
Onderwijs

Academie Onderwijscentrum vzw
Academie vzw is opgericht in 1996 en houdt zich bezig met jonge-
renondersteuning. Concreet wil dit zeggen dat we bijlessen vers-
chaffen aan zowel kinderen van het lager onderwijs als het secun-
dair onderwijs.

Via ons aanbod hopen we dat we een positieve impact hebben 
op de resultaten van onze leerlingen zodat ze uitgroeien tot een 
volwaardig lid van de maatschappij.

In onze brochure kan u beknopt een overzicht terugvinden van ons 
aanbod. Indien u meer informatie wenst kan u zich altijd tot ons 
wenden.

Lager onderwijs
Tijdens het schooljaar organiseert de Academie studiebegeleiding 
voor het lager onderwijs. Studiebegeleiding houdt in dat er tijdens 
de lessen zowel aandacht wordt besteed aan hun huistaken als 
naar hun pijnpunten.

De lessen starten telkens om 17h30 uur en eindigen om 19h30 en 
gaat 2 keer per week door. Dit is ofwel op een maandag/woensdag 
ofwel dinsdag/donderdag. De leerlingen worden gegroepeerd per 
leerjaar en de klasjes bevatten maximaal vijf leerlingen.

Dat is een bewuste keuze om de begeleider de ruimte te geven om 
voor elke leerling een individueel traject uit te stippelen. 

Het eerste uur wordt de nadruk gelegd op het afwerken van de 
huistaken. Nadat de huistaken zijn afgewerkt, wordt er grondig 
gewerkt aan de pijnpunten van elk kind. Aangezien dit gebeurt 
voor elke kind apart, kunnen we spreken van een individueel tra-
ject die elk kind krijgt.

Om de pijnpunten naar de oppervlakte te brengen, maken we 
gebruik van een communicatieboekje dat elk kind krijgt. Dit dient 
om de dialoog tussen de begeleider op de Academie en de school-
leerkracht te bevorderen. Op die manier kunnen onze begeleiders 
hun lessen  grondig voorbereiden. 

Start studiebegeleiding
laatste week van september

Einde studiebegeleiding
tweede week van juni

Kostprijs
4,75 €/uur

Secundair onderwijs
Voor het secundair onderwijs hebben we vakgerichte klassen. 
Dit betekent dat de leerlingen van het eerste tem het vierde mid-
delbaar Frans, Nederlands, Engels en Wiskunde kunnen volgen. 
Per vak krijgen de leerlingen 2 uren les per week. Deze lessen 
gaan door in de weekends of op een woensdag namiddag. Voor 
de exacte momenten voor een vak kan u zich best informeren. 
Zo kan een leerling zich laten begeleiden voor zowel Nederlands 
als voor wiskunde.

Ook deze groepen worden klein gehouden (maximaal 5) en ge-
groepeerd volgens hun opleiding (ASO) én jaar.  Eens dat een 
leerling ingedeeld wordt in een klasje, blijft deze leerling heel 
het schooljaar komen.  Wij geven enkel les tijdens de school-
dagen. Tijdens de schoolvakanties en de examenperiodes wordt 
er geen les gegeven.

Start vakspecifieke begeleiding
laatste week van september

Einde studiebegeleiding
eerste week van juni

Kostprijs
6,5 €/uur



 

Openingsuren Contact Een stap in de juiste 
 richting…

Enkel geldig tijdens de schooldagen,
voor vakantieregeling zie site

 op afspraak zonder afspraak
Maandag 09h00-12h30 13h30-17h30

Dinsdag 09h00-12h30 13h30-17h30

Woensdag 09h00-12h30 13h30-17h30

Donderdag 09h00-12h30 13h30-17h30

Vrijdag  09h00-12h30 13h30-17h00

Zaterdag 10h00-12h30 13h00-16h00

Zondag 10h00-12h30 13h00-16h00

Studiebegeleiding
 Lager Onderwijs

Vakspecifieke begeleiding
 Secundair onderwijs (1ste & 2de graad)

Academie
Onderwijs- & Jeugdcentrum vzw

www.academie-info.be

Stuivenbergplein 7A
2060 Antwerpen
03/272 50 74
onderwijs@academie-info.be
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