
 

Leiden, september 2021 

 

Betreft: Brochure en flyers SSL-cursussen 

 

Beste heer, mevrouw,  

Hierbij ontvangt u onze nieuwe brochure, waarin alle cursussen voor het schooljaar 2021-2022 

zijn opgenomen.  

Naast de brochure treft u ook een poster aan en enkele flyers die bedoeld zijn om mee te geven 

aan de leerlingen. 

In de brochure wordt uitgebreid toegelicht hoe we te werk gaan. Deze brochures kunnen 

interessant zijn voor decanen, mentoren, coördinatoren of ouders en leerlingen die 

geïnteresseerd zijn in de opzet en achtergrond van onze cursussen. Nog meer informatie is te 

vinden op onze website. 

Graag willen wij u nog wijzen op drie actuele zaken:  

1. (School)Examentraining op locatie of in Leiden (met subsidie) 

In het kader van diverse subsidieregelingen (zoals de NPO) hebben, net als vorig jaar, al 

tientallen scholen contact met ons opgenomen voor een training aan hun leerlingen. 

Dat kan op school, maar ook in Leiden, het gehele jaar door. Wenst u hier meer 

informatie over, stuurt u dan gerust even een mailtje naar mijn collega Frank Vennix die 

deze cursussen coördineert: f.vennix@sslleiden.nl. 

 

2. Kortingsregeling wordt voortgezet 

Vorig jaar zijn we gestart met het aanbieden van ruim 500 cursusplaatsen voor 

leerlingen voor wie de cursus, om wat voor reden dan ook, een drempel vormt. Dit was 

een succes en wordt daarom voortgezet. We verzoeken u daarom vriendelijk om 

bijvoorbeeld de mentoren van deze regeling op de hoogte te brengen. Meer informatie 

over de regeling vindt u op pagina 9 van de brochure. 

 

3. Examentrainingen in herfstvakantie wordt voorgezet 

Sinds vorig jaar bieden we ook cursussen aan in het najaar, o.a. in de herfstvakantie. Het 

bleek namelijk dat veel leerlingen de cursus graag vroeger in het jaar wilden volgen om 

zo ook bij de schoolexamens van de intensieve oefening te kunnen profiteren.   

 

 

 



 

 

Wij hopen dat deze brochure u een helder overzicht biedt van onze aanpak en ons aanbod. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, belt of mailt u ons dan gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Hans Huibregtse 

 

Drs. J. Huibregtse (cursuscoördinator) 

Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL) 

Postbus 11095 

2301 EB  Leiden 

Telefoon: 071-5170633 

E-mail: info@sslleiden.nl 

Website: www.sslleiden.nl  

 

PS Voorgaande jaren hebben wij veel verzoeken gehad voor het toesturen van extra brochures 

en flyers. Wanneer u een mailtje stuurt naar info@sslleiden.nl krijgt u binnen enkele dagen het 

gewenste materiaal toegestuurd. 
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