
Eén op de zes leerlingen loopt een 
achterstand op door lesgeven op afstand. Hoe 
werk je dit weg? En hoe combineer je dit met 
reguliere lespraktijk?
 
Noordhoff Academy helpt je hierbij - met 
digitale ondersteuning en coaching voor 
leerling en docent, en hulp bij de 
subsidieaanvraag voor schoolleiding.  

Zo spijkeren we samen alle leerlingen bij. 

Bijspijkeren 
voortgezet 
onderwijs
Nieuw: een totaaloplossing voor de 
school om leerachterstanden op te 
sporen en weg te werken. 

Academy
Partner in persoonlijk onderwijs



Motivatie en zelfregulering, 
in combinatie met 
metingen, zijn belangrijke 
succesfactoren van het 
bijspijkeren van leerlingen.” 

Jouke brouwer, docent Frans en specialist 
formatief evalueren

“

Meer informatie?  
noordhoffacademy.nl/bijspijkeren

academy@noordhoff.nl

3. Motivatie en zelfregulatie

Hulp nodig? Volg dan de 
training over achterstanden 
en hiatenplanningen. 

De training over motivatie 
en zelfregulatie helpt je 
alles uit leerlingen te halen.

Mr. Chadd neemt een deel 
van de huiswerkbegeleiding 
op zich. Ideaal!

1. Diagnostische toets

Alle leerlingen maken de diagnostische 
toets in Examensprint. Zo zie je per 
leerling en per domein waar de 
eventuele vaardigheden- en 
kennisachterstanden liggen. 

De resultaten en vervolgoefeningen van 
de toets ziet de leerling in Examensprint. 

2. Overzicht en planning

Met de resultaten kun je een 
hiatenplanning opstellen. Voor jouw 
gemak zijn kant-en-klare planningen 
en e-learnings beschikbaar.

De planning maakt inzichtelijk hoeveel 
ondersteuning er - binnen én buiten 
het reguliere lesprogramma - nodig is. 

Dit bijspijkerprogramma gaat uit van 
de zelfregulatie van leerlingen. Met 
een programma voor de docent en de 
klas samen, stel je bijvoorbeeld een 
gezamenlijk doel of wedstrijdelement 
vast. 

Resultaat door eigenaarschap!

4. Leerondersteuning

In de online leeromgeving worden per 
leerling oefeningen klaargezet. De 
leerling kan zo zelf zijn of haar 
achterstand wegwerken. 

Tussentijds en na afloop zijn er toetsen 
om de voortgang te monitoren. Zo 
houd je zicht op waar de leerling staat.

Volg de e-learning over 
Examensprint om het 
optimaal in te zetten.

Het onderwijs verandert. Van 
lesgeven aan de klas, tot lesgeven 
aan de leerling. Van studeren uit je 
boek naar zelfstandig digitaal 
leren. De coronaperiode brengt 
deze ontwikkelingen in een 
stroomversnelling. Hoe blijf je bij? 
Hoe zet jij ook deze stap vooruit? 
En hoe houd je de regie, ook op 
afstand? Door training, opleiding 
en inspiratie. Door 
toekomstgerichte oplossingen op 
maat. Dat kan écht, samen met 
Noordhoff Academy - jouw 
partner in persoonlijk onderwijs.
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