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Inleiding

Wanneer je op zoek gaat naar hulp voor je kind bij problemen met
school(resultaten) dan is het belangrijk grondig op zoek te gaan naar de
oorzaken. Dat had jij al door, anders zou je niet dit testje hebben ingevuld!

Nu had ik je natuurlijk alleen het antwoord kunnen geven en daarmee klaar,
maar dan zou ik absoluut geen recht doen aan jouw vraag. 
Vandaar dat ik dit e-boek heb gemaakt met daarin een heel uitgebreid
antwoord dat je hopelijk nog verder op weg gaat helpen in je zoektocht naar
de juiste hulp voor je kind. 

 

Dat er een aantal keerzijden zijn aan huiswerkbegeleiding is bij heel weinig
mensen bekend. Huiswerkbegeleiding kan helpen bij een aantal oorzaken
van problemen met school maar kan een aantal oorzaken niet verhelpen
en zelfs verergeren. Ook daarom is het heel goed dat je dit testje hebt
gedaan vóórdat je je kind inschrijft bij een huiswerkbegeleidingsinstituut!

 
 
 



HUISWERKBEGELEIDING
 GAAT NIET HELPEN

De uitslag van je test: 



Verklaring van de uitslag
Omdat je bij één of meer van de volgende vragen 'Nee' in hebt gevuld gaat
huiswerkbegeleiding voor jouw kind niet helpen: 

vraag 2, vraag 3, vraag 5 of vraag 6.

Hieronder volgen de vragen van het testje met bij iedere vraag een uitleg. 

 

1.  Voor hoeveel vakken is er een onvoldoende op het rapport? 
 
A 1 of 2
B 3 of meer

De vraag is, wanneer je kind bij maar 1 of 2 vakken een onvoldoende staat, of
huiswerkbegeleiding niet een te zwaar instrument is. Hierbij is het van belang (net als bij
iedere vraag te kijken wat antwoorden op de andere vragen zijn en wat de oorzaken van
de onvoldoendes zijn. 
(lees hiervoor meer in mijn blog over oorzaken bij onvoldoendes) 

Bij 1 of 2 onvoldoendes kan bijles soms helpen. Let goed op bij het kiezen
van een juiste bijlesgever! Wanneer er alleen stof uitgelegd wordt en niet
gekeken wordt wanneer/ waarom je kind vastloopt en niet wordt geleerd hoe
je kind een volgende keer zelf (zonder hulp van iemand anders) verder leert
gaan, verhelp je misschien niet het echte, onderliggende probleem. Youtube
heeft heel veel filmpjes met uitleg over nagenoeg alle vakken van
professionele docenten. Door je kind zelf (of samen met jou) op zoek te laten
gaan naar een oplossing stimuleer je zelfstandigheid!

Wanneer je kind 3 of meer onvoldoendes op het rapport heeft is het
belangrijk om heel goed naar de oorzaak/oorzaken van het probleem te
zoeken. Er is maar een beperkt aantal problemen waar huiswerkbegeleiding
bij kan helpen. 

 

https://www.vaardigeouders.nl/onvoldoende/


2 Kan je kind zich goed concentreren bij het huiswerk maken?

A ja
B nee

Goede concentratie is een vereiste voor goed huiswerk maken. Wanneer je
kind zich al goed kan concentreren zal dit hopelijk zo blijven bij het
huiswerkinstituut (al kan een andere leer-, werkomgeving in het begin even
voor afleiding en wat verminderde concentratie zorgen... Wanneer je B (nee)
in hebt gevuld en je kind zich kan zich niet goed concentreren dan kan
huiswerkbegeleiding op de korte termijn helpen.  

Huiswerkbegeleiding kan op de korte termijn werken omdat het over het
algemeen een rustige, gestructureerde omgeving is waar huiswerk gemaakt
wordt. (Misschien is dat thuis niet aanwezig?) Op de lange termijn zit er een
addertje onder het gras. Je kind léért zich namelijk niet concentreren.
Bedenk dus goed dat dit een tijdelijke oplossing is. Het werkt net zo lang als
dat je kind naar huiswerkbegeleiding gaat, daarna niet meer. De vraag is
verder wat je kind doet wanneer het huiswerk thuis moet maken.
Waarschijnlijk krijgt je kind niet al zijn/haar huiswerk af bij
huiswerkbegeleiding en hoe gaat het op die andere dagen dat het thuis zit te
werken? Van werken onder toezicht gaat een zekere dwang uit en wat doet
je kind wanneer dat toezicht er niet is? Is het helder waar de oorzaak van het
concentratieprobleem ligt? Is er te veel afleiding, sociaal emotionele
problemen of iets 'groters' als AD(H)D?  Zoek voordat je kiest voor
huiswerkbegeleiding, of dit de oplossing is voor het probleem  .  

 

3 Gaat je kind uit zichzelf aan het werk? Begint het uit zichzelf met
huiswerk maken?

A ja
B nee

Uit jezelf beginnen is een andere vaardigheid die heel belangrijk is voor 
 goede resultaten. Als je immers niet begint, kun je niet laten zien wat je
waard bent. Wanneer je B (nee) hebt ingevuld gaat huiswerkbegeleiding je
kind niet helpen. Sterker nog: Je ontneemt je kind iedere mogelijkheid
zelfstandigheid aan te leren. Sterker nog: wanneer je autonomie
wegneemt kan het effect zelfs averechts zijn. Kinderen krijgen het gevoel
dat het werkt (tijdens huiswerkbegeleiding), maar wanneer ze het zelf
moeten doen lukt het niet. Dit schaadt het zelfvertrouwen en zelfbeeld
van het kind en wakkert aangeleerde hulpeloosheid aan.  Wanneer je 'nee'
hebt ingevuld, is het verder belangrijk om te achterhalen waarom je kind
niet uit zichzelf aan het werk gaat. Door faalangst/ te moeilijk/ te
makkelijk/enz. Zoek naar de oorzaak van het uitstelgedrag.  

 
 
 



 4. Plant je kind huiswerk of stof voor bijvoorbeeld een toetsweek?

A ja
B nee

Wanneer je hier B (nee) hebt ingevuld kan huiswerkbegeleiding helpen. Bij een
goed huiswerkinstituut kunnen ze je kind leren plannen. Een goede docent bij
een studieles/mentorles op school kan dat ook maar regelmatig wordt er daarna
in de praktijk weinig met het plannen gedaan. Dit kan een voordeel zijn van
huiswerkbegeleiding. Ze kunnen je kind helpen bij leren plannen en bij het
toepassen.
Wanneer kinderen heel makkelijk leren en weinig hoeven te doen voor school is
het voor hen vaak echter helemaal geen noodzaak om te plannen. Dus zelfs al
kunnen ze plannen, in de praktijk zullen ze dit niet doen. M.a.w. het lijkt een
probleem maar dat is het niet. 

 

5. Besteedt je kind veel tijd aan huiswerk maar zijn er nog steeds
onvoldoendes?

A ja
B nee

Is je antwoord A (ja) dan kan het zijn dat de studievaardigheden van je
kind nog onvoldoende zijn. Hij/zij leert misschien niet op een goede en
efficiënte manier. Bij het  aanleren van goede leerstrategieen kan een
goed huiswerkinstituut je kind helpen.  Het is wel zaak om grondig verder
te zoeken wat er aan de hand kan zijn. Er kunnen naast niet de goede
leerstrategie ook andere dingen aan de hand zijn. Denk dan aan
bijvoorbeeld: 
Je kind zit veel boven, maar doet daar ook echt genoegl?  Zit hij/zij  ook
daadwerkelijk te werken of worden er andere dingen gedaan? Is er sprake
van faalangst? Is de stof te moeilijk of te makkelijk? Of één van de legio
andere mogelijkheden... 
Is je antwoord B (nee) dan is huiswerkbegeleiding niet de oplossing. Zoek
ook dan verder naar de oorzaak van weinig tijd besteden aan het huiswerk
en werk aan een oplossing voor het onderliggende probleem.

 
 



 6.  Is je kind gemotiveerd om huiswerk te maken?

A ja 
B nee

Wanneer je hier B (nee) in hebt gevuld zullen veel mensen denken dat
huiswerkbegeleiding je kind gaat helpen bij motivatie. Niets is echter minder
waar: Een huiswerkinstituut helpt je kind niet bij motivatie. Sterker nog: op
de lange termijn kan motivatie achteruitgaan na huiswerkbegeleiding. Is je
antwoord B begin dan niet aan huiswerkbegeleiding!  Héél soms bieden
huiswerkbegeleidingsinstituten een onderdeel motivatie aan. Wees daar
kritisch op. Zoek eerst de onderliggende oorzaak. Motivatie heeft over het 
 algemeen niets met studievaardigheden te maken en je kunt dan beter naar
iets of iemand anders op zoek die gespecialiseerd is in motivatieproblemen. 

 

7.  Besteedt je kind weinig tijd aan huiswerk?

A ja
B nee

Wanneer je kind weinig tijd besteed aan huiswerk (antwoord A), zal je kind
dat zeker meer gaan doen bij huiswerkbegeleiding. Daardoor zullen de
cijfers in eerste instantie ook omhooggaan. Dit gebeurt dan echter onder
‘dwang’. Omdat het echte, onderliggende probleem
(motivatie/concentratie/zelf starten/doorzetten enz.) niet aangepakt wordt
zal na verloop van tijd hetzelfde patroon terugkomen of zelfs verergeren.
Ga dus op zoek naar de onderliggende oorzaken en 

 
 



Stel dat je toch besluit huiswerkbegeleiding te zoeken voor je kind.  Waar
moet je dan op letten als je op zoek gaat naar een goed,  geschikt
huiswerkbegeleidingsinstituut?

Om te beginnen is er een groot verschil tussen een huiswerkklas (zoals die
vaak door school georganiseerd wordt), huiswerkbegeleiding en bijles. Een
huiswerkklas is vaak niets meer en niets minder dan een plek waar kinderen
huiswerk maken onder toezicht. Er wordt bijna niets gedaan aan
leervaardigheden, plannen en dat soort dingen. Dit is wat mij betreft zelden
tot nooit nuttig, behalve wanneer een kind thuis absoluut geen mogelijkheid
heeft rustig te werken en huiswerk te maken. 

Helaas is het zo dat iedereen in Nederland in principe een
huiswerkbegeleidingsinstituut kan beginnen. Ook bestaat er geen keurmerk.
Er is dan ook een groot verschil in kwaliteit. Er is wel een Landelijke
Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten (LVSI). De LVSI heeft
kwaliteitscriteria en richtlijnen ontwikkeld voor
huiswerkbegeleidingsinstituten. 

Wat is nu belangrijk bij het zoeken naar een geschikt huiswerkinstituut?

Ik zou letten op een aantal factoren:

Kosten:

De kosten voor huiswerkbegeleiding zijn aanzienlijk. 3 Dagen per week
naar een huiswerkbegeleidingsinstituut kost tussen de €2500,- en €4000,-
per jaar. Dit is een grote investering. 
Er is voor mensen met een hele kleine portemonnee in sommige
gemeenten een mogelijkheid om ‘gratis’ huiswerkbegeleiding te krijgen. Er
bestaat zoiets als ‘Talent-plan’. Dit is een stichting die ‘kortdurende
didactische ondersteuning’ financiert voor een kleine groep leerlingen. Er
zijn een aantal middelbare scholen bij aangesloten. Kijk op www.talent-
plan.nl voor meer informatie.

 
 

Waar je op moet letten 
bij huiswerkbegeleiding 

http://www.talent-plan.nl/


Locatie:

Ben je op zoek naar een vestiging van een groot huiswerkinstituut of wil je
juist iets kleinschaligs in de buurt? Hoeveel kinderen zitten er op deze locatie
en hoeveel per groep?

Waar wordt de huiswerkbegeleiding gegeven? 
Wordt de huiswerkbegeleiding op school gegeven of op een eigen locatie?
Is het voor je kind fijn en vertrouwd als de huiswerkbegeleiding op school
plaatsvindt of heeft hij/zij liever een andere omgeving dan op school?

Begeleiding:

Hoeveel kinderen worden geholpen door 1 begeleider? Wat is de
achtergrond (opleiding) van de begeleiders? Is er een groot verloop in
begeleiders of staat er iedere dag dezelfde en hoe lang werkt hij/zij er al?

Soort hulp:

Dat klinkt misschien een beetje raar want je komt op een
huiswerkbegeleidingsinstituut toch voor huiswerkbegeleiding? Er zijn
echter steeds meer instituten die ook andere hulp aanbieden zoals: 
 faalangstreductietraining, dyscalculie-, dyslexie- en motivatiehulp.
Omdat dit niet hun corebusiness is, is het belangrijk hier met een
kritische blik naar te kijken. Hoeveel ervaring hebben ze hier mee en
wat zijn ervaringen van andere ouders met deze andere hulp? 

Intake-hulpvraag:

Wanneer er een intake- of kennismakingsgesprek plaatsvindt, welke
onderdelen komen er dan aan de orde? Formuleer zelf van tevoren een
hulpvraag en bepaal of zij jullie daarbij kunnen helpen. 

 
 



Plan van aanpak:

Hoe ziet hun plan van aanpak eruit? Krijg je dit vooraf op papier? Denk hier
van tevoren ook zelf over na: wat wil jij met je kind met huiswerkbegeleiding
bereiken (anders dan voldoendes op het rapport). Natuurlijk kun je dan
denken:'daar kom ik toch voor bij hen...?!' Dat klopt, maar hoe helderder jij
hebt wat je wilt en zoekt hoe groter de kans dat je het vindt.  

Terugkoppeling: 

Hoe vindt de terugkoppeling naar jou als ouder plaats? Is dat per mail, of
telefonisch? Hoe vaak is dat? Wat houdt die terugkoppeling in?

Recensies: 

Lees de recensies van ouders op de site. Zijn er mensen die je kent die
goede ervaringen hebben met het huiswerkbegeleidingsinstituut?

Nog 1 ding:

Wat ik in de zoektocht naar scholen (basis- en middelbare scholen) altijd
vroeg is: "Hoe zou u in 1 zin uw school (huiswerkbegeleidingsinstituut)
omschrijven?" Het antwoord dat je dan krijgt is de kern waar zij voor
staan. Let maar op: Je krijgt dan vaak verrassend verschillende
antwoorden.  

 
 



Bijles: 

Tot slot nog iets over bijles. 
Bijles is handig wanneer er maar voor 1 of 2 vakken een achterstand is of
een onvoldoende en er verder geen andere 'problemen' zijn die aandacht
behoeven. Bedenk goed dat bijles, net als huiswerkbegeleiding de
afhankelijkheid van je kind t.o.v. de bijlesgever in dit geval vergroot.  Het leert
niet zelfstandig problemen oplossen...
 
Professionele bijles kost tussen de €20,- en €45,- per uur. Je kunt natuurlijk
goedkopere bijles kiezen maar de vraag is of de kwaliteit daarvan even goed
is. 

Let er bij bijles goed op dat de bijlesgever niet alleen maar uitlegt maar ook
vragen stelt, eigen initiatief bij je kind legt, stimuleert, zelfvertrouwen geeft
(afhankelijk van wat jullie willen bereiken met de bijles). 

Er zijn heel veel goede youtube-filmpjes van docenten te vinden die
allerhande onderwerpen uitleggen. Bedenk of dat in eerste instantie niet net
zoveel of meer oplevert. Je kind zal namelijk het meeste leren van het zelf
uitzoeken van antwoorden…



De hulpvraag

Afhankelijk van de hulpvraag (concentratie/zelf starter leren
zijn/motivatieproblemen) zullen er andere interventies plaats moeten
vinden.   

concentratie: 

Er kan een onderzoek plaatsvinden bij een psycholoog of psychiater waarna
er gespecialiseerde hulp geboden kan worden. Dit kan uiteenlopen van een
aantal gesprekken tot medicatie.  

starter leren zijn: 

Leren om jezelf ertoe te zetten aan het werk te gaan kan met meerdere
technieken. Vaak hangt dit samen met een slecht overzicht en een gebrek
aan planning. Inzicht in het eigen gedrag, het bieden van structuur, maken
van afspraken en verantwoordelijkheid geven zijn onderdelen van hulp die
geboden kan worden. Dit kan bijv. in gesprekken met een kindercoach.  

motivatie:

Een motivatieprobleem is vaak een langdurig en complex probleem.
Hoe langer het probleem speelt hoe lastiger het te keren is. Hier is extra
onderzoek vereist naar onderliggende oorzaken die heel divers kunnen
zijn. Wanneer je daarbij advies nodig hebt, kan ik je verder op weg
helpen. Ook gaan de laatste twee avonden van de oudercursus
huiswerkbegeleiding en motivatie over motivatie en demotivatie.  

 
 

Als huiswerkbegeleiding
niet gaat helpen, wat dan?

https://www.vaardigeouders.nl/oudercursus-huiswerkbegeleiding-en-motivatie-vo/


En?...
 
Vond je deze informatie nuttig deze?

Hopelijk ben je hiermee op weg geholpen om de juiste keuzes te maken bij
het zoeken naar hulp  voor je kind.

Heel veel succes en laat vooral een reactie achter op de site. Wil je weten
hoe jij zelf op een goede manier je kind kunt helpen op weg naar een
zelfstandig, gemotiveerd en zelfverantwoordelijk lerend kind, kijk dan ook
eens naar: 

de oudercursus huiswerkbegeleiding & motivatie!

Mariken Schaaff

https://www.vaardigeouders.nl/oudercursus-huiswerkbegeleiding-en-motivatie-vo/

