
Hinda Haspeslagh is een 46-jarige dame 
met een sterke persoonlijkheid en een 

doordringende blik die niet in haar 
kaarten laat kijken. Ze blijkt ook karig 
met haar antwoorden. De leerlingen 
zelf krijgen we niet te zien. Daar is ze 

formeel in. Ze tekent discretie en wil 
die voor de volle 100% veilstellen. 

De bureaus wel. Mooie warme 
vertrekken die ons geenszins aan een 

school doen denken. Warme kleuren, 
prachtige tapijten, massieve meubels. Alles is 

er hier om gedaan om het de student of leerling 
aangenaam te maken.

De leerkrachten mogen we na lang aandringen 
wel interviewen; zowel individueel als samen. 
We vragen hun wat hen hier zo aantrekt. 
Wat maakt Xanthippe anders dan een ander 
studiebegeleidingbureau? Wat ligt er aan de 
basis van het zo hoge slaagpercentage van dit 
bureau? Ze moeten er niet  lang over nadenken: 
de meerwaarde bestaat eruit dat de lessen” one-
to-one” gegeven worden, soms tot in het absurde 
toe (wanneer twee verschillende leerkrachten 
twee identieke lessen in verschillende lokalen 
aan telkens een andere leerling moeten geven) en 
de psychologische begeleiding waarover Hinda 
constant waakt. Voor haar is het heel belangrijk 
dat iedereen zich goed voelt, dat iedereen een 
gevoel van geborgenheid heeft, gecombineerd 
met het realiseren van vooraf bepaalde, concrete 
doelstellingen.   

Een leerkracht drukt het als volgt uit: “We 
moeten kwaliteit leveren op alle 

mogelijke domeinen, zonder 
dat de menselijkheid uit het 

oog verloren wordt.  Hinda 
heeft een bijna alziend 

oog, is streng, maar 
rechtvaardig. Ze is 
heel correct, integer, 
recht op de man af, 
eist telkens opnieuw 
kwaliteit, maar ze 

is ook ongeloofl ijk 
empathisch  en heel 

menselijk”.

We zijn een team waarin 
elke speler op zich belangrijk 

blijft zonder aan waarde als 

teamspeler in te boeten. Hinda waakt niet enkel 
over haar leerlingen, ze zorgt ook voor ons;  als 
team en als individu.
Zij is de kapitein op haar schip. 
Elke dag opnieuw. 

De peilers van deze studiebegeleiding bestaan 
uit respect en vertrouwen, gecombineerd met  
het one-to-one op maat benaderen van elke 
leerling, het intensieve overleg met de ouders 
en diens eventuele partners. De begeleiding is 
enorm persoonsgebonden, strikt individueel 
in de meest strikte zin van het woord.  Er 
wordt niet enkel naar het studieprobleem zelf 
gekeken, de leerlingen worden ook in bijna 
alle randdomeinen die met dat studiegebied 
in aanraking komen bijgestaan en dit alles in 
uiterste discretie.

Overdag begeleidt Xanthippe kinderen die 
hun examens afl eggen via de “middenjury” 
(de examencommissie van de staat), ‘s avonds 
en tijdens de weekends worden de leerlingen 
naschools begeleid. De ganse week door kan 
men er bijlessen volgen.

Het leerkrachtenteam is dermate gespecialiseerd, 
gedifferentieerd en geselecteerd dat Xanthippe 
leerlingen van BSO tot en met hogeschool en 
universiteit kan begeleiden. De leerkrachten 
zelf kennen enkel de actuele cognitieve situatie 
van de leerling. Van hun historiek en eventuele 
non-cognitieve problematiek is enkel Hinda op 
de hoogte.

Cognitieve selectiecriteria zijn bij Xanthippe 
quasi onbestaande: de “klik” moet er zijn.  En 
eens die klik er is, kan er veel.
We keren huiswaarts met een tevreden gevoel. 
Hier krijgen jongeren nieuwe kansen. 
Hier primeert kwaliteit.  www.xanthippe.be 
een adres om aan te bevelen. 
Interview: Alida Huygen.
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10 jaar Xanthippe: 
   het studiebureau dat niet ‘net dat beetje meer’ maar een  
      hele pak meer biedt dan enkel studie- en personenbegeleiding of bijlessen
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Dit jaar viert Xanthippe haar 10-jarig bestaan.  
We beslissen eens ter plaatse te gaan kijken naar de ingrediënten die dit 

studiebegeleidingbureau zo succesvol  maken.
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