
 

Ik stel me graag aan jullie voor: Ik ben Claudia de Grooth en ik heb, samen met mijn man Edwin, 

een instituut voor studiebegeleiding in Hoogeveen. Daar begeleiden en ondersteunen we met veel 
plezier jongeren van de basisschool, het voortgezet onderwijs, MBO en HBO, zodat zij succesvol 

hun schoolperiode kunnen doorlopen.  Dit doen we samen met een deskundig team van docenten, 
vakspecialisten en toegepaste psychologen. 
 

Zelf heb ik 12 jaar met veel plezier in het onderwijs gewerkt als docent lichamelijke opvoeding, 

Engels en godsdienst. Tevens heb ik gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. In 2010 ben ik 
begonnen met het geven van studiebegeleiding in Hoogeveen. We merken dat veel leerlingen 

vastlopen in het onderwijs, doordat ze geen overzicht hebben, niet weten hoe zij moeten plannen 
en hoe ze het schoolwerk aan moeten pakken. Er is zoveel afleiding, dat het aantrekkelijker voor 
hen is, om dan maar geen schoolwerk te doen. In een informele sfeer bieden wij hen de 

begeleiding, die nodig is om hun schoolwerk te doen en hun schoolloopbaan succesvol te 
doorlopen. 
 

Ons instituut is meer dan een plek waar je huiswerk kunt maken. We leren de jongeren 
vaardigheden aan, als plannen en organiseren en het “leren leren” en coachen hen in het leren 

toepassen van deze vaardigheden, zodat het leren leuker, makkelijker en effectiever wordt.  
Wanneer zij leer-en/of gedragshindernissen ervaren, helpen wij hen om die hindernissen te 
nemen. 
 

Onze leus is: Omdat JIJ belangrijk bent!  
Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen leervoorkeuren, daar sluiten we bij aan, daarbij gaan 
wij uit van mogelijkheden en niet van beperkingen.  
 

Het is een geweldig voorrecht om intensiever met jongeren in deze leeftijd te mogen optrekken en 

ze te zien opbloeien. Door persoonlijke aandacht en begeleiding op maat zie je hun welbevinden 
en de schoolresultaten verbeteren. We nemen ouders een deel van de zorg uit handen. Ouders 

ervaren dat de sfeer thuis verbeterd en dat zij weer “gewoon” ouders kunnen zijn. Hoe heerlijk is 
dat?! 
 

Naast de huiswerkbegeleiding en coaching bieden we ook diverse trainingen zoals, 

brugklastraining, examentraining, faalangstreductie training, de training zelfverzekerd aan de slag 
en natuurlijk de trainingen OP WEG NAAR “Snel leren=leuk leren” en “Snel leren = leuk leren”, in 

deze trainingen leren jongeren vaardigheden aan, waar zij de rest van hun schoolloopbaan profijt 
van hebben.  
 

Heb je een naar schoolgaand kind, dat onze ondersteuning goed kan gebruiken?  
Wil je de sfeer thuis verbeteren en weer “gewoon” ouder kunnen zijn?  
Dan ben je bij ons meer dan welkom.  

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

 
 


