
 

Bijles, hoe doe ik dat? 
Bijles geven wordt soms gezien als een hele klus, vooral wanneer je ervoor betaald krijgt. Daarom 

hebben wij een paar nuttige tips die het verschil kunnen maken tussen een goede en een minder goede 

bijles! 

1. Zorg er altijd voor dat je er representatief uitziet. Dit klinkt misschien wat knullig, maar 

hiermee voelt de bijlesleerling zich veel sneller op zijn/haar gemak! 
2. Lach! Niks werkt motiverender dan een goede, leuke en spontane lach! Uitlachen wordt 

afgeraden. 
3. Begin de les altijd met het vragen naar een toets of SO. Als de leerling deze mee heeft 

kan het nuttig zijn om te kijken naar de fouten en hieraan te werken. 
4. Werk altijd naar een doel toe. Het is makkelijker om een bijles te geven wanneer je weet 

waar je het voor doet. Stel dus samen met de leerling een doel voor die les op, en probeer dat 

doel samen te behalen! 
5. Geef complimenten. Nee, het is niet slijmerig en onprettig, het is juist hartstikke motiverend! 

Zorg er wel voor dat je zinnige complimenten geeft, en met mate. Complimenten over het haar 

en mooie ogen zijn niet zo nuttig, en constante complimenten na elke opdracht zijn vervelend. 
6. Geef je lessen een vaste structuur. Maak een schema voor jezelf waar je je aan gaat 

houden bij elke les. De eerste 5 minuten besteed je bijvoorbeeld aan bezigheid A, de volgende 

10 aan bezigheid B etc. Structuur zorgt ervoor dat je bijlessen makkelijker te volgen zijn en 

professioneler overkomen. 
7. Als je iets niet weet, geen paniek! Geef je bijlesleerling een andere opdracht terwijl jij 

zoekt. Mocht je er echt niet uitkomen, kom er later per mail/telefonisch op terug of vertel dat je 

het zal uitzoeken voor de volgende les (klantenbinding!). 
8. Verdiep je in de lesstof. Vraag aan de vakdocent(mail kun je opvragen bij leerling) welke 

boeken er worden gebruikt voor het vak waar jij bijles in geeft, en zorg ervoor dat je altijd op 

de hoogte bent van wat er gebeurd in de les. Bekijk bijvoorbeeld de lesstof op de ELO of bekijk 

de woordenlijsten op WRTS. Ook zijn vakdocenten meer dan bereid om je te helpen bij het 

vinden van het juiste oefenmateriaal. 
9. Geef voorbeelden. Sommige dingen lijken heel nutteloos voor een onderbouwleerling. Laat 

met voorbeelden uit jouw klassenlaag zien waarom de stof die ze op dat moment leren nuttig 

is, en laat de leerling één of twee makkelijke opdrachten uit jouw boek maken (als dat 

mogelijk is). Op deze manier geef je context aan de lesstof, en zorg je ervoor dat ze de stof meer 

gaan waarderen (en dus meer hun best gaan doen!). 
10. Wees niet bang. Het geven van bijles lijkt misschien heel eng, maar jij hoeft niet bang te zijn 

wat de leerling van jou vindt. Waarschijnlijk is hij/zij ook een beetje gespannen. Lesgeven is 

hartstikke leuk, en je leert er zelf ook nog wat van! 
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