kiezen waar je je 

prettig voelt. Daarom nodigt KNAP!  je van harte 

uit in De Pijp om sfeer te proeven en een gevoel 

bij hen te krijgen. Ze leiden je graag rond en als je 

wilt draai je een middagje kosteloos op proef mee.

Meer weten? Kijk op de website knapleren.nl of 

bel (020) 716 36 93.

Waar ben jij 
        knap in?

Hoe leer jij eigenlijk het 
beste? Die vraag stellen ze 
je bij KNAP! Leren & Meer. 

Zij weten namelijk maar 
al te goed dat leren en je 

huiswerk maken niet altijd 
even makkelijk is. Tijd om 

daar wat aan te doen!
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”
Het is een fi jne rustige plek, 

toeval of niet, het is in een 

voormalig klooster.


