
ONDERWIJSONDERSTEUNING, BIJLES, HUISWERKBEGELEIDING EN NOG VEEL MEER!

WELKOM BIJ FINAAL EDUCATIE!
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Wie is 
Finaal Educatie?

Finaal Educatie is een 
professioneel instituut dat 
onderwijsondersteuning biedt 
aan leerlingen van het basis- en 
voortgezet onderwijs, zodat ze 
zich zo goed mogelijk kunnen 
positioneren in de maatschappij.

Missie

Visie

Wij zorgen ervoor dat iedere leerling 
ontdekt hoe ver hij of zij kan komen!

Finaal Educatie wil op een passende en 
inspirerende wijze antwoord geven op een 

veranderende samenleving



15+
Docenten

4
Customer service medewerkers

3
Interne Begeleiders

Ons team



NIO-cursus

Cito-trainingen

Huiswerkbegeleiding

Examenbegeleiding 

Zomerschool

Bijles

Remedial teaching PrivélessenOnze 
diensten

 

 

 



Primair Onderwijs

VMBO HAVO VWO

MBO 1
MBO 2 MBO 3

MBO 4

Praktijk 
Onderwijs

WOHBO

Hbo- 
master

Wo-  
master

WO 
Premaster

Propedeuse

Speciaal 
onderwijs



Kennismaking Intaketoets
(Bij Primair onderwijs)

Lesrooster

Proeflessen

Tevreden?
Samen succes



Voorkeur

Pakketten voor 
Basisonderwijs

Pakketten voor 
voortgezet onderwijs

Pakketten voor 
privélessen



Groep 
1 t/m 5

Groep 
6 t/m 8



Gratis intakegesprek
We bespreken de wensen, doelen en 
mogelijkheden van uw kind, waarna een 
plan van aanpak wordt gemaakt.

Twee proeflessen
Niet tevreden na twee lessen? Dan kunt u de 
diensten zonder een opzegtermijn beëindigen. In 
dat geval betaalt u alleen de genoten proeflessen.

Lesoverzichten
Na iedere lesbezoek van uw kind, ontvangt u een 
lesoverzicht met informatie over de behandelde 
lesstof.

Jonge professionals
Leerlingen voelen zich meer op hun gemak door 
het kleine leeftijdsverschil tussen de leerkrachten 
en de leerlingen.

Aanvullend materiaal
Wij zorgen voor aanvullend lesmateriaal, indien 
blijkt dat de schoolboeken niet voldoende uitleg 
geven.

Motivatierondes
De meeste jongeren kunnen een stukje motivatie 
goed gebruiken om zich beter te richten op hun 
schoolvakken.

Geen jaarcontract
U kunt de diensten bij Finaal Educatie altijd 
opzeggen, met behoud van de opzegtermijn
van drie maanden.



Groep 3 t/m 5

49 99€ € €129 149€
/ per maand / per maand / per maand / per maand

BASIS BRONS ZILVER GOUD
8 uur bijles

Taal of Rekenen

16 uur bijles 24 uur bijles 32 uur bijles

Taal en Rekenen Taal en Rekenen Taal en Rekenen

Inclusief 8 uur 
huiswerkbegeleiding

Inclusief 16 uur 
huiswerkbegeleiding

- Eenmalige materiaalkosten van €75 voor 2 toetstrainers, stencils en methodeboeken
- Het is alleen mogelijk om voor het Basispakket te kiezen, indien de leerling een  
 ‘’I’’ of een ‘’A’’ staat voor de Cito-norm van begrijpend lezen of rekenen. 
- Max. 8 leerlingen per klas
- Citotraining inbegrepen



Gratis intakegesprek
We bespreken de wensen, doelen en 
mogelijkheden van uw kind, waarna een 
plan van aanpak wordt gemaakt.

Twee proeflessen
Niet tevreden na twee lessen? Dan kunt u de 
diensten zonder een opzegtermijn beëindigen. In 
dat geval betaalt u alleen de genoten proeflessen.

Lesoverzichten
Na iedere lesbezoek van uw kind, ontvangt u een 
lesoverzicht met informatie over de behandelde 
lesstof.

Jonge professionals
Leerlingen voelen zich meer op hun gemak door 
het kleine leeftijdsverschil tussen de leerkrachten 
en de leerlingen.

Aanvullend materiaal
Wij zorgen voor aanvullend lesmateriaal, indien 
blijkt dat de schoolboeken niet voldoende uitleg 
geven.

Motivatierondes
De meeste jongeren kunnen een stukje motivatie 
goed gebruiken om zich beter te richten op hun 
schoolvakken.

Geen jaarcontract
U kunt de diensten bij Finaal Educatie altijd 
opzeggen, met behoud van de opzegtermijn
van drie maanden.



Groep 6 t/m 8

49 99€ € €129 149€
/ per maand / per maand / per maand / per maand

BASIS BRONS ZILVER GOUD
8 uur bijles

Taal of Rekenen

16 uur bijles 24 uur bijles 32 uur bijles

Taal en Rekenen Taal en Rekenen Taal en Rekenen

Inclusief 8 uur 
huiswerkbegeleiding

Inclusief 16 uur 
huiswerkbegeleiding

- Eenmalige materiaalkosten van € 95 voor 6 toetstrainers, 2 bijlesboeken en stencils
- Het is alleen mogelijk om voor het Basispakket te kiezen, indien de leerling een                   
‘’I’’ of een ‘’A’’ staat voor de Cito-norm van begrijpend lezen of rekenen. 
- Max. 12 leerlingen per klas
- Citotraining inbegrepen



Gratis intakegesprek
We bespreken de wensen, doelen en 
mogelijkheden van uw kind, waarna een 
plan van aanpak wordt gemaakt.

Twee proeflessen
Niet tevreden na twee lessen? Dan kunt u de 
diensten zonder een opzegtermijn beëindigen. In 
dat geval betaalt u alleen de genoten proeflessen.

Lesoverzichten
Na iedere lesbezoek van uw kind, ontvangt u een 
lesoverzicht met informatie over de behandelde 
lesstof.

Jonge professionals
Leerlingen voelen zich meer op hun gemak door 
het kleine leeftijdsverschil tussen de leerkrachten 
en de leerlingen.

Aanvullend materiaal
Wij zorgen voor aanvullend lesmateriaal, indien 
blijkt dat de schoolboeken niet voldoende uitleg 
geven.

Motivatierondes
De meeste jongeren kunnen een stukje motivatie 
goed gebruiken om zich beter te richten op hun 
schoolvakken.

Geen jaarcontract
U kunt de diensten bij Finaal Educatie altijd 
opzeggen, met behoud van de opzegtermijn
van drie maanden.



Max. 8 leerlingen per klas
Werken aan voldoendes
Achterstanden wegwerken

59 99€ € €139 179€
/ per maand / per maand / per maand / per maand

BASIS BRONS ZILVER GOUD
2 vakken/ tekorten 

8 lesuren

4 vakken/ tekorten 6 vakken/ tekorten 8 vakken/ tekorten

16 lesuren 24 lesuren 32 lesuren

Voortgezet onderwijs

Contact met school 
(beperkt)

Matige 
toetsvoorbereiding

Voldoende 
toetsvoorbereiding

Goede 
toetsvoorbereiding

Zeer goede 
toetsvoorbereiding
Contact met school 
(regelmatig)

Contact met school 
(periodiek)



Gratis intakegesprek
We bespreken de wensen, doelen en 
mogelijkheden van uw kind, waarna een 
plan van aanpak wordt gemaakt.

Twee proeflessen
Niet tevreden na twee lessen? Dan kunt u de 
diensten zonder een opzegtermijn beëindigen. In 
dat geval betaalt u alleen de genoten proeflessen.

Lesoverzichten
Na iedere lesbezoek van uw kind, ontvangt u een 
lesoverzicht met informatie over de behandelde 
lesstof.

Jonge professionals
Leerlingen voelen zich meer op hun gemak door 
het kleine leeftijdsverschil tussen de leerkrachten 
en de leerlingen.

Aanvullend materiaal
Wij zorgen voor aanvullend lesmateriaal, indien 
blijkt dat de schoolboeken niet voldoende uitleg 
geven.

Motivatierondes
De meeste jongeren kunnen een stukje motivatie 
goed gebruiken om zich beter te richten op hun 
schoolvakken.

Geen jaarcontract
U kunt de diensten bij Finaal Educatie altijd 
opzeggen, met behoud van de opzegtermijn
van drie maanden.



Privélessen 

19,50 12,50€ €
/ per uur / per uur

1 OP 1 1 OP 2

1-op-1 lessen 

Op vestiging
1-op-2 lessen 
Op vestiging

Jaarlijkse materiaalkosten:
Groep 3 t/m 5: € 75,-
Groep 6 t/m 8: € 95,-



Algemene voorwaarden

Twee proeflessen
Niet tevreden na twee lessen? Dan kunt u de 
diensten zonder een opzegtermijn beëindigen. 

Algemene voorwaarden
U krijgt de algemene voorwaarden per mail. 
Ook kunt u de algemene voorwaarden op de site 
vinden. 

Doorlopend contract
Overeenkomst wordt iedere schooljaar 
stilzwijgend verlengd, indien er geen opzegging 
plaatsvindt. 

Geen jaarcontract
U kunt de diensten bij Finaal Educatie altijd 
opzeggen, met behoud van de opzegtermijn
van drie maanden.

Referentiekorting
Ouders krijgen een korting, indien zij meerdere kinderen aanmelden voor de bijlessen bij Finaal Educatie. 
Voor twee kinderen uit hetzelfde gezin geldt er een eenmalige korting van € 50,- en voor drie kinderen een korting van € 75,-. 
Ook krijgen ouders € 25,- korting voor ieder doorverwezen kind van vrienden naar Finaal Educatie. 



Privélessen 

19,50 12,50€ €
/ per uur / per uur

1 OP 1 1 OP 2

1-op-1 lessen 

Op vestiging
1-op-2 lessen 
Op vestiging

Jaarlijkse materiaalkosten:
Groep 3 t/m 5: € 75,-
Groep 6 t/m 8: € 95,-



Vakantiedagen



Inschrijving

https://www.finaaleducatie.nl/inschrijven/


• Inhaallessen
• Invaller
• Rooster / indeling
• Docenten informeren
• Facturen 

• Voor de presentatie
• In inschrijven vertellen over Akindi
• NIO 
• Videotheek 


