
Kwalitatieve 
leerlingondersteuning
Op zoek naar professionele 
en betaalbare 
leerlingondersteuning op 
jouw school?

De stappen van het 12 
weken programma

Hoe werkt het?

Yeppe en Klaarr verzorgen samen 
kwalitatieve begeleiding voor 
leerlingen op basisscholen. De 
ondersteuning wordt aangeboden bij 
vakken: begrijpend lezen, technisch 
lezen, spelling en rekenen. Tijdens de 
begeleiding worden de vaardigheden 
geautomatiseerd die op school worden 
aangeboden, zodat leerlingen een 
goede basis hebben om zich verder te 
ontwikkelen.

Een onderwijsadviseur 
van Klaarr ontwerpt het 
ondersteuningsprogramma 
na afstemming met de interne 
begeleider (IB) van de school. De 
leerlingbegeleiders van Yeppe 
voeren het programma vervolgens 
uit op school. Gedurende het gehele 
traject geeft de onderwijsadviseur 
coaching en training aan de 
leerlingbegeleiders van Yeppe. Zo 
krijg je kwalitatieve begeleiders die 
betaalbaar en beschikbaar zijn. Met 
het ondersteuningsprogramma sla je 
twee vliegen in één klap. De begeleiding 
leidt tot werkdrukverlaging bij IB’ers, 
omdat de onderwijsadviseur alle 
programma-taken uit handen van 
de IB’ers neemt. Daarnaast helpen de 
leerlingbegeleiders de leerlingen met 
leer- en/of ontwikkelachterstanden 
vooruit. Hoe fijn is dat?
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Intake onderwijsadviseur 
Klaarr en IB
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Training en uitleg traject 
van onderwijsadviseur aan 
de begeleiders van Yeppe
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Start 
ondersteuningsprogramma
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Drie reflectiemomenten
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Afsluiting, reflectie en evt. 
vervolg afstemmen
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Eventuele herhaling van 
de cyclus

Het programma bestaat uit een cyclus van 12 
weken. Plannen wij een programma met een duur 
van 36 weken in bij jullie op school? Dan herhaalt 
de cyclus zich dus 3 keer.



Over Yeppe Over Klaarr

De voordelen op een rij:

Sinds 2016 biedt Yeppe
onderwijsondersteuning op
basisscholen, middelbare scholen
en mbo’s. Met deze ondersteuning
biedt Yeppe leerlingen een extra
steuntje in de rug én heeft de leraar
meer ruimte om te focussen op
waar het om gaat: lesgeven.
Onderwijsondersteuning is voor
iedereen! Hier staat Yeppe voor.
Extra begeleiding mag niet
afhankelijk zijn van de portemonnee
van de ouders. Daarom werkt Yeppe
uitsluitend met scholen samen en
worden er geen opdrachten van
particulieren aangenomen.

Klaarr is een onderwijsadviesbureau dat
scholen ondersteunt bij het vormgeven
van duurzame onderwijsoplossingen door
middel van advies, scholing en 
onderzoek.

yeppe.nl – klaarr.nl

Neemt contact op met:

Meer weten over de 
voordelen en wat wij 
kunnen betekenen voor 
jouw school?

Verlaging van de werkdruk 

Betaalbare leerlingbegeleiding 

Kwalitatieve leerlingbegeleiders 

Structurele oplossing voor
leerlingbegeleiding 

Positieve impact op
leerlingresultaten 

Een creatieve oplossing binnen
het lerarentekort

Angela de Groot 
Verbinder Yeppe | 0683400487

Irma Jacet 
Onderwijsadviseur Klaarr | 0625730949


