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Gimv investeert in Studiekring, Nederlands marktleider in 
studiebegeleiding en bijles - Hoge ambities voor verdere 
groei   
 

Gimv heeft een meerderheidsbelang verworven in Studiekring, de Nederlandse marktleider 
in studiebegeleiding voor scholieren in het basis- en voorbereidend onderwijs. De overige 
aandelen blijven in handen van de oprichters. Naast het verwerven van bestaande aandelen, 
stelt Gimv eveneens vers groeikapitaal beschikbaar, wat Studiekring een solide basis geeft 
voor de ambitieuze groeiplannen. Er worden geen financiële details over deze transactie 
bekend gemaakt. 

Studiekring (www.studiekring.nl) werd opgericht in 2000 door Reinier en Ivo Richaers. Inmiddels is 
Studiekring uitgegroeid tot Nederlands grootste zelfstandige onderneming op het gebied van 
studiebegeleiding, bijles en examentraining. Studiekring, met hoofdkantoor in Utrecht, telt 
momenteel meer dan 50 vestigingen door heel Nederland met bijna 600 werknemers. De 
doelstelling is om Studiekring in de komende jaren qua omvang te verdubbelen, zowel in termen 
van vestigingen, omzet als cashflow. 
 
Studiekring onderscheidt zich van andere partijen door het centraal stellen van de scholier. Door 
middel van een individueel intake gesprek worden de leerdoelstellingen van de leerling helder 
gesteld. Studiekring richt zich niet alleen op het verbeteren van de schoolcijfers maar vooral ook op 
het ontwikkelen van zelfstandige studievaardigheden waar de leerling voor langere tijd wat aan 
heeft. Door haar schaal kan Studiekring een hoog niveau van kwaliteit tegen een concurrerende 
prijs aanbieden. 
 
Reinier Richaers, co-CEO en mede-oprichter Studiekring: “Wij zijn zeer verheugd in Gimv een 
partner te hebben gevonden die de marktleidende positie van Studiekring sterk wil uitbreiden door 
heel Nederland.” “De bereidheid en ambitie om de groei van de onderneming te steunen op een 
manier die bij Studiekring past, sprak ons zeer aan in Gimv,“ vervolgt zijn broer Ivo Richaers, co-
CEO en mede-oprichter Studiekring. 
 
Ivo Vincente, Head Buyouts & Growth Nederland Gimv: “Al enige tijd volgen wij nauwlettend de 
ontwikkelingen in de onderwijssector. Studiekring vervult in onze optiek een belangrijke rol bij de 
toenemende vraag naar studiebegeleiding en bijles. Wij zijn onder de indruk van het potentieel van 
Studiekring alsook van de ervaring en gedrevenheid van het management. Samen met hen 
hebben we alles in stelling gebracht om een vervolg te schrijven aan dit mooie groeiverhaal.” 
 
 
 
 
 
 

http://www.studiekring.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 T  +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 

 F  +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, België 2/2 

   www.gimv.com 
 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

Ivo Vincente – Head Buyouts & Growth Netherlands 

T +31 70 3 618 621 – ivo.vincente@gimv.com 

Gimv  is een Europese investeringsmaatschappij met 30 jaar ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel en beheert momenteel 1,9 miljard EUR 

(inclusief fondsen van derden). 

Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Daarnaast 

verstrekt Gimv via gespecialiseerde teams durfkapitaal aan bedrijven actief in Life Sciences, 

Technology en Cleantech. Hiervoor kan Gimv zich beroepen op een regionale aanwezigheid met 

vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en een uitgebreid internationaal 

expertisenetwerk. 

Specifieke activiteiten of welbepaalde landen benadert Gimv via gespecialiseerde fondsen, al dan 

niet in samenwerking met ervaren partners. Voorbeelden hiervan zijn Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG 

Infra+, DG Infra Yield, enz. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u terug op www.gimv.com 
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