
 

Ik ben Wija Groenendaal en kom uit een onderwijsnest. Veel familie zit of zat in het 
onderwijs. 
In mijn jeugd heb ik aan tafel veel negatieve verhalen gehoord over het werken in het 
onderwijs en dat er veel vervelende en lastige leerlingen waren.  
 
Ik wist dus zeker dat ik nooit het onderwijs in wilde. 
 
Toen gingen mijn kinderen naar school. 
En zoals het een goede moeder betaamt, ik aan het vrijwilligerswerk op school. 
 
Daar bleken alleen maar leuke kinderen te bestaan.  
Ik ben mij op meerdere fronten gaan verdiepen in 'leren' en ben met de jeugd op 
verschillende scholen aan de slag gegaan. 
 
Dat heeft mij gebracht tot waar ik nu ben en ik leer zelf ook nog steeds door. 
 
Groenendaal Studieallee is een uitgekomen droom: De hele dag doen waar ik goed in ben 
en dat met alleen maar leuke leerlingen. 
Groenendaal Studieallee is een huiswerkinstituut waar huiswerkbegeleiding ‘plus’ gegeven 
wordt. Dat houdt in dat we naast plannen en overhoren ook zoeken naar de talenten van de 
leerlingen om zo passende leerstrategieën te zoeken en aan te leren. Ook gaan we er van 
uit dat er alleen gepresteerd kan worden als iemand lekker in zijn vel zit. Dus naast 
huiswerk maken wordt er ook veel tijd genomen voor goede gesprekken die overal over 
kunnen en mogen gaan. 
 
Tegenwoordig bieden we ook cursussen aan van Time 2 Control. Deze cursussen sluiten 
naadloos aan op onze visie. Tijdens de cursus ontdekken we en zetten we namelijk de 
verschillende talenten van leerlingen in. Daarnaast ervaren de leerlingen al tijdens de 1e les 
vooruitgang wat natuurlijk heel erg motiveert. 
Doordat we werken in kleine groepjes is het contact met de leerlingen heel persoonlijk en 
kan elke leerling excelleren. Het is heerlijk om de leerlingen gedurende de weken van de 
cursus zo te zien groeien en telkens positief aan de slag te zien gaan. 
 
Nieuwsgierig naar het aanbod van Groenendaal Studieallee? Neem gerust een kijkje op de 
website https://www.studieallee.nl/ 
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info@studieallee.nl 


