
Geachte heer Woutersen, beste Emiel, 

 

Uit je vragenlijst maken wij op dat je geïnteresseerd bent in de wijze waarop Lyceo functioneert en dan 

met name in het kader van de corona-gerelateerde (leer)achterstanden. Graag geven we je hieronder een 

nadere toelichting daarop.  

 

Eerst wat informatie over Lyceo. Lyceo biedt verschillende vormen van onderwijsondersteuning zoals 

huiswerkbegeleiding, bijles en examentrainingen. We werken enkel met methodes die een 

wetenschappelijke basis hebben. Samen met Tilburg University hebben we een eigen methode 

ontwikkeld voor het aanleren en verbeteren van studievaardigheden: Lyceo Leren Leren©. Het is van 

belang dat de aanvullende onderwijsondersteuning die Lyceo biedt toegankelijk is voor ieder kind die 

dat nodig heeft. Daarom organiseren wij onze ondersteuning in samenwerking met 

onderwijsinstellingen en binnen de scholen. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om kosteloze 

plekken aan te bieden en daarmee de toegankelijkheid voor leerlingen voor wie huiswerkbegeleiding 

niet vanzelfsprekend is, aanzienlijk te vergroten. Daarbij gaat het bij Lyceo om het ondersteunen van 

leerlingen via bewezen methoden, zodat leerkrachten hun handen vrijhouden om zich te richten op hun 

kerntaken. Als ondersteunende dienstverlener aan het onderwijs heeft Lyceo een bewezen positieve 

impact op de onderwijsprestaties van kinderen. Samen met - en in dienst van - scholen werken wij 

daarom mee aan het structureel verbeteren van ons onderwijs en de ontwikkeling van ieder kind. 

 

De situatie waarin Lyceo, en vele andere aanbieders in aanvullend onderwijs, zich bevinden was het 

afgelopen jaar en is dit schooljaar bijzonder lastig. Een normale bedrijfsvoering was als gevolg van de 

corona-crisis en daaruit volgende lockdowns niet mogelijk. Voor jouw begrip: de scholen zijn pas deze 

week weer volledig open en lange tijd moesten wij rekening houden met het mogelijk weer niet 

doorgaan van het centraal schriftelijk eindexamen.  

 

Ontwikkeling 2020-2021 

Als gevolg van de gedwongen schoolsluitingen en het afgelasten van het centraal schriftelijk 

eindexamen 2020 werden wij hard geraakt en herstel van die klap kan in alle eerlijkheid pas voorzichtig 

beginnen nu wij een schooljaar inclusief een examencyclus hebben gedraaid. Wij doen geen uitspraken 

over onze omzet maar je mag aannemen dat onze omzet nog niet terug is op het oude niveau. Daarbij 

moet nog worden aangetekend dat we nog diverse financiële verplichtingen hebben als gevolg van de 

weggevallen omzet in 2020 en het treffen van de maatregelen om deze periode door te komen. Met een 

kleine 400 vaste medewerkers en het wegvallen van een groot deel van de omzet kun je je een 

voorstelling maken over hoe Lyceo er in maart 2020 voor stond.  

 

De belangrijkste kosten voor onze examentrainingen zitten in werving & selectie, coördinatie, 

ontwikkeling en drukken van lesmateriaal, logistiek, planning en roostering. De trainingen worden in 

een relatief korte periode in grote aantallen uitgeleverd, de voorbereiding neemt ruim 8 maanden in 

beslag. Omdat de kosten op het daadwerkelijk geven van de trainingen vooruit lopen, en de exacte 

kaders m.b.t. de NOW-regeling op moment nog niet duidelijk waren, was er sprake van een situatie van 

overmacht. Dat er geen kosten werden gemaakt voor de trainers voor de trainingen die in 2020 niet 

doorgingen loste op dat moment ons acute probleem niet op. 

 

We hebben vouchers verstrekt aan onze klanten, overdraagbaar en inwisselbaar op al onze diensten, met 

de toezegging dat deze vouchers uiterlijk binnen een jaar zouden worden gerestitueerd als ze niet voor 

andere diensten werden ingezet. Uiteindelijk hebben we, na de heropening van de scholen aan het begin 

van het schooljaar, de vouchers al binnen 7 maanden (tussen augustus en november 2020) kunnen 

restitueren.  

 

Je kunt je wellicht ook voorstellen dat het afgelopen schooljaar met gesloten scholen niet veel 

mogelijkheid bood tot aanvullende ondersteuning. Natuurlijk hebben wij, waar wij konden, 

bijgesprongen maar dit kon slechts in beperkte mate. Op dit moment is Lyceo bijzonder druk de 

activiteiten -voor zover dat nog lukt voor de zomer-  weer op te starten en de examenperiode inclusief 

de herexamens goed te begeleiden. 

 

Herstelprogramma’s 

Voor scholen is Lyceo al jaren een gewaardeerde partner, we zijn al ruim 10 jaar actief in ondersteuning 

op scholen. Dat doen wij dus met huiswerkbegeleiding, examentrainingen, zomerscholen, 

klassenassistentie, surveilleren, loopbaanoriëntatie en leren programmeren. Dat bij rondvraag de naam 



Lyceo valt is daarom niet verrassend en zeker niet het gevolg van de tijdelijke ondersteuningsbudgetten 

vanuit het herstelprogramma, maar eerder door onze jarenlange ervaring in aanvullende ondersteuning 

op scholen.  

Lyceo is een zichtbare speler binnen het aanvullend onderwijs. Echter zijn er meerdere partijen die 

binnen de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s door scholen worden ingezet. Bijvoorbeeld de 

Lesfabriek, Klassestudent en tientallen kleinere, regionaal sterke aanbieders van aanvullend onderwijs 

(zoals Lector, Spectrum Brabant, After’s Cool). Er zijn volgens onze laatste gegevens in totaal zo’n 625 

aanbieders van aanvullend onderwijs in Nederland actief. Maar ook reguliere uitzendorganisaties zoals 

BMC (onderdeel van Randstad Groep) en Maandag zijn in het onderwijs actief, deze zijn wellicht in 

jouw onderzoek door scholen niet genoemd, omdat zij ook niet als aanbieder van aanvullend onderwijs 

worden herkend.  

 

Tot slot over de herstelprogramma’s: het is voor ons niet mogelijk te identificeren vanuit welke 

budgetten een school ons jaarlijks inhuurt. Wij verwachten en hopen dat wij in het komende schooljaar 

voor onze vaste klanten een rol kunnen vervullen in de uitvoering van de NPO-programma’s. Op dit 

moment is daarover geen enkele uitspraak te doen omdat de scholen nog bezig waren/zijn met de 

centrale eindexamens en er nog nauwelijks zicht is op hoe de scholen dit in het nieuwe schooljaar zullen 

organiseren.  

 

Het kennisnetwerk van Lyceo 

Studiekring is sinds 2019 onderdeel van Lyceo maar hanteert haar eigen, bekende merknaam. 

Aanvullend onderwijs is namelijk vooral een lokaal product met een lokale naam. Het succes staat of 

valt met de reputatie op school en onder ouders op het schoolplein. Lyceo opereert om die reden onder 

verschillende labels en die gebruiken allemaal content die Lyceo beschikbaar heeft, bundels, de 

methode leren leren enz. Op onze website staat, ter nadere toelichting, vermeld dat deze labels 

kennispartner van Lyceo zijn.   

 

Met betrekking tot de content: Lyceo werkt hard aan de professionalisering van aanvullend onderwijs. 

Lyceo werkt daarom zoveel mogelijk evidence informed en laat haar activiteiten waar mogelijk extern 

toetsen (bijvoorbeeld door SEO economisch onderzoek). De resultaten van die onderzoeken worden met 

klanten (scholen) gedeeld en in combinatie met klanttevredenheidsonderzoek en projectevaluaties 

besproken in de jaarlijkse evaluaties. Deze onderzoeken doen wij ten behoeve van onze klanten. Je treft 

ze voor de volledigheid bijgesloten aan. Een interessant gegeven uit dit onderzoek is het feit dat onze 

trainingen de hoogste effectiviteit hebben onder leerlingen uit ons (kosteloze) Lyceo Extra programma 

(leerlingen scoren tot 1.5 punt hoger).  

 

De methode Lyceo Leren Leren© is ontwikkeld in samenwerking met en op basis van onderzoek door 

de Tilburg University. Dit onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Prof. dr. Jaap 

Denissen, toen werkzaam bij de Tilburg University, thans werkzaam als hoogleraar Sociale 

Wetenschappen aan de UU. Ook de interne opleiding van onze begeleiders heeft sinds 1 juni dit jaar een 

kwalitatieve erkenning van de UU. Intern onderzoek onder onze studenten wijst uit dat 40% van hen als 

gevolg van de ervaringen bij Lyceo werk in het onderwijs overweegt. Daarom is Lyceo een 

samenwerking aangegaan met de HAN voor een verkort traject in de kopopleiding van de 

lerarenopleiding.    

 

Technische vragen 

Wij doen geen uitspraken over concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie en ook niet over personen. Wel 

kunnen wij ontkennend antwoorden op beide vragen over Giyos & Associates B.V. Voor de 

volledigheid: de heer Dekker levert uitsluitend managementadvies aan Lyceo via deze persoonlijke 

management B.V. en er is geen andere relatie tussen de heer Dekker en Lyceo. 

 

Lyceo is intern volledig transparant, maar het kan wel zo zijn dat wij aan werknemers vragen om 

strategische of concurrentiegevoelige informatie niet te delen. Daarnaast vragen wij wel eens aan 

werknemers om bepaalde informatie (nog) niet te delen, omdat wij het prettig vinden om onze klanten 

(scholen) eerst netjes te berichten over eventuele ontwikkelingen.  

Lyceo heeft als professionele organisatie het beleid om niet via de pers te communiceren over 

bedrijfsvoering en alleen rechtstreeks met wie dat zakelijk van belang is.  

 

Wat betreft de arbeidsovereenkomsten: het overgrote deel van de (structurele) activiteiten van Lyceo 

wordt verricht onder arbeidsovereenkomsten. Een overeenkomst van opdracht betreft uitsluitend de 



incidentele werkzaamheden die periodiek en zelfstandig worden uitgevoerd zonder of onder zeer 

beperkt gezag. Het gaat dan om bijles (nl. op basis van beschikbaarheid bijlesgever en vraag van de 

leerling meestal voor de duur van slechts één uur en ook online) en examentraining (seizoenspiek in de 

maanden april en mei op basis van vaste criteria van programma van toetsing en afsluiting PTA) 

waarvoor evenmin een gezagsrelatie geldt. Dit biedt studenten de maximale flexibiliteit ten aanzien van 

de eigen studie, tentamenperiodes, practica, stages en vakanties. Zij kunnen aanmelden en afmelden 

wanneer zij dat willen. Dit wordt als zeer praktisch ervaren en levert ook de beste beschikbaarheid op. 

 

Het staat elke organisatie vrij haar algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen en te laten 

gelden. De algemene voorwaarden voorzien sinds de uitbraak van COVID 19 vanzelfsprekend ook in de 

uitbraak van een pandemie en meer specifiek de afkondiging van een lockdown (Artikel 13.2). 

Inmiddels moeten alle bedrijven immers rekening houden met de mogelijkheid van hernieuwde 

lockdowns in geval de/een pandemie weer de kop zou opsteken. Je vindt de algemene voorwaarden op 

onze website. 

 

Ter afsluiting 

Om je vragen over het NPO te kunnen beantwoorden, nodigen wij je graag start schooljaar (september) 

uit voor een gesprek over de inhoud van onze activiteiten en de mogelijke effecten van het NPO op het 

onderwijs. Wij verwachten tegen die tijd een beter zicht op wat er het komend schooljaar gaat spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


