
Privé studiebegeleiding op maat voor uw kinderen 

vanaf groep 5 t/m examen jaar VO 

® 



 

® 

Het idee voor opleiding en organisatie Studie Nanny at Home® is ontstaan 

in reactie op onze waarneming dat afgestudeerde pedagogen, onderwijs-
kundigen en psychologen moeite hebben om passende en vervullende 

werkgelegenheid te vinden. Ook werd de vraag om Studie Nanny’s mét 
meerwaarde groter. Om deze twee vragen bij elkaar te brengen heeft de 

Maltha Groep de opleiding Studie Nanny at Home® ontwikkeld. De Studie 
Nanny werkt derhalve in een driehoeksverband samen met de ouders en 

kids. 

Het idee 

Van groep 5 t/m eindexamen middelbare school Communicatie en informatie 24/7 beschikbaar 

Onze driehoek van werken 



 

Wat is een Studie Nanny at Home®? 

 

Een Studie Nanny at Home® verzorgt privé studiecoaching aan 
huis voor kinderen uit groep 5 t/m het examenjaar van het middel-
baar onderwijs. Er wordt na schooltijd vanaf 14:00 uur in privé-
sfeer gewerkt aan het maken en leren van schoolwerk. De Studie 
Nanny helpt met het maken van de planningen voor korte en lange 

termijn en daarnaast met het aanleren van studievaardigheden en 
studiemethodieken, de zogenaamde 21st century skills.  
 

Wanneer de leerling aangeeft klaar te zijn met het schoolwerk van 
die dag, wordt het huiswerk gecontroleerd, overhoord en wordt de 
planning besproken. De Studie Nanny noteert al het gemaakte en 
geleerde schoolwerk en alle overige opmerkingen in het beveiligde 
leerlingvolg– en communicatiesysteem insCool.nl®, dat online 24/7 
beschikbaar is. Op deze manier kunnen ouders op een voor hun 

passend moment meekijken met de vooruitgang van hun kinderen.  

 

Voor de kinderen die het basisonderwijs volgen hebben wij aparte 
leertrajecten waardoor ze vroegtijdig, spelenderwijs, leren omgaan 
met het “leren leren”. Dit wordt bereikt door het volgen van het 
zogenaamde SmartsCool® onderdeel naast de opdrachten vanuit 
school.  

 

Tijdens de vakanties kan de Studie Nanny door ons ontwikkelde 
cursussen geven zoals: “met Frans op vakantie”, “meten is weten 
en ik lach me een breuk” maar ook mindmappen en timemanage-
ment voor de basis– en middelbare school leerlingen. 

 

Al deze concepten zijn vanuit de Maltha groep ontwikkeld en zijn 
niet alleen op wetenschappelijke basis gebaseerd maar ook op: 
know-how, dagelijkse praktische ervaring én op ruim 33 jaar ont-
wikkeling en innovatie. 

 

 

 

 

 

 





 

Hoog opgeleide Studie Nanny’s 

 

Iedere Studie Nanny heeft een Master in pedagogiek, psychologie 
of onderwijskunde en wordt daarnaast ook nog intern opgeleid. 
Hierbij gaat het om de dagelijkse studiecoaching wat uiteindelijk 
tot een optimale studieattitude zal leiden. Dit wordt bereikt door 
de dagelijkse sturing van de studie en de randvoorwaarden hier-
voor: overhoringen, het leren plannen op korte en lange termijn, 
het helpen bij het voorbereiden voor toetsen en het op een fun 
manier aanleren van studievaardigheden. 
 

Daarnaast wordt er tijdens de interne opleiding ook aandacht be-
steed aan mogelijke leer– en ontwikkelingsstoornissen zoals dys-
lexie, autisme, hoogbegaafdheid, concentratie en faalangst proble-
matieken, ADD en ADHD.  
 

De Studie Nanny wordt ook uitgebreid opgeleid in het aanleren van 
studievaardigheden. Het idee hierachter is dat de leerlingen zelf 
moeten leren omgaan met hun schoolwerk en hun toekomstige 
vervolgstudies. Op deze manier worden leerlingen steeds zelfstan-
diger in het bijhouden en optimaliseren van hun schoolwerk. Het 
doel van insCool.nl® is om inzicht te verkrijgen in het studiever-
loop van de leerlingen voor zowel de Studie Nanny, haar direct lei-
dinggevende als wel de ouders.  
 

De Studiecoaching vormt de basis van de opleiding tot Studie Nan-
ny, maar er zijn nog enkele andere onderdelen die uitvoerig be-
sproken worden, waaronder Omgangskunde, Etiquette Leer, EHBO, 
Veiligheidskunde en een externe BHV cursus. 
 

De opleiding tot Studie Nanny is veelzijdig en heeft een groot aan-
tal essentiële aspecten die behandeld worden. Deze onderdelen 
zijn geselecteerd om de Studie Nanny zo goed mogelijk voor te be-
reiden op verscheidene situaties die zij tegen kan komen. Op deze 
manier kan de Studie Nanny u en uw gezin zo goed mogelijk on-
dersteunen en uw kinderen begeleiden naar optimale zelfstandig-
heid in een veilige omgeving. 

 





 

Studie Nanny party’s 
 

 

Hoe gaan wij te werk om u en uw vrienden / kennissen te informe-
ren over hoe het Studie Nanny at Home project werkt in al haar fa-
cetten? 

Wij informeren u via onze website en het geven van lezingen. 
Daarnaast geven wij ook Studie Nanny party’s bij mensen thuis. 
Een geïnteresseerde ouder is dan hostess bij haar thuis en heeft 
voor die ochtend of avond nog minimaal zes tot acht vrienden en/
of vriendinnen uitgenodigd. 

Voor een Studie Nanny at Home Party komen wij graag bij u thuis 
uitgebreid uitleg geven over de dienst Studie Nanny at Home. Er 
wordt uitleg gegeven over onze methodes en aanpak. Daarnaast 
zorgen wij natuurlijk voor iets lekkers bij de koffie! 

Voor het hosten van een Studie Nanny at Home party heeft u het 
voordeel van een gereduceerd tarief voor onze diensten. Ook krij-
gen de deelnemers van de party een gereduceerd tarief wanneer 
ze zich binnen drie dagen na de party opgeven voor een Studie 
Nanny at Home. Daarnaast ontvangt u van ons ook een presentje 
voor het beschikbaar stellen van uw huis. 

 

Top privé studiecoaching,  

toch betaalbaar 
 

Het tarief voor een Studie Nanny at Home komt uit op een maxi-
maal tarief van €85,- per uur ongeacht het aantal kids. Dit is inclu-
sief alle bijkomende kosten. Er zijn dus geen aanvullende reiskos-
ten, kosten voor hulpmaterialen (zoals planningen), etc. Het inta-
kegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Het maximum aantal 
leerlingen is vijf à zes al naar gelang de leeftijden. U kunt de kin-
deren van uw vriendin mee laten participeren en daardoor de kos-
ten aantrekkelijker maken waarbij u tevens de kinderopvang, BSO 
en een eventueel instituut uitspaart. De begeleiding is voor één of 
meerdere middagen per week in een privé setting waar kinderen 
zich thuis voelen.  



The legend of 
 
 

 
 
De Maltha groep is begonnen met Maltha Studiecoaching,  
welke in 1982 is opgericht in Zeist en is daarmee het oudste en 
meest gerenommeerde instituut voor studiebegeleiding in Neder-

land. Sindsdien heeft Maltha Studiecoaching zich uitgebreid tot 
drie vestigingen in Zeist, Bilthoven, Utrecht en een zestal studie-
praktijken. De Maltha instituten hebben als enige in Nederland mi-
nisteriële goedkeuring ontvangen. De Maltha groep is verder 
gegroeid en bevat inmiddels Maltha insCool®, Maltha inSport®, 
Study Vision Online® en de Orthopedagogische Praktijk Maltha® en 
ontwikkeld. E-trainingen voor de binnenlandse én buitenlandse 
markten. De Maltha groep is ook educatief partner van Micro-
soft. 

 

Onze ruim 33-jarige ervaring op het gebied van  
studiebegeleiding hebben we gebruikt bij het ontwikkelen van de 
opleiding Studie Nanny at Home®. De Studie Nanny’s at  
Home kunnen op deze manier gebruik maken van onze kennis en 
materialen op het gebied van studiecoaching, terwijl de gezinnen 
daarmee ook nog eens de kinderopvang of een  
instituut voor studiebegeleiding uitsparen. 

 

 

 

Studie Nanny at Home® 
 

www.studienannyathome.nl 
 
 

Soestdijkseweg Zuid 244 
3721 AJ Bilthoven 

T: 030-2740430 
E: info@studienannyathome.nl 
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