
“Als ik het kan, kan jij het ook!”

Wij zetten ons in om de onderwijspositie
van jongeren uit kansengroepen te

verbeteren



Grote behoefte naar ondersteuning voor jongeren
uit kansengroepen



Inhoud
• Doelstellingen

• Stand van zaken

• Statistieken –evolutie

• Bereik

• Evaluatie bijlesvolgers

• Evaluatie bijlesgevers

• Foto's

Peer to Peer bijlessen



Werking

• In de peer-to-peer bijlesclubs van PEP! geven leerlingen uit de 2e en 
3e graad secundair onderwijs die sterk zijn in een vak (wiskunde of 
Frans) bijles aan leerlingen uit 1e, 2e graad en 3e graad die 
moeilijkheden hebben met één of meerdere vakken. Per bijlesgever 
zijn er 3 tot 4 bijlesvolgers.

• Peer-to-peer bijlessen zijn innovatief en uniek in de zin dat we 
laagdrempelige en betaalbare bijlessen bieden aan jongeren uit 
kansengroepen doordat we peers inzetten waarmee ze zich kunnen 
identificeren.



Doelen

▪ Tegemoetkomen aan de grote vraag naar betaalbare bijlessen, zeker in tijden waar de nood 
aan ondersteuning groeit.

▪ Jongeren met een leerachterstand uit de nood helpen

▪ Bijlesgevers vaardigheden en competenties (soft skills) aanleren. ComPas
(competentiepaspoort)

▪ Format peer to peer learning toepassen



PEP! LEERT: Bijlessen 2021-2022

PEP! biedt wekelijks betaalbare peer-to-
peer bijlessen aan voor wiskunde en Frans

2 130 50
Limburg & Antwerpen Bijlesvolgers Bijlesgevers

35
Bijles sessies



Samenwerking lokaal bestuur

•Samenwerking met stad Genk
➢ Communicatie
➢ Financieel
➢ ter beschikking stellen van locatie



Evaluatie



Attesteringen in Limburg

Statistieken – evolutie

77%

23%



Evolutie van de bijlesvolgers – sample eerste graad

Click to add text

PUNTEN

WISKUNDE FRANS

DW1 KERST KROKUS PAAS EIND DW1 KERST PAAS EIND

59 62 67 74 72 30 46 42 62

53 50 65 62 67 15 35 46 51

48 46 45 57 72 45 48 54 63

44 50 53 49 55

40 48 60 62 72 46 53 58 62.5

45 56 66 70 72 27 30 39 51

/ / 36 55 67/ / 63 76

60 65 58 70 68 35 56 67 77

30 46 48 45 52 32 48 63 62

56 66 54 74 82

47 57 56/ 73 84.7 80/ 86
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59 62 67 74 72 30 46 42 62

53 50 65 62 67 15 35 46 51

48 46 45 57 72 45 48 54 63

44 50 53 49 55

40 48 60 62 72 46 53 58 62.5

45 56 66 70 72 27 30 39 51

/ / 36 55 67/ / 63 76

60 65 58 70 68 35 56 67 77
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56 66 54 74 82

47 57 56/ 73 84.7 80/ 86



ik verdien een centje bij, 
herhaal mijn wiskunde 
nog eens en het staat 

mooi op mijn cv en ik kan 
er iemand anders mee 

helpen.

ik ervaring op wil doen op het 
vlak van jongeren helpen.

Ik het leuk vindt om andere
kinderen te helpen met school 

omdat ik uit ervaring kan spreken
dat het moeilijk is om altijd de 

lessen goed mee te kunnen
volgen en zo wil ik andere
kinderen de leerstof beter

kunnen uitleggen zodat ze toch
altijd mee zijn met de leerstof.

Ik mensen slimmer wil 
maken.

Ik graag met mijn kennis anderen 
wil helpen, het geeft mij een goed 
gevoel om te weten dat ik iemand 
zijn dag wat makkelijker heb 
kunnen maken. Ik leg ook vaak 
leerstof uit aan klasgenoten.

Ik geef bijles omdat:

ik goed ben in wiskunde en 
duidelijk kan uitleggen.

Ik vind het fijn om anderen te helpen. Ik 

herhaal op deze manier ook mijn leerstof van 

de vorige jaren.

Ik vind het fijn om anderen te
helpen. Ik herhaal op deze manier

ook mijn leerstof van de vorige
jaren.



Rachid: “Er wordt gezocht 
naar de beste methodes 
en alle input is welkom”.

Doaa: “Ik vind het een goed idee dat ik op 
voorhand de vragen krijg van de leerlingen. 

Zo heb ik genoeg tijd om me voor te 
bereiden en extra oefeningen/testjes te 
maken. Vaak zitten de leerlingen zonder 

vragen, maar op deze manier kan ik hen wel 
gedurende een uur zeker bezighouden”.

Marie-Laure: “De goede
organisatie en

communicatie”.

Daoud: “De planning 
was perfect, ik kon juist 
heel de test 
voorbereiden met mijn 
leerlingen in dat uurtje”.

Safia: “Extra 
oefeningen kunnen 
geven + google 
drive”.

Wat vond je goed aan de bijlessen?

Sohayla:”Ik kon gebruik 
maken van foto's en video's 
om de leerstof uit te leggen 
en ook was de verbinding 
altijd goed”.



Titel hoofdstuk



Evaluatie bijlesgevers



Bijlesgever aan het woord


