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WAT KUN JE VERWACHTEN? 

Onze coaching biedt jou de structuur 
en de hulp die ervoor zorgt dat jij 
ontwikkelt. En als je bijblijft is leren 
eenvoudiger. 

Dit doen we middels gerichte 
aandacht van deskundige coaches. 

We werken met kleine groepen en 
in een rustige omgeving in 
sessies van 1,5 uur per week.

Ondersteuning
door ervaren

coaches

OVER ONS

Bij Eduzon zijn we erin gespecialiseerd
om de ontwikkeling van jeugdigen op 
gang te brengen.

Werkwijze

Aan de hand van een intakegesprek 
maken we een plan dat bij jou past.  
Hierin staan jouw wensen en jouw  
doelstellingen. We kijken hierbij naar  
jouw motivatie en welke vragen jij 

hebt. 

We werken in periodes van 11 weken. 
Kosten voor een volledige periode 

zijn € 275,-
Desgewenst is het mogelijk om met 

scholen maatwerk te bespreken.

Instromen in een periode is mogelijk, 
kijk op de website voor actuele data 

van de periodes.
Ook in de schoolvakanties ben je 
welkom (uitgezonderd de kerst- en 

zomervakantie).

Aanmelden

begeleidingbijschoolwerk.nl

“Ik heb echt leren leren. Ik 
heb 6 minpunten opgehaald 

naar alles voldoende.”
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