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Voorwoord

Gedurende de afgelopen coronajaren werd steeds duidelijker hoe groot de
impact van schoolsluitingen was op onze jeugd, niet alleen op het gebied van
leerachterstanden, maar ook op het gebied van gelijke kansen en op de
sociaal-emotionele ontwikkelingen van het kind.

Dit is iets waar wij ons als organisatie nog steeds bijzonder veel zorgen om
maken en waar wij in de komende jaren in willen blijven investeren. Het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) biedt hiervoor de financiële ruimte. De beperkte
beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers leidt er echter toe dat deze
middelen niet altijd ingezet kunnen worden.

Er zijn nog steeds moeilijk op te vullen tekorten aan leraren in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en het mbo.

De coronacrisis heeft ons ook iets goeds gebracht. De lockdowns zorgden er
mede voor dat scholen en onderwijsorganisaties in korte tijd moesten
omschakelen naar online onderwijs. In korte tijd heeft deze digitaliseringsslag
een aantal kwetsbaarheden blootgelegd. Het reguliere onderwijs was niet
voorbereid op deze situatie, wat de hulp van externe partners vereiste die de
scholen konden ondersteunen.

Met trots presenteren wij u onze
nieuwe brochure over ons digitaal
leerplatform ‘Mister Einstein’ 2023,
als onderdeel van Stichting
Nederlands Onderwijsplatform
(NEDOP). 

Door de hedendaagse
ontwikkelingen in onze samenleving,
met name de verregaande
digitalisering, is de maatschappij
volop in transitie. NEDOP is hier zich
van bewust en speelt daarom in op
deze ontwikkeling.
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De digitalisering leidt tot een verbetering van de kwaliteit in veel sectoren, zo ook
in deze markt. Het verbeteren van het onderwijs is wat voor ons het
allerbelangrijkste is en wat ons gemotiveerd houdt. Het is belangrijk om aan te
sluiten bij de belevingswereld van de jeugd van nu en ervoor te zorgen dat zij
gemotiveerd blijven door altijd voor hen klaar te staan.

Mister Einstein is een digitaal leerplatform dat één-op-één
onderwijsondersteuning biedt aan leerlingen uit het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en het mbo. Samen met scholen en ouders streven we ernaar om het
beste uit scholieren te halen. Dankzij Mister Einstein hoeven scholieren zich geen
zorgen te maken over een ingewikkelde opgave, huiswerk of tentamens. Onze
Einsteins zijn zeven dagen in de week en 12 uur per dag beschikbaar om alle
vragen op elk niveau op te pakken. Daarnaast zijn er honderden uitlegvideo’s en
oefenopdrachten in de bibliotheek beschikbaar.

“Wij geloven dat technologie nooit de plaats zal innemen van goede
leerkrachten, maar technologie kan goede leerkrachten wél helpen om levens te
veranderen’’.

We weten allemaal dat de huidige samenleving voor enorme maatschappelijke
uitdagingen staat op het gebied van onderwijs. Mister Einstein wil ieder kind
gelijke kansen bieden en hierin een actieve rol spelen met
samenwerkingspartners zoals schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. 

Sahin Yildirim
Directeur Mister Einstein
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Het digitale leerplatform Mister Einstein valt onder 
de stichting Nederlands Onderwijsplatform (NEDOP)



Over ons 

Mister Einstein is een digitaal leerplatform
dat één-op-één onderwijsondersteuning
biedt aan leerlingen uit het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en het mbo. Samen
met scholen en ouders streven we ernaar
om het beste uit scholieren te halen. Dankzij
Mister Einstein hoeven scholieren zich geen
zorgen te maken over een ingewikkelde
opgave, huiswerk of tentamens. Wij hebben
15 jaar ervaring met extra ondersteuning.
Onze docenten hebben een
pedagogische/psychologische achtergrond
of zijn studenten in het hoger onderwijs die in
staat zijn om de lesstof op boeiende wijze uit
te leggen.

Via Mister Einstein kunnen scholieren, waar ze
ook wonen, flexibel online
huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining
volgen. Na hun aanmelding worden ze binnen
5 seconden gekoppeld aan een van onze
vakkundige bijlesdocenten. De app stelt de
gebruiker in staat om te chatten, foto’s te
versturen, het scherm te delen,
spraakberichten te versturen of een
cameragesprek te starten. Ook kunnen zij met
een koppelcode verbinding maken met een
voorkeursdocent.

Daarnaast kunnen leerlingen hun eerdere gesprekken in het archief teruglezen,
hun sociaal en emotionele vragen stellen en hebben zij toegang tot een
bibliotheek, waar inmiddels honderden uitlegvideo’s zijn geüpload en er zijn
oefenopdrachten in de bibliotheek beschikbaar.

We werken op dit moment samen met de Gelijke Kansen Alliantie van het
ministerie van OCW, ROC Mondriaan Delft, Zuiderwest Gymnasium, Elan College,
Jan van Egmond Lyceum, Basisschool Yunus Emre, RKBS de Regenboog en vele
anderen scholen.
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Achtergrond informatie 

Mister Einstein
Smartie 
Excellent Academy
Oxford Academy 
Leerkracht Detachering
Finaal Educatie Centrum

Het digitale leerplatform Mister Einstein is onderdeel van Stichting Nederlands
Onderwijsplatform (hierna: NEDOP).

NEDOP is een dynamische en betrokken stichting die een totaaloplossing biedt in
extra onderwijsondersteuning in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het
mbo. Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind het recht heeft om het maximale uit
zichzelf te halen, zijn of haar eigen talenten te ontdekken en deze optimaal te
benutten voor een mooie toekomst.

Met veel ervaring en een rijke geschiedenis, die teruggaat tot 2008, is het NEDOP
een professioneel onderwijsinstituut met een sterk saamhorigheidsgevoel en een
cultuur van voortdurende innovatie op het gebied van onderwijs en
onderwijsondersteuning. We zijn nieuwsgierig, betrokken en zoeken continu naar
innovatieve oplossingen die passen bij de beleving van de huidige generatie. 
De volgende entiteiten vallen onder stichting NEDOP:

Onze visie en missie 
Het ‘on demand’ vragen kunnen stellen past helemaal bij de belevingswereld
van de nieuwe generatie. Zij communiceren een groot deel van de dag online.
Omdat ze bij Mister Einstein over elk vak vragen kunnen stellen en daar direct
antwoord op ontvangen, blijven scholieren gemotiveerd en leren ze met plezier.
Dit zorgt uiteindelijk voor meer zelfvertrouwen en betere schoolresultaten. 

Onze missionstatement:

Zet digitalisering in voor meer persoonsgericht onderwijs ter ondersteuning van
leraren. Digitale middelen kunnen worden benut om kinderen extra (dus niet ter
vervanging) en persoonsgericht onderwijs te bieden, waardoor ieder kind met
zijn of haar specifieke behoeften de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te
kunnen blijven ontwikkelen.
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Goed onderwijs is géén privilege, maar een recht. Een coronapandemie zou
daar geen verschil in moeten maken. Met dit recht op goed onderwijs in het
achterhoofd, heeft de overheid diverse subsidieregelingen beschikbaar gesteld
voor het schooljaar van 2023, om leerlingen te ondersteunen bij het wegwerken
en voorkomen van leerachterstanden. Het gaat hierbij om leerlingen uit zowel
het basis- als het voorgezet onderwijs. Het streven is daarbij geweest om
passende onderwijsondersteuning te bieden, wat heeft geleid tot een breed
scala aan onderwijskundige interventies: de menukaart. De overheid biedt hier
met name een financiële basis voor scholen om ervoor te zorgen dat hun
leerlingen de achterstanden kunnen wegwerken. Scholen met veel leerlingen
met een hoog risico op achterstanden, krijgen extra middelen en ondersteuning.
Voor het schooljaar 2023 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning van
scholen een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is voor leerlingen in
het primair en in het voortgezet onderwijs. Dit is een indicatie. Uiterlijk in juni komt
er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling.

Ondanks dat onderwijspersoneel zich optimaal inzet, is de capaciteit beperkt en
is er behoefte aan extra ondersteuning. Mister Einstein gelooft in het streven naar
goed onderwijs voor ieder kind en hoopt in deze aanvullende behoefte te kunnen
voorzien. Alleen als we als onderwijsorganisaties, ouders, leerlingen en scholen
samenwerken, kunnen we goed onderwijs garanderen. Het onderwijspersoneel
moet weer de kans krijgen om echt les te geven en moet worden ontlast, zodat
de focus kan worden verlegd naar de ontwikkeling van kinderen, zonder daarbij
gehinderd te worden door achterstanden die niets met het vermogen van de
kinderen te maken hebben.

In deze brochure vindt u een overzicht van de ondersteuningsmaatregelen die
de overheid heeft genomen en in hoeverre Mister Einstein daarin online kan
bijdragen.

Goed onderwijs voor ieder kind! 
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De programmalijn funderend onderwijs.
De programmalijn mbo en hoger onderwijs.

Het Nationaal Programma Onderwijs is in het leven geroepen om (verdere)
leerachterstanden en onderwijsvertraging te voorkomen, alsook om deze
achterstanden zo snel mogelijk in te halen. Dit betekent dat een eindsprint naar
de cito-toetsen of de examens onvoldoende is. Het effect moet duurzaam zijn
en de hulp moet structureel zijn. Met deze doelstelling in gedachten maakt de
overheid tot en met 2023 een bedrag van € 5,8 miljard en structureel € 645
miljoen per jaar beschikbaar om scholen en instellingen te compenseren. De
aandacht gaat hier in het bijzonder uit naar leerlingen met de grootste
achterstanden. 

Het Nationaal Programma Onderwijs bestaat uit de volgende
programmalijnen: 

Hierbij is de titel 'funderend onderwijs' niet toevallig gekozen. Het programma
onderstreept de relevantie van het vormende en fundamentele karakter van het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het richt zich hierbij niet alleen op het
onderwijs op school, maar ook op de algehele ontwikkeling van het kind. Niet
alleen de cijfers, maar de sociale en persoonlijke ontwikkeling van het kind zijn
belangrijk, evenals de mentale gezondheid van het kind. 

Verlenging looptijd van het programma van twee jaar
Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in de schooljaren
2023/2024 en 2024/2025, als dat nodig is. Dit geeft scholen meer ruimte om het
geld voor de juiste maatregelen in te zetten. Het blijft daarbij van belang dat
scholen duidelijk verantwoorden in hun jaarverslag welke bewezen effectieve
maatregelen zij hebben genomen. Hoeveel tijd en ruimte hiervoor nodig is,
verschilt per school.

Nationaal Programma Onderwijs 

9



1. Iedere school krijgt middelen voor een eigen schoolprogramma 
Goed onderwijs voor ieder kind betekent passend onderwijs voor ieder kind.
Scholen zijn vaak nog steeds het best in staat om in te schatten wat hun
leerlingen nodig hebben. Daarom is een onderdeel van het Nationaal
Programma Onderwijs het verstrekken van middelen voor een eigen
schoolprogramma. Scholen worden gevraagd hun eigen plannen te maken of
maatregelen te nemen, die het best aansluiten bij de situatie van hun leerlingen.
Scholen ontvangen hiervoor de komende twee schooljaren extra financiële
middelen. Hierbij kan gedacht worden aan extra docenten of ondersteuning in
de klas, online bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining via unieke apps die
hun effectiviteit hebben bewezen. Niet alle vertraging en achterstanden kunnen
namelijk door scholen zelf worden weggewerkt.

Het programma onderstreept de diversiteit aan opties die scholen hebben. De
term ‘menukaart’ poogt dat ook te benadrukken. Scholen kunnen zelf bepalen
wat zij het beste achten. In schooljaar 2022/2023, 2023/2024 en 2024/2025
kunnen scholen starten met de uitvoering van hun eigen schoolprogramma, met
ondersteuning van de landelijke overheid en de gemeente. 

2. Extra begeleiding, ook buiten school en de reguliere schooltijden 
Het ministerie van OCW heeft onze sector verzocht de periode tot aan de
komende zomervakantie optimaal te benutten. Hierbij hebben ze afgesproken
dat scholen extra onderwijs en begeleiding aanbieden aan leerlingen die dit
nodig hebben. Deze extra begeleiding moet ook mogelijk zijn in de vakanties.

3. Acties op de korte termijn 
Het is van belang op een zo kort mogelijke termijn te handelen. De overheid
onderkent dit en is voornemens om later dit jaar (2023) opnieuw een
subsidieregeling te publiceren voor inhaal-en ondersteuningsprogramma’s. Ook
is bekend dat de bestaande regeling ‘Inhaal-en Ondersteuningsprogramma’s
onderwijs 2020-2021’ van kracht is gebleven tot en met 31 december 2021.
Hiermee werd voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vielen. Verder wordt
de regeling voor- en vroegschoolse educatie herhaald en wordt de
subsidieregeling ‘Extra handen in de klas’ uitgebreid. Al deze ondersteuning
maakt een doelgerichte aanpak voor leerlingen met de grootste achterstand
mogelijk. 

4. Maatregelen voor specifieke groepen 
De overheid geeft aan dat voor bijzondere groepen –zoals het speciaal
onderwijs, het praktijkonderwijs, nieuwkomers en voor leerlingen in Caribisch
Nederland– aparte maatregelen worden genomen. 
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5. Verkenning mogelijkheid verlengde leerroutes 
De mogelijkheid om het reguliere “zittenblijven”-systeem te herzien, wordt 
verkend. Hierbij wordt de mogelijkheid van een verlengde leerroute aangehaald. 
Bij de verlengde leerroute wordt het onderwijsprogramma gespreid over een 
langere periode. Op deze manier hoeft een leerling met een achterstand niet 
een geheel leerjaar over te doen. 

Hoe werkt Mister Einstein?  
Online Bijles, Huiswerkbegeleiding en Examentraining
Bijna alle leerlingen hebben weleens moeite met een bepaald vak. Een klein
steuntje in de rug is dan vaak genoeg om het verschil te maken met betere
cijfers. Dat steuntje in de rug is Mister Einstein. Bij Mister Einstein kunnen leerlingen
online bijlessen, huiswerkbegeleiding, citotraining en examentraining krijgen.
Onze docenten zijn jonge professionals die ervaring hebben met lesgeven.
Hierdoor zijn ze goed in staat in te schatten hoe de lesstof op een boeiende wijze
uitgelegd kan worden. 

Geen zorgen meer... 
Dankzij Mister Einstein hoeven ouders en kinderen voortaan niet meer met hun
handen in het haar te zitten vanwege lastige huiswerkopgaven. Wiskundige
formules, Engelse grammatica, scheikundige verbindingen of historische
onderwerpen: wat het knelpunt ook is, de vakkundige bijlesdocenten van Mister
Einstein staan altijd klaar om de helpende hand te bieden, ongeacht welk niveau
en ongeacht welk vak. Op de app kunnen leerlingen direct een vraag stellen,
waarop een bijlesdocent hen verder helpt. Zo wordt leren leuker en kan hulp ad
hoc worden geboden. Hiermee zullen de schoolprestaties binnen afzienbare tijd
verbeteren.
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Zeven dagen per week online huiswerkbegeleiding en bijles
Het grootste voordeel van Mister Einstein is dat een leerling een beroep kan doen 
op bijles of studieondersteuning, op het moment dat hij het nodig heeft. Het 
enige dat de leerling hoeft te doen is de app te openen, het juiste vak te
selecteren en zijn vraag te stellen. Dit kan via tekst, maar de leerling kan natuurlijk 
ook een foto en geluidsopname versturen of een videogesprek starten.

Een gespecialiseerde huiswerkbegeleider helpt de leerling meteen verder en sluit 
het gesprek pas wanneer alles echt helemaal duidelijk is. De Mister Einstein app 
kan op alle toestellen worden gebruikt. Het enige wat de leerling nodig heeft voor 
online bijlessen is een internetverbinding en een telefoon, tablet of laptop. De 
vakkundige huiswerkbegeleiders zijn 7 dagen per week beschikbaar, 12 uur per 
dag.

Meer dan alleen het beantwoorden van vakspecifieke vragen
Behalve de vakinhoudelijke kennis van de deskundigen van Mister Einstein draagt
ook hun aansporing bij aan het behouden van de motivatie van scholieren.
Doordat scholieren steun en positieve stimulans van hun begeleiders ontvangen,
zullen zij een sterkere motivatie hebben om met hun schoolwerk aan de slag te
gaan. Dit ziet u terug in de leerprestaties. Tevens wordt de online
huiswerkbegeleiding die via de chat plaatsvindt, constant gemonitord door
onderwijsdeskundigen. Dit betekent dat behalve vakspecifieke problemen ook
eventuele leerstoornissen of achterstanden aan het licht kunnen komen.
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De voordelen van onbeperkte
huiswerkbegeleiding
De deskundige bijlesdocenten
van Mister Einstein weten de
leerstof helder uit te leggen en
toetsen na het gesprek of de
leerling alles goed heeft
begrepen. Zo kan deze snel weer
verder met zijn huiswerk en loopt
de leerling geen onnodige
achterstanden op. Daarnaast
verbetert de motivatie, doordat
de leerling het gevoel krijgt dat
deze de leerstof beheerst en
goed op schema ligt. Hierdoor
krijgt de leerling meer zin om te
leren en dat bevordert natuurlijk
ook grotendeels de prestaties.



Waarom Mister Einstein? 

Ons aanbod
Inhaalprogramma
Onze oplossing kunt u inzetten voor de leer- en ontwikkelingsachterstanden die
leerlingen mogelijk hebben opgelopen. Samen met de school inventariseren wij
welke leerlingen hulp behoeven. Hierna worden de accounts aangemaakt en
kunnen de leerlingen zeven dagen in de week onbeperkt toegang krijgen tot alle
mogelijkheden.

Online Examentraining
De leerling kan via de applicatie een verzoek indienen voor online
examentrainingen. Hij/zij kiest via de app het gewenste vak en geeft via de
agenda module de gewenste dag en het gewenste tijdstip door. Een
beschikbare docent van Mister Einstein reageert uiterlijk binnen 3 dagen op het
verzoek van de leerling. Na bevestiging van de afspraak kunnen zij op de
gewenste dag met de training voor het examen starten. 

Online huiswerkbegeleiding
Wij bieden zeven dagen in de week online huiswerkbegeleiding voor zowel
individuen als scholen. De leerlingen kunnen via hun laptop, tablet of telefoon
online vragen stellen over alle vakken. Ook kunnen ze hulp vragen bij het maken
van hun planning.
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Diversiteit
Gezondheidsgedrag
Sociale vaardigheden
Zelfbewustzijn

Online Citotraining
Voor veel basisscholieren zijn de citotoetsen het sluitstuk en het belangrijkste
meetinstrument van het niveau van de leerling. De gerichte citotraining van
Mister Einstein richt zich in het bijzonder op deze toetsen door niet alleen de
lesstof te herhalen, maar ook uitgebreid te oefenen met het beantwoorden van
citovragen. 

Online bijles
De leerlingen kunnen zich voor de bijlessen inschrijven of ze kunnen via de
applicatie extra bijlessen inkopen. Hierna kunnen ze zich via de agendamodule
inschrijven voor een vak naar keuze. Een docent van Mister Einstein reageert
uiterlijk binnen 3 dagen op het verzoek van de leerling. Op de gewenste dag
kunnen de leerling en de docent met elkaar verbinding maken via een unieke
code. 

Meertaligheid: 
De online huiswerkbegeleiders van Mister Einstein weten als geen ander hoe
belangrijk het is om leerlingen positieve aandacht te geven door de taal te
spreken die wenselijk is. Hierdoor wordt de positieve betrokkenheid van leerlingen
bevorderd. Leerlingen ontwikkelen daardoor hun meertalig repertoire. De docent
leert hun hiermee ook dat alle talen even waardevol zijn. Tevens ontwikkelen
leerlingen hierdoor een open houding voor anderstaligen en andere culturele
achtergronden wat weer een positief effect heeft op hoe leerlingen in een klas
met elkaar omgaan. 

Deze activiteiten voor talensensibilisering dragen bij aan een rijke en veilige
taalomgeving waar wij een groot voorstander van zijn. Mocht u leerlingen binnen
uw school hebben die een andere taal spreken dan het Nederlands en wel wat
extra begeleiding zouden kunnen gebruiken, dan ondersteunen onze online
huiswerkbegeleiders uw docententeam graag. 

Sociaal-emotionele vaardigheden
De leerlingen/scholieren kunnen via de applicatie gebruik maken voor het stellen
van vragen op het gebied van sociaal psychologische thema's zoals: 
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Huiswerkbegeleiding in elk vak en op elk niveau
Tijdens de coronacrisis is veelvuldig gebleken dat plannen niet gemakkelijk is,
zeker niet als een leerling al een achterstand heeft. Mister Einstein biedt
ondersteuning bij het maken van en het houden aan een planning. Daarnaast
helpen de docenten bij lastige huiswerkopgaven die een obstakel kunnen
vormen voor de motivatie. Mister Einstein biedt leerlingen de juiste deskundige
begeleiding, zodat zij het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. Dat is direct
te zien in de leerprestaties! Mister Einstein biedt ondersteuning in alle reguliere
vakken die op de basisschool en de middelbare school worden gegeven.

Voordelen van huiswerkbegeleiding
Zeven dagen in de week, 12 uur per dag
Professionele ondersteuning door ervaren en enthousiaste docenten
Persoonlijke aandacht
Direct aan de slag en snel resultaat
Meer zelfvertrouwen
Gelijke kansen bevorderen

Vakinhoudelijke begeleiding en meer...
Huiswerkbegeleiding door Mister Einstein vindt plaats binnen een online
leeromgeving. De leerling hoeft hiervoor dus niet de deur uit, maar kan
eenvoudig de app openen om zijn vragen voor te leggen aan een vak
deskundige. In combinatie met de bijlessen die wij ook bieden, hebben we een
totaaloplossing in handen. Mister Einstein helpt niet alleen met vakinhoudelijke
vragen, maar ook met het plannen en structureren van je taken. Dit is handig
voor nu, maar ook zeker voor de toekomst. Ons doel is dat leerlingen snel weer
gemotiveerd en helemaal zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Uiteraard met
betere resultaten!

Voordelen van online huiswerkbegeleiding
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Meteen van start met de lastigste vakken
Met een abonnement bij Mister Einstein is het
mogelijk om direct gebruik te maken van de
app. Onze (online) deskundigen staan 7 dagen
in de week, 12 uur per dag ter beschikking voor
alle leervragen. Hierbij is het uitgangspunt dat
de leerling uitleg krijgt over de desbetreffende
leervraag, maar dat het antwoord of de
oplossing uiteraard aan de hand van de uitleg
door de leerling zelf gevonden wordt. Doordat zij
deze vakkundige docenten niet alleen tijdens
schooltijd, maar ook in de avonduren en zelfs in
het weekend kunnen raadplegen kan iedere
achterstand worden ingehaald.



De beste bijles volg je bij Mister Einstein!
Soms ligt het probleem niet bij de planning of bij het huiswerk, maar heeft een
leerling simpelweg behoefte aan een meer uitgebreide uitleg bij specifieke
vakken. Juist voor deze leerlingen bieden de bijlessen van Mister Einstein een
uitkomst. Ook hier wordt gebruik gemaakt van vakkundige enthousiaste
bijlesdocenten, maar in plaats van het ad hoc stellen van vragen gaat het hier
om vooraf ingeplande bijles sessies. 

Voordelen van online bijles bij Mister Einstein!
Zeven dagen per week 
Begeleiding is 100% individueel 
Voor alle vmbo- havo -vwo en mbo studenten 
Vanuit thuis in een beveiligde online omgeving
Direct aan de slag en snel resultaat
Professionele ondersteuning door ervaren en enthousiaste docenten 

Hoe gaat Mister Einstein te werk? 
De vakkundige en enthousiaste bijlesdocenten van Mister Einstein zijn niet alleen
tijdens schooltijden, maar ook in de avonduren en zelfs in de weekenden
bereikbaar. In de agendamodule van de app kan een leerling een bijlesverzoek
indienen voor een gewenst tijdstip, voor de duur van zestig minuten. Vervolgens
wordt het verzoek door een docent geaccepteerd. Op het afgesproken tijdstip
leggen leerling en docent online contact met elkaar voor de bijles. Uiteraard kan
de student ook vooraf documenten met de docent delen om de bijles te
optimaliseren.

De ideale match: online bijles 
Via Mister Einstein kunnen leerlingen, waar ze ook wonen, flexibel online bijles
volgen. Ze worden gematcht met onze vakkundige bijlesdocenten, ze kunnen
online chatten, maar ook via de audio en camera spreken. Online bijles is
intensieve, virtuele studiehulp, waarbij de leerling niet of nauwelijks zal worden
afgeleid. Het is 100 procent individueel. 

Gemotiveerd leren met Mister Einstein!
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De Citotoets zorgt soms voor veel stress en zorgen bij kinderen en ouders. Om
de leerlingen goed en volledig voor te bereiden op de Citotoetsen is een extra
steuntje in de rug mooi meegenomen!

Voordelen van Citotraining
Het kind snapt de context van de vragen 
Het kind kan de juiste strategie bij een vraag toepassen
Het kind kan het antwoord op de juiste manier opschrijven
Het kind bereidt zich mentaal goed voor
Het kind bereidt zich optimaal voor op begrijpend lezen en rekenen

De meest volledige online Citotraining

Uitleg én oefening
Waar de meeste basisschoolondersteuning zich slechts richt op een herhaling
van de lesstof of alleen bestaat uit het oefenen van Citovragen, biedt Mister
Einstein beiden. De Citotrainer vindt de pijnpunten bij een leerling en legt de
lastigste onderdelen opnieuw uit. Daarnaast oefent de trainer Citovragen, om de
leerling te laten wennen aan het type vragen.

Meer zelfvertrouwen
Juist in deze prestatiegerichte tijden waarin een schooladvies belangrijker lijkt
dan ooit, is het belangrijk dat een leerling niet overweldigd raakt door druk. De
Citotraining helpt bij het opbouwen van het zelfvertrouwen van de leerling om zo
het beste uit hemzelf te halen!
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Waarom online examentraining bij Mister Einstein? 
Online examentraining voor vmbo, havo en vwo 
Mister Einstein biedt online examentraining aan in alle vakken op vmbo, havo en
vwo niveau. Onze online examentrainingen zorgen er op alle niveaus voor dat
leerlingen goed voorbereid en met zelfvertrouwen hun examen tegemoet gaan.

De slimste manier om het eindexamen te halen
Omdat we in korte tijd alle examenstof bespreken en oefenen zullen leerlingen
met meer vertrouwen het eindexamen in gaan. Ruim 85% van de leerlingen die
een online examentraining bij ons volgt, haalt het examen voor dat vak.

Voordeel van online examentraining bij Mister Einstein
Persoonlijke aandacht
Zelfvertrouwen door uitleg en oefenexamens
Meer grip op de lesstof 
Zeven dagen in de week 
Sluit naadloos aan op het landelijk centraal examen  
De leerling hoeft niet te reizen en regelt alles online  
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Voor het primair onderwijs biedt Mister Einstein de volgende diensten aan:

1 Huiswerkbegeleiding 
De huiswerkbegeleiding vindt plaats via een app, waarin de leerling slechts hoeft
aan te geven over welk vak hij een vraag heeft. Hierop wordt hij binnen 5
seconden gekoppeld aan een ervaren docent, die de vraag kan beantwoorden.

De huiswerkbegeleiding kan voor een vast aantal minuten per maand worden
aangeschaft, maar ook voor een onbeperkt aantal minuten.

2 Bijles 
Ook voor bijles hoeven leerlingen niet langer de deur uit. De leerling kan via de
agendamodule van de app een bijles inplannen voor 60 minuten per keer.
Hierbij is het doel om op een gestructureerde manier de lesstof opnieuw uit te
leggen en de leerling de individuele aandacht te geven, die op school niet altijd
mogelijk is. 

Mister Einstein voor basisscholen 
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3 Toets training
Voor veel basisscholieren zijn de
Citotoetsen het sluitstuk en het
belangrijkste meetinstrument van het
niveau van de leerling. De gerichte
Citotraining van Mister Einstein richt
zich in het bijzonder op deze toetsen
door niet alleen de lesstof te
herhalen, maar ook uitgebreid te
oefenen met het beantwoorden van
Citovragen.

Het streven is hierbij niet alleen om
een leerling zo goed mogelijk voor te
bereiden op het niveau van de toets,
maar om hem tevens het
zelfvertrouwen te geven dat nodig is
voor het behalen van een goed
resultaat.



Mister Einstein is een digitaal leerplatform waar scholieren door zorgvuldig
gescreende vakdocenten worden geholpen. Het ‘on demand’ vragen kunnen
stellen past helemaal bij de belevingswereld van jongeren. Zij communiceren
een groot deel van de dag online. Omdat ze bij Mister Einstein over elk vak
vragen kunnen stellen en daar direct antwoord op ontvangen, blijven jongeren
ook intrinsiek gemotiveerd. Zo zorgen we voor begeleiding met maximaal
rendement. Onze deskundigen zijn zeven dagen per week online.

Zelfstandigheid en motivatie stimuleren met Mister Einstein
Scholieren kunnen Mister Einstein direct raadplegen wanneer ze vastlopen op
een specifiek thema of specifieke vraag. Het communiceren met een vakdocent
helpt ze op verschillende manieren. Zo moeten scholieren eerst nadenken over
de formulering van hun vraag, wat op zich al leidt tot verhoogd inzicht in de stof.
Ook stimuleert dit het zelfstandig werken. Dit draagt eraan bij dat leerlingen
ingewikkelde taken steeds beter leren organiseren. Doordat er meteen contact is
met een docent van Mister Einstein, is vastlopen bij een opdracht niet meer
nodig. Zo voelen jongeren zich een stuk competenter en blijven ze gemotiveerd.

Mister Einstein voor middelbare scholen
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Meer uitdaging
Behalve de vakinhoudelijke kennis van de deskundigen van Mister Einstein draagt
ook hun aansporing bij aan het behouden van de motivatie van scholieren.
Doordat scholieren steun en positieve stimulans van hun begeleiders ontvangen,
zullen zij eveneens een sterkere motivatie hebben om met hun huiswerk aan de
slag te gaan. En dat ziet u terug in de leerprestaties. De online
huiswerkbegeleiding die via de chat plaatsvindt, wordt constant gemonitord
door onderwijsdeskundigen. Dit betekent dat behalve vakspecifieke problemen
ook eventuele leerstoornissen of achterstanden aan het licht kunnen komen.
Hierdoor kunnen er vroegtijdig adequate maatregelen worden genomen in het
belang van het kind.



In het middelbaar beroepsonderwijs wordt veel van een student verwacht. Hierbij
gaat het niet alleen om de beroepsgerichte vakken, maar ook om de
basisvakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Vanwege de coronacrisis en
de lockdowns die daar het gevolg van waren is het voor veel studenten lastig
geweest om deze basisvakken goed bij te houden. Huiswerk, thuisonderwijs en
online onderwijs zijn –juist bij deze theoretische vakken– een belangrijk
onderdeel gaan vormen van de mbo-opleiding. 

Om ook deze basisvakken met goede cijfers te halen, biedt Mister Einstein de
volgende diensten aan:

1. Huiswerkbegeleiding 
De huiswerkbegeleiding vindt plaats via een app, waarin de student slechts
hoeft aan te geven over welk vak hij een vraag heeft. Hierop wordt hij binnen 5
seconden gekoppeld aan een ervaren docent, die de vraag kan beantwoorden.
De huiswerkbegeleiding kan voor een vast aantal minuten per maand worden
aangeschaft, maar ook voor een onbeperkt aantal minuten.

2. Bijles 
Ook voor bijles hoeven studenten niet langer de deur uit. De studenten kunnen
via de agendamodule van de app een bijles inplannen voor 60 minuten per
keer. Hierbij is het doel om op een gestructureerde manier de lesstof opnieuw uit
te leggen en de student de individuele aandacht te geven.

3. Toets training
Daarnaast biedt Mister Einstein online toets trainingen aan op schoolniveau,
waarbij de gekoppelde docent de leerling gericht voorbereidt op de afsluitende
toetsen van de vakken. Naast een herhaling van de meest ingewikkelde lesstof,
geeft de docent “tips & tricks” mee om de toets te halen.

4. Leren solliciteren 
De studenten die op zoek zijn naar een stageplaats kunnen hun vragen stellen
aan onze docenten. Onze docenten delen hun kennis en ervaring met de
studenten zodat zij zich goed kunnen presenteren bij een bedrijf of instelling. 

Mister Einstein voor het MBO 
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Toegang tot een bibliotheek met honderden
uitlegvideo's.   

Zeven redenen waarom u bij ons aan het juiste
adres bent: 
Zeven redenen waarom je als
leerling/student bij ons aan het juiste
adres bent
Zeven dagen per week
Persoonlijke aandacht
Al het huiswerk op tijd af
Sneller en efficiënter leren 
Controleren of je de stof goed begrijpt 
Met meer zelfvertrouwen naar school 
Meer overzicht

Zeven redenen waarom u als 
ouder(s) bij ons aan het juiste 
adres bent
Help uw kind zijn of haar doelen te
bereiken
Minder stress
Beter begrip en betere schoolprestaties 
Het maximale uit uw kind halen  
Hulp om het zelfvertrouwen van uw kind
te vergroten
Draagt bij aan het vergroten van de
motivatie bij uw kind

Zeven redenen waarom u als school bij ons aan het juiste adres bent
Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen 
De leerlingen op afstand ondersteunen op schoolniveau 
Zelfstandigheid en motivatie stimuleren 
Controle op de voortgang 
Inzicht in het thuisonderwijs 
Gelijke kansen bevorderen
Meertaligheid
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Onderzoek SER

Zeer belangrijk advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de
vooravond van de kabinetsformatie:

"Zet digitalisering in voor meer persoonsgericht onderwijs en ter ondersteuning
van leraren en scholieren. Digitale middelen kunnen worden benut om kinderen
extra (dus niet ter vervanging) en persoonsgericht onderwijs te bieden,
waardoor ieder kind met zijn of haar specifieke behoeften de mogelijkheid krijgt
om zich optimaal te ontwikkelen."

Bron: 
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/gelijke-kansen-onderwijs

Hoe ervaren de leerlingen de unieke app van 
Mister Einstein?

"Ik kan met de
docenten chatten,

bellen en een
videogesprek

starten. Heel fijn!"  

"Super fijne
en heldere

uitleg 
gekregen voor
Wiskunde!"  

"Ik kan altijd
en overal 

mijn vragen 
stellen. Dit is pas 

innovatie!"  

Thomas - Groep 7  Tim - 3e jaar HAVO  Joshua - 1e jaar MBO  

Samenwerking met het Ministerie van OCW en
Gelijke Kansen Alliantie:
"Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet
zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau
van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de
schoolprestaties van een kind"

Bron: 
https://www.gelijke-kansen.nl/maatschappelijke-organisaties/extra-
onderwijs/mister-einstein
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Interview met Rutger Bood, lid Raad van Advies

Hoe bent u in de onderwijswereld beland en welke veranderingen wilt u in het
onderwijs zien?

Als vader van twee opgroeiende kinderen zie ik het belang van goed en
afwisselend onderwijs. Zelf ben ik tien jaar geleden teruggegaan naar de
universiteit om mij te laten omscholen tot onderwijskundige. Ik zag hoe een van
mijn kinderen het moeilijk redde op de lagere school. Dat lag niet per se aan de
school of aan de docent, maar aan de wijze waarop mijn kind leert. Niet
iedereen leert op dezelfde manier, sommigen vallen net buiten het reguliere
systeem. Dat is geen reden om het systeem meteen te willen veranderen, maar
wel een reden om te kijken of het reguliere onderwijssysteem verbeterd kan
worden.

Dat niet iedereen op dezelfde wijze en op hetzelfde moment leert, is wat mij in
mijn werk nu dagelijks bezighoudt. Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen
aansluiting vinden bij het onderwijs op het voor hen meest ideale moment?
Daarvoor is niet één remedie, geen one size fits all. Onderwijs moet zoveel
mogelijk een gevarieerd pakket zijn, waardoor zoveel mogelijk kinderen zich
aangetrokken en aangesproken voelen. Digitale leerplatformen zijn één van die
aanvullingen op het reguliere onderwijs die van belang zijn.

Kunt u zich kort introduceren?

Ik ben van oorsprong historicus en
politicoloog, en sinds 2011 bevoegd
docent. Ik heb een ruime ervaring op
het gebied van beleidsprocessen in
grote organisaties, waarbij het gaat
om complexe beleidsvraagstukken
om te zetten in concrete doelen. Het
geeft mij plezier om ingewikkelde
verhalen terug te brengen tot de
kern en concepten en modellen te
vertalen naar de realiteit, zodat
concrete resultaten gezien worden.
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Wat verder voor mij nu heel duidelijk is, is dat het leermoment van belang is.
Soms heeft een kind even rust nodig, of soms heeft een kind even een ”rush”.
Door naast het reguliere onderwijs op reguliere tijden een mogelijkheid te bieden
om op het eigen moment te leren en zich te ontwikkelen, wordt de leeropbrengst
per uur drastisch vergroot. En digitaal kan daarbij aantoonbaar helpen.

Als het kind rust nodig heeft, laat het even rusten, maar als een kind een “rush”
heeft, faciliteer dat ook. Wij kunnen dat als ouders niet (altijd). We hebben eigen
werk, of het onderwerp is te lastig en bovendien het doceren aan eigen kinderen
is vaak nog veel moeilijker dan het doceren aan andere kinderen.

Het digitale platform biedt in mijn ogen een oplossing. Het geeft de ruimte en de
flexibiliteit om door ervaren leerkrachten juist op de momenten die ertoe doen
het leermoment te ondersteunen. Bovendien is het goed als kinderen zich met
het oog op de 21ste century skills verder weten te verdiepen in de verschillende
mogelijkheden om informatie te vergaren.

In mijn eigen onderwijs pas ik ook verschillende leerstrategieën toe. Deels is dat
verhalend, deels is dat doende en deels is dat digitaal op het moment dat de
studenten die onderwijs krijgen er het meest voordeel bij hebben.

Wat is de reden dat u zo nauw betrokken bent bij Ḿister Einstein?́

Ik ben bewust betrokken als lid van de Raad van Advies bij hét digitale
leerplatform van Nederland ‘Mister Einstein’, omdat ik de meerwaarde van
digitaal naast regulier onderwijs zelf ook ervaar. Ik merk dat ik een groter deel
van de studenten makkelijker weet te bereiken. Het is dan ook mijn streven dat
we in de toekomst niet meer over digitaal of regulier onderwijs spreken, maar
dat digitaal onderwijs gewoon ook regulier onderwijs is.

Een gevarieerde leermogelijkheid waarbij digitaal onderwijs een noodzakelijk
onderdeel is, zorgt dat het leerproces veel soepeler verloopt. Ik ervaar ook dat
het mij als ouder werk uit handen neemt en dat de leeropbrengst vergroot
wordt. Dat laatste maakt uiteindelijk gelukkigere kinderen die beter in hun vel
zitten.

Engels

Wiskunde B

Aardrijksunde

Frans

Natuurkunde

Geschiedenis

Duits

Economie

Biologie

Scheikunde

Wiskunde A
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Drs. Bert Lamot - Interim Manager 

Wat deskundigen zeggen

''Als je op zoek bent naar bijles/huiswerkbegeleiding 
op jouw maat en op jouw tijd dan is de online 
ondersteuning van Mister Einstein een goede keuze.''

''Een integrale benadering voor huiswerkbegeleiding
en bijles waarin de voordelen van online werken met
online persoonlijke benadering worden
gecombineerd. Een unieke combinatie die maakt dat
jouw vraag en behoefte wordt beantwoord. Je wordt
optimaal begeleid in jouw leer- en ontwikkelproces.
Innovatief en persoonlijk.''

"In aanvulling op het reguliere onderwijs biedt het
gebruikersvriendelijke online platform van Mister
Einstein een aantrekkelijk aanbod. Op werkelijk ieder
gewenst moment kan er kwalitatief goede
ondersteuning op maat geboden worden en dat op
een voor de jeugd aantrekkelijke wijze.

Zo moet onderwijs zijn: duaal en dus binnen en
buiten het schoolgebouw werken aan de verdere
ontplooiing van ieder kind op zijn of haar eigen
niveau!"

Gerard Brasjen - Voormalig Sectordirecteur 
Onderwijs, SCOH

Hans Stam MeD - Schoolleider 
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U levert de gegevens, wij doen de rest! 

Stap 1
• Intakegesprek van 45 minuten;
• Online of fysiek demonstratie van de applicatie;
• Kennismaking met de schoolleiding.

Stap 2 
• De school levert de gegevens van de leerlingen aan;
• Wij maken een account aan in de app;
• Wij verzorgen de rest van de afhandeling.

Stap 3  
• Na het gebruik van de app, vullen de leerlingen een evaluatie in;
• Samen met de schoolleiding bespreken wij deze 
 evaluatiemomenten.

Stap 4 
• Aan het eind van de periode leveren wij een uitgebreid
rapportage. 

Samen komen is een begin;
Samen blijven is vooruitgang

Samenwerken is succes!

Stap 5 
• Na de overeenkomst bespreking voor een meerjarige
samenwerking. 
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Sahin Yildirim 
Directeur Mister Einstein 
s.yildirim@mistereinstein.nl
(070) 204 2065

Bent u schoolleider, afdelingsleider, docent of
anderszins medewerker op een basisschool of
middelbare school in Nederland? Bent u
benieuwd naar hoe Mister Einstein, in
samenwerking met uw school, extra
ondersteuning kan bieden via een digitaal
leerplatform? 

Neem dan gerust contact met ons op via de
onderstaande contactgegevens, of neem
direct contact op met een van de
coördinatoren! Wij helpen u graag met het
aanvragen, vormgeven en invullen van de
juiste onderwijskundige interventie voor uw
school. 

Mister Einstein 

contact@mistereinstein.nl | www.mistereinstein.nl
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Eric Jan Deijl 
Sales Consultant Onderwijs 
ericjan@mistereinstein.nl
+31 6 19 09 77 69 
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