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Voorwoord 

 

Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn opleiding aan de NSO in Amsterdam. Ik heb altijd een 

grote interesse gehad in de invloed van ouders op de resultaten van middelbare scholieren. Met behulp 

van dit onderzoek wilde ik een beter beeld krijgen over de verschillende beelden/opvattingen die leven bij 

de docenten, leerlingen en (natuurlijk) ouders zelf. Specifiek heb ik gekeken naar verwachtingen ten 

aanzien van ouders. Verwachtingen zijn van grote invloed op gedrag, tenslotte. En elke vorm van leren is 

verbonden met de attitude die het studiegedrag bepaalt. 

 

Hoewel ik voorheen geen ervaring had met het doen van onderzoek  heeft het me veel gebracht. Ik ben 

beter geoutilleerd in het ontwikkelen van een onderzoekende houding en ik ben inhoudelijk veel wijzer 

geworden over de verschillende verwachtingen ten aanzien van ouders en het begeleiden van kinderen 

thuis.  

Ik wil Jos Zuylen, mijn onderzoeksbegeleider, bedanken voor zijn geduld en zijn adviezen. Hoewel ik niet 

altijd een makkelijke ‘klant’ was, heeft hij mij stelselmatig en goedmoedig op het juiste spoor gezet door 

zijn focus op de onderzoeksmethodiek en op de vereiste formuleringen.  

Vanzelfsprekend bedank ik de vele ouders die zich lieten interviewen en de leerlingen uit mijn 

klankbordgroep. Ook de docenten in mijn team ben ik zeer erkentelijk. Ze hebben mij geholpen met de 

ouderinterviews en ze waren verrukkelijk eerlijk toen ik hen interviewde over hun meningen. In het 

bijzonder bedank ik mijn collega Menno Captein, met wie ik menig uurtje heb gedebatteerd over de 

inhoudelijke format van de interviews en over de opzet van de speciale ouderavond over huiswerk. 

Menno’s stijl is verfrissend precies en confronterend en zijn scherpte heeft het onderzoek veel goed 

gedaan. Ook dank ik Margreet voor haar bijdrage aan het scoren van de resultaten en voor haar frisse 

taalgevoeligheid. 

Nico Duivenvoorden 
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Managementsamenvatting 

 
Een belangrijke taak van docenten en schoolleiders is het optimaliseren van de leerrendementen van 

leerlingen (Marzano, Waters & McNulty, 2005) en een sterke samenwerkingsrelatie tussen de school en 

ouders speelt daarbij een stimulerende rol (Hattie, 2009).  

Het primaire doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat verschillende actoren (leerlingen, 

docenten en ouders) verwachten ten aanzien van de begeleiding van huiswerk door ouders. Door een 

beter beeld te krijgen van de realiteit zal het Christelijk Lyceum Delft effectiever in staat zijn haar 

huiswerkbeleid onder de loep te leggen en, waar nodig, te verbeteren. Centraal in het onderzoek stond het 

gebruik van semigestructureerde interviews. Hieraan hebben 49 ouders, 15 docenten en 15 

brugklasleerlingen meegedaan. 

In de literatuur over dit thema vond de onderzoeker het drie-fasen model van Coulter ( 1979). In het 

model worden drie fasen van huiswerk onderscheiden, elk onderverdeeld in een aantal subcategorieën. 

Het model vormde een cruciale basis voor dit onderzoek, specifiek voor de interviewmodellen. Deze 

modellen konden in dezelfde fasen en subcategorieën verdeeld worden, iets dat verwerking van de 

resultaten zeer ten goede kwam. De onderzoeksvraag richt zich primair of de middelste fase van het 

model, de maakfase. De  maakfase bestaat uit vier deelaspecten:  

- studievaardigheden: is er sprake van aandacht voor ontwikkeling van leerstrategieën, voor het  

   HOE van het leren? 

- leeromgeving: is de leeromgeving thuis condusive to learning (stimulerend voor leren)? Wordt  

   afleiding beperkt? Zijn er afspraken over de inrichting/inzet van de studieplek? 

- hulp bij huiswerk: worden leerlingen overhoord, gecontroleerd? Krijgen ze inhoudelijke hulp/uitleg  

  als ze iets moeilijk vinden, et cetera? 

- (eventueel) extra’s: is er sprake van de inzet van derden, van bijlesgevers of huiswerkbegeleiding  

   bijvoorbeeld? 

 

Met behulp van ouderenquêtes en, vooral, door semigestructureerd interviews met ouders, leerlingen en 

docenten was het mogelijk om verschillen en overeenkomsten ten aanzien van verwachtingen over de 

inzet van ouders in kaart te brengen. Het drie-fasen model van Coulter, inclusief de onderliggende  

deelaspecten over de maakfase van huiswerk stond daarbij centraal. 

Uit de resultaten van het onderzoek concludeert de onderzoeker dat meningen over hetgeen van ouders 

verwacht mag worden op een aantal deelaspecten sterk uiteen lopen. Door leerlingen wordt hulp bij 

huiswerk veelal geassocieerd met een combinatie van bijles/uitleg en controle. Docenten schrijven ouders 

voornamelijk een stimulerende, overhorende rol toe. Maar ook zaken als het geven van aandacht aan 

netjes werken en het creëren van een rustige leeromgeving zonder constante afleiding staan voor 

docenten hoog op de agenda van taken voor ouders. Veel ouders, echter, voelen zich niet toegerust om 

datgene te doen dat zij van zichzelf verwachten, namelijk dat zij ‘breed’ in staat zijn om te helpen met het 

ontwikkelen van diverse studievaardigheden. Met name ouders leggen de lat voor zichzelf hoog, ze 

zoeken actief de balans tussen ondersteunen en loslaten. Leerlingen achten de invloed van hun ouders 

geringer dan hun ouders zelf. 

 

Hoewel de focus van het onderzoek bij de rol van ouders ligt zijn ook een aantal zaken duidelijker 

geworden die met de andere twee fasen van huiswerk te maken hebben, de opgeef- en terugkomfasen. 

Conclusies hierover staan niet in dit onderzoek maar er zijn aanwijzingen dat het ouders frustreert dat zij 

veel moeite moeten doen om erachter te komen wat het huiswerk (nou precies) ís en dat docenten een 

hoge mate van zelfstandigheid van leerlingen eisen/verwachten t.a.v. huiswerk(planning.)  
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Naar aanleiding van dit onderzoek dient zich een aantal uitdagingen aan: Hoe kunnen we ouders effectief 

ondersteunen/begeleiden bij het vinden van een goede balans tussen wat zij thuis wel en niet moeten 

doen volgens docenten? En wat kunnen docenten doen om huiswerkgedrag van leerlingen te verbeteren, 

om huiswerk een gewichtiger rol toe te bedelen in het leerproces van onze leerlingen?  

 

De onderzoeker acht het raadzaam om ook onderzoek te doen naar het gedrag van docenten tijdens de 

omliggende fasen van huiswerk; Waarom worden (bepaalde) huiswerkopdrachten gegeven? En, wat is de 

meest effectieve manier om feedback te geven op het (thuis) gedane werk? Verder onderzoek kan een 

impuls geven aan de professionaliteit van docenten, aan huiswerk-gerelateerd gedrag van docenten.  
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1. Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 

Recentelijk is mijn rol op school veranderd. Voorheen was ik teamleider Havo 1, 2 en 3 en daarbij was het 

belangrijk om te focussen op het onderwijskundige profiel van die doelgroep. Sinds augustus 2014 ben ik 

teamleider brugklassen Havo en Vwo geworden en heb, naast een aantal portefeuilles, de leiding gekregen 

over deze afdeling die ruwweg bestaat uit 300 leerlingen en 17 docenten. Vanuit onderwijsperspectief is 

mijn focus dus enigszins verschoven. Voor de leerlingen in de brugklas is het van belang dat zij een goede 

start maken op de middelbare school. Voor mij en mijn team is het belangrijk dit gewenningsproces 

optimaal te stimuleren en te laten verlopen.  

 

Tijdens mijn studie is mijn aandacht gegroeid voor de invloed van ouders op het leerproces van hun 

kinderen en voor de samenwerkingsrelatie tussen docenten en ouders. Regelmatig kwam ik verwijzingen 

tegen naar onderzoek over de invloed van ouders op de resultaten van middelbare scholieren. Bij mij 

groeide de overtuiging dat er voor mijn school en mijn afdeling meer te halen valt uit een goede 

samenwerkingsrelatie en ik ben nieuwsgierig geworden naar manieren om deze relatie effectief vorm te 

geven. 

 

1.2 Context  
Achter deze effectieve relatie met ouders, zoals hierboven beschreven, zit dus een hoger doel: een goede 

samenwerkingsrelatie tussen de school (docenten) en ouders zal het begeleiden van een goede transitie 

voor kinderen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs bevorderen. En, zoals vele onderzoeken hebben 

aangetoond, leidt een voorspoedig gewenningsproces tot betere resultaten bij leerlingen. 

 

Op het Christelijk Lyceum in Delft (het CLD) zijn de laatste jaren een aantal ontwikkelingen gaande. Een 

belangrijke rode draad is de rendementsontwikkeling van onze onderbouwklassen. Hoewel de resultaten 

over de laatste vijf jaren overwegend voldoende waren, heerst op het CLD de overtuiging dat er meer uit 

te halen valt. Daar komt bij dat de docententeams in de onderbouw al een aantal jaren vragen om meer 

duidelijkheid ten aanzien van het didactische en pedagogische klimaat in de onderbouw. Hiermee doelen 

zij op hun wens onderling afspraken te maken over zaken als huiswerk en toetsing van leerlingen. Deze 

wens om meer duidelijke werkafspraken is evenredig gegroeid met het aantal leerlingen op onze locatie; 

de laatste zes jaren is het aantal leerlingen op onze locatie gegroeid van 1.100 naar 1.640 waardoor er veel 

druk is ontstaan op de organisatie. Het is lastig om een goed lesrooster te maken en er zijn veel nieuwe 

docenten die tijd nodig hebben om te wennen aan onze locatie en aan onze manier van werken.  

 

1.3 Onderwerp van het onderzoek 

Het is min of meer uit de aanleiding en de context al af te leiden dat op onze school behoefte is aan 

geactualiseerd beleid ten aanzien van huiswerk en toetsing. In algemene zin praat ik dan over een breed, 

samenhangend spectrum aan activiteiten die leerlingen, docenten en ouders ondernemen die, opgeteld, 

leiden tot verbetering van de leerresultaten van leerlingen. In dit onderzoek heb ik mij gericht op de 

invloed die ouders hebben en de mate waarin ze deze invloed effectief benutten. Ik keek daarbij specifiek 

naar ouders die louter betrokken zijn bij de (brugklas)afdeling en ik richtte mijn aandacht op de 

thuissituatie, op de maakfase van huiswerk. De resultaten van mijn onderzoek wil ik gebruiken om 

verbetervoorstellen te formuleren voor de samenwerkingsrelatie met ouders en vooral om samen te 

komen tot verbeterd huiswerkbeleid op onze school.  

 

Het ging voor dit (NSO) onderzoek te ver om causale verbanden te onderzoeken tussen gedrag van ouders 
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en leerrendementen. Daarvoor ontbraken de tijd en de middelen. Wat wel haalbaar en zinvol was, was een 

onderzoek naar rollen/taken van ouders bij huiswerk: 

o Wat doen ze nu? 

o Wat zouden ze (eventueel) aanvullend kunnen doen? 

o Welke opvattingen hebben ouders over hun eigen rol bij huiswerk? 

o Welke opvattingen hebben docenten over de rol van ouders bij huiswerk? 

o Welke opvattingen hebben leerlingen over de rol van hun ouders bij huiswerk? 

 

1.4 Onderzoeksvraag 

Het bovenstaande heeft geleid tot de onderstaande onderzoeksvraag. Deze is opgebouwd uit een 

hoofdvraag en een aantal deelvragen. De antwoorden op de deelvragen leveren input voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag. 

 

1.4.1 Hoofdvraag 

Welke rollen en taken hebben ouders van brugklasleerlingen van het Christelijk Lyceum Delft ten aanzien 

van het begeleiden van huiswerkactiviteiten van hun kinderen?  

 

1.4.2 Deelvragen 

De antwoorden op de deelvragen moeten, opgeteld, leiden tot het antwoord op de hoofdvraag.   

1 Wat doen ouders van brugklasleerlingen nu? 

2 Wat zouden ze, eventueel, aanvullend kunnen doen? 

3 Welke opvattingen hebben ouders over hun eigen rol bij huiswerk? 

4 Welke opvattingen hebben docenten over de rol van ouders bij huiswerk? 

5 Welke opvattingen hebben leerlingen over de rol van hun ouders bij huiswerk?  
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2. Theoretisch kader 

 
2.1 De rol van ouders bij huiswerk 

Er is veel onderzoek gedaan naar ouders en huiswerk, vanuit verschillende perspectieven en in 

verschillende contexten. Hattie (2009) heeft in ‘Visible Learning, a Synthesis of over 800 Meta-analyses 

Relating to Achievement’ een optelsom gemaakt van veel van deze studies. Daarbij heeft hij gekeken naar 

positieve en negatieve kenmerken en bijdragen van het thuisfront op deelgebieden zoals socio-

economische status (SES), ouderlijke bemoeienis, familie- en gezinsstructuren, het leerklimaat thuis, de 

televisie, inspanningen van ouders bij het leren leren et cetera. Een optelsom van 117 studies, waarbij 

320.000 mensen betrokken waren, leverde het onderstaande diagram op. Daarin is te zien is dat de 

invloed van ouders hoog (high) scoort op Hattie’s invloed-meter. Hattie bevestigt dat de rol van ouders van 

belang is voor scholen en hun leerlingen. Onduidelijk daarbij is of daarbij een wezenlijk onderscheid te 

maken valt tussen ouders van brugklassers en van ouders van andere leerjaren. Wel is evident dat de 

ouders van brugklassers het meest bereid zijn om hun kind te ondersteunen, met name als onderdeel van 

het proces van wennen aan de middelbare school. 

 

Hattie legt in zijn boek uit dat vrijwel elke ingreep in het onderwijsproces een effect heeft. De medium 

effectgrootte van ruim 160 mogelijke ingrepen die hij vergeleek is 0,4. Effectgroottes onder 0,4 definieert 

hij als laag (low developmental effects) of zelfs negatief (reverse effects). Alle ingrepen die een 

bovengemiddeld effect sorteren zitten in de zone van gewenste effecten (zone of desired effects). De 

onderstaande figuur laat het effect zien van de invloed van ondersteuning door ouders. 

 

  

Figuur 1: Parental Involvement (0,51), uit Visible Learning [Hattie, 2009]. 

 

In figuur 1 is te zien dat de effectgrootte van ouderinvloed (Patental Involvement) 0,51 is en valt binnen de 

gewenste zone. Daaruit valt te concluderen dat het zinvol is om ouderinvloed ten aanzien van leren 

aandacht te geven, te stimuleren. 

 

Al eerder identificeerde Cotton (2005) vijfentwintig essentiële taken voor schoolleiders. Samenwerking en 

dialoog met ouders (en samenleving) staat hoog op de lijst, vlak achter taken die betrekking hebben op: 

visie, veiligheid, verwachtingen, doorzettingsvermogen, toegankelijkheid en (leer)klimaat.  

 

Williams, Haertel, Haertel en Wahlberg (1992) deden in Amerika onderzoek naar de impact van het 
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medium televisie op de schoolresultaten van jongeren. Zij concludeerden dat jongeren veelal moeite 

hebben om de korte-termijn prikkels (van televisie) te weerstaan. Ze beschrijven een toename in 

procrastination (uitstelgedrag) ten aanzien huiswerk. Kinderen met ouders die afspraken maakten over 

boundaries (begrenzingen ten aanzien van televisietijd) presteerden aantoonbaar beter dan kinderen van 

ouders die geen afspraken maakten over huiswerkgedrag of zich niet hielden aan de afspraken (of regels) 

die ze hadden gemaakt. Smit (2012) spreekt in relatie tot dit laatste aspect over de mate van vaardigheid 

waarmee betrokkenen met elkaar omgaan. Hij pleit ervoor dat scholen, opvoeders en de buurt niet alleen 

samenwerken om elkaar betrokken te houden bij afspraken, procedures, overlegstructuren en 

verantwoordelijkheden maar ook samenwerken in het ontwikkelen van de benodigde pedagogische 

vaardigheden.  

 

Clinton, Hattie en Dixon (2007) kwamen tot een vergelijke aanbeveling in hun artikel ‘Evaluation of the 

Flaxmere Project’. Zij bepleitten dat scholen actief samenwerken met ouders en opvoeders aan het 

ontwikkelen van unison (eenheid) ten aanzien van taal. Anders gezegd: Als docenten en ouders dezelfde 

taal leren spreken over schoolzaken (waaronder huiswerk) zou dat van positieve invloed zijn op het 

creëren van eenduidige verwachtingen ten aanzien van het studiegedrag van jongeren. Zij 

beargumenteren dat het scheppen van diezelfde eenduidigheid zal leiden tot betere leerrendementen. Om 

dit te bereiken is het van belang dat de school ouders benaderd als partners in het proces van het creëren 

van heldere taal ten aanzien van verwachtingen over leergedrag. 

 

2.2 Mindsets  

Dweck (2000) is met haar onderzoek naar mindsets (geesteshoudingen) de laatste jaren van grote invloed 

geweest binnen de vakgebieden psychologie en onderwijskunde. Dweck wilde zicht krijgen op de bronnen 

van motivatie om te leren en ontwikkelde aan het hand van haar onderzoeken de begrippen fixed mindset 

en growth mindset. In een studie (Blackwell et al, 2003, aangehaald in Dweck & Molden, 2007) werden 700 

kinderen uit groep 7 onderzocht op hoe zij dachten over hun intelligentie: was dat een vaststaand gegeven 

(entiteittheorie)? Of kon je met hard werken je intelligentie ontwikkelen (groeitheorie)? Daarna werden de 

leerlingen gedurende twee jaar gevolgd in hun resultaten bij wiskunde. Het bleek dat er een duidelijke 

relatie was tussen de zelfbeeldtheorie die de leerlingen hadden en hun kijk op doelen. Voor kinderen met 

de entiteittheorie was de prestatie het doel: een toets was een moment om te laten zien hoe intelligent je 

was. Kinderen van de groeitheorie stelden zichzelf juist leren tot doel: voor hen was een toets een manier 

om te zien hoe ver ze gevorderd waren en wat ze nog konden leren.  

 

Volgens Dweck (2010) is het mogelijk om de transitie te maken van een fixed mindset naar een growth 

mindset. Ouders en leerkrachten kunnen elkaar daarbij helpen als zij onderzoeken welke taal leerlingen 

aanzet tot leren, tot het verkennen van nieuwe strategieën, en welke taal bij leerlingen statisch gedrag tot 

effect heeft. 

 

2.3 Huiswerk, huiswerkbeleid en huiswerkdidactiek 

Uit onderzoeken en artikelen van wetenschappers uit Nederland en België is duidelijk geworden dat 

algemeen slecht met huiswerk wordt omgegaan; veel scholen hebben slecht of geen beleid en het 

rendement van huiswerk is niet hoog, om niet te zeggen laag. Zuylen en Simons (1989) deden 20 jaar 

geleden al belangrijke aanbevelingen aan scholen. Recente onderzoekers/auteurs zoals Hogeboom (2010),  

Smit (2012) en het duo Bakker en Denissen (2013) onderschrijven nog immer het belang van goed 

huiswerkbeleid op scholen. Ginjaar-Maas, oud-Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, 

omschrijft in Huiswerkbeleid (1989) het begrip huiswerkbeleid als iets dat niet in de school op zichzelf zou 

moeten staan. Huiswerkbeleid, zo betoogt zij, zou onderdeel moeten zijn van het ruimere begrip 

“leerlingbegeleiding” waaronder ook zaken kunnen vallen als preventie van schoolverzuim, opvang van 

persoonlijke problemen, studiebegeleiding, vakken- en beroepskeuze en begeleiding naar het 
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vervolgonderwijs. Net als bij leerlingbegeleiding moet huiswerkbeleid een verantwoordelijkheid zijn van 

het hele schoolteam. Het woord “beleid” impliceert dat het hier gaat om een gezamenlijke aanpak die 

uitstijgt boven de individuele docent die huiswerk opgeeft. (Ginjaar-Maas, 1989, p. 6) Als we over 

huiswerkbeleid praten, aldus Ginjaar-Maas, gaat het er om dat er helderheid is: helderheid voor alle 

betrokkenen (het schoolbestuur, de schoolleiding, vaksectiecoördinatoren, docenten, mentoren, 

leerlingen en ouders). Het gaat om duidelijkheid over het doel van huiswerk, de aard van het huiswerk, de 

hoeveelheid, de duur en de controle. (Ginjaar-Maas, 1989, p. 6) Het uiteindelijke doel van huiswerkbeleid is 

te komen tot betere prestaties van leerlingen. Dat zou moeten blijken uit minder zittenblijven, minder 

voortijdig schoolverlaten, een bewustere vakkenpakketkeuze, betere examenresultaten en een betere 

doorstroom naar hogere vormen van onderwijs. (Ginjaar-Maas, 1989, p. 6) 

 

Coulter (1979) introduceerde in zijn artikel in het British Educational Research Journal een model waarin 

huiswerk beschreven wordt als een zich steeds herhalend proces in drie fasen: initial-classroom phase 

(opgeef-fase, in de klas), home-community phase (maak-fase, thuis) en classroom follow-up phase 

(vervolg-fase, in de klas). Op basis van zijn model ontwikkelden Croonen en Zuylen (1989) een 

huiswerkmodel, hieronder afgebeeld als figuur 2 (in: De Klerk, Simons en Zuylen). Dit model heeft een 

centrale rol in het onderzoek gekregen. Het is goed bruikbaar om de drie actoren te verbinden met 

betrekking tot huiswerk. Deze actoren zijn docenten, leerlingen en ouders. 

  

Figuur 2 is een weergave  van het huiswerkmodel dat Croonen en Zuylen ontwikkelden, gebaseerd op het 

model van Coulter. 

 

 
Figuur 2: Het huiswerkmodel van Croonen en Zuylen uit 1989 (gebaseerd op Coulter, 1979) 

 

Het model van Coulter is bij herhaling nuttig gebleken om begrippen als huiswerk, huiswerkbeleid en 

huiswerkdidactiek bespreekbaar te maken, om er taal aan te verbinden. 

 

In het boek ‘Huiswerkbeleid’ van De Klerk, Simons en Zuylen (1989) is huiswerkbeleid als volgt gedefinieerd 

(p. 37): Met huiswerkbeleid wordt een samenhangend geheel van (schriftelijk vastgestelde) afspraken, 

spelregels en gebruiken bedoeld tussen directie, vaksectie- en studiecoördinatoren met betrekking tot 

huiswerk. 

 

Merkx en Zuylen (2012) omschrijven huiswerkdidactiek als “… omgaan met huiswerk in de klas en thuis.” 

Het is evident dat door de onderzoekers huiswerk gedefinieerd wordt als een iets dat zowel ouders en 

leerlingen, maar zeker ook docenten betreft. Huiswerk heeft een plaats in alle fasen uit het huiswerkmodel 
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van Coulter (1979).  

 

Simons en Zuylen (1989) koppelen huiswerkdidactiek aan suggesties van didactische aard voor de 

verbetering van de opgeef-, maak- en terugkomfase. Zij pleiten ervoor dat de schoolleiding erover waakt 

dat docenten zich aan gemaakte afspraken houden ten aanzien van het opgeven en bespreken van 

huiswerk, maar ook dat ouders/verzorgers gecoacht worden in het begeleiden van hun kinderen in de 

maakfase en dat leerlingen geleerd wordt verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. In de 

opgeeffase, bijvoorbeeld, is het niet alleen van belang dat docenten zo concreet mogelijk informatie geven 

over wat de leerlingen moeten doen maar ook dat ze aandacht besteden aan hoe leerlingen dit moeten (of 

kunnen) doen. Aandacht voor maatwerk en verschillen tussen leerlingen moet een rol krijgen bij het 

bepalen en omschrijven van het huiswerk. De docent moet gepaste hulp geven. In de terugkomfase 

adviseren zij docenten om gedurende maximaal 10 minuten altijd iets te doen met het gedane huiswerk en 

dit op gevarieerde wijze te controleren en corrigeren. Ouders en leerlingen zouden concrete, schriftelijke 

informatie moeten krijgen over de maakfase. Daarin moet aandacht zijn voor de inrichting van de werkplek 

en voor het thema ‘studievaardigheid.’ 
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3. Doel- en vraagstelling 

 

Bestudering van de literatuur over de relatie tussen (huiswerkbegeleiding van) ouders en leerrendementen 

heeft niet geleid tot een aanpassing van de onderzoeksvraag. Het heeft er wel toe geleid dat de vraag 

pregnanter werd. Het scheppen van duidelijke verwachtingen ten aanzien van de rol van ouders en het 

creëren van een goede samenwerking tussen docenten en ouders heeft aantoonbaar voordelen voor 

leerlingen.  

 

De hoofdvraag blijft daarom:  

 

Welke rollen en taken hebben ouders van brugklasleerlingen van het Christelijk Lyceum Delft ten aanzien 

van het begeleiden van huiswerkactiviteiten van hun kinderen? 

 

Met als onderliggende deelvragen: 

Deelvraag 1: Wat doen ouders van brugklassers nu? 

Deelvraag 2: Wat zouden ze, eventueel, aanvullend kunnen doen? 

Deelvraag 3: Welke opvattingen hebben ouders over hun eigen rol bij huiswerk? 

Deelvraag 4: Welke opvattingen hebben docenten over de rol van ouders bij huiswerk? 

Deelvraag 5: Welke opvattingen hebben leerlingen over de rol van ouders bij huiswerk? 

 

Dit meesterproefonderzoek is een middel om tot een geactualiseerde visie te komen op huiswerkbeleid. 

De inzichten die het opzoek heeft opgeleverd zullen gedeeld worden met alle gremia van de school, met 

ouders, docenten, schoolleiding en klankbordleerlingen. De resultaten van het onderzoek zullen wellicht 

docenten beter in staat stellen om een geactualiseerde visie te formuleren op de rollen en taken van 

ouders ten aanzien van huiswerk. Deze visie kan dan zorgen voor draagvlak voor verandering en kan 

richting geven aan de nodige beleids- en werkafspraken voor docenten, specifiek, aan afspraken omtrent 

huiswerkdidactiek. Het zal voor docenten in belangrijke mate bijdragen aan de (pedagogische en 

didactische) duidelijkheid waar zij om vragen . Voor ouders en leerlingen kan het bijdragen tot helder 

geformuleerde verwachtingen vanuit de school. 
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4. Methode 

 

De methodeparagraaf is een precieze beschrijving van de wijze waarop het onderzoek plaats heeft 

gevonden. Daar waar het afwijkt van het oorspronkelijke onderzoeksplan wordt beschreven wat de reden 

is en hoe dit van invloed was op het onderzoek. 

 

4.1 Onderzoeksstrategie 

Het onderzoek was kwalitatief van aard, waarbij de drie actoren (ouders, leerlingen, docenten) bevraagd 

zijn over hetgeen ouders wel of niet doen ten aanzien van begeleiding van huiswerk thuis, alsmede hun 

opvattingen en verwachtingen hierover. Leidraad bij de onderzoeksgesprekken/interviews was het (3-

fasen) huiswerkmodel (zie figuur 2.) Voorafgaand aan gesprekken met alle actoren is dit model steeds 

uitgedeeld en toegelicht. Het was van belang dat leerlingen, docenten en ouders begrijpen dat het begrip 

huiswerk de drie deelgebieden (fasen) van het model omvat en dat de vragen die aan hen gesteld werden 

betrekking hebben op deze drie fasen. Ook was het van belang dat alle deelnemers (actoren) beseften dat 

de focus van het onderzoek zou liggen bij de middelste fase van het 3-fasenmodel, de maakfase. 

 

Op school waren twee van de drie groepen actoren makkelijk bereikbaar; met docenten en leerlingen zijn 

makkelijk gesprekken te organiseren. Voor de derde groep, voor de ouders, lag dit anders. Voor hen is een 

thema-avond over huiswerk georganiseerd. Op deze avond zijn groepen ouders onder begeleiding van het 

brugklasteam van het CLD met elkaar in gesprek gaan over het thema.  

 

Voor alle drie groepen actoren geldt dat hun input is gerubriceerd en gekwantificeerd.  

 

Aansluitend zijn de resultaten geanalyseerd, op zoek naar bruikbaarheid voor het creëren van draagvlak 

voor geactualiseerd huiswerkbeleid en voor het formuleren van manieren om ouders verder te 

ondersteunen op het gebied van hun rollen en/of taken ten aanzien van huiswerkbegeleiding tijdens de 

maak-fase. 

 

4.2 Procedure 

Centraal bij de uitvoering van het onderzoek stonden de gesprekken met focusgroepen (ouders) en 

semigestructureerde interviews (met leerlingen en docenten). Voorafgaand aan de uitvoering van het 

onderzoek zijn derhalve een aantal standaard vragenlijsten opgesteld.  Voor een deel van het onderzoek 

zijn gesloten vragen gebruikt, voor vragen die informeren naar opvattingen/meningen waren (semi-)open 

vragen nodig. De totstandkoming van de vragenlijsten staat uitvoeriger beschreven in paragraaf 4.4 van dit 

hoofdstuk, getiteld ‘instrumentatie.’ De vragenlijsten zijn als bijlagen toegevoegd.  

 

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarin gegevens verzameld worden met behulp van enquêtes 

en semigestructureerde interviews.   

In het volgende tabel worden de ontwerpaspecten van het onderzoek in kaart gebracht. 
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Tabel 1 Onderzoeksontwerp (vrij naar model van Van der Werff, 2014) 

Deelvraag kwantitatief Kwalitatief Doelgroep/ populatie 

1.Wat doen ouders van 

brugklassers nu? 

Papieren enquête 

waarin over de 

deelaspecten van 

de maakfase van 

huiswerk 

geïnventariseerd 

wordt. 

7 semigestructureerd 

interviews waarin 4 

categorieën worden 

onderscheiden:     

1 studievaardigheid 

2 leeromgeving thuis               

3 hulp van ouders 

4 extra’s  

 

5 semigestructureerde 

interviews met drietallen 

leerlingen waarin dezelfde 

4 categorieën worden 

onderscheiden 

Kwantitatief: N=48 

Een enquête voor alle 48 

ouders 

 

Kwalitatief: N=48 + 15 

7 groepsgesprekken 

(interviews) met in totaal 

48 ouders onder leiding 

van twee docenten 

+  

5 semigestructureerde 

interviews met groepjes 

van 3 leerlingen 

2. Wat zouden zij, 

eventueel, aanvullend 

kunnen doen?  

Idem Idem Idem 

3. Welke opvattingen 

hebben ouders over hun 

eigen rol bij huiswerk? 

 Perceptie van de 

geïnterviewden over hun 

eigen taken en rollen ten 

aanzien van de 

begeleiding van huiswerk   

Kwalitatief: N=48 

7 groepsgesprekken 

(interviews) met ouders 

onder leiding van twee 

docenten 

4. Welke opvattingen 

hebben docenten over 

de rol van ouders bij 

huiswerk? 

 Opvattingen van de 

geïnterviewden over de 

taken en rollen van ouders 

ten aanzien van de 

begeleiding van huiswerk   

Kwalitatief: N=15 

15 semigestructureerde 

interviews, steeds met 

een docent uit het 

brugklasteam 

5. Welke opvattingen 

hebben leerlingen over 

de rol van ouders bij 

huiswerk? 

 Opvattingen van de 

geïnterviewden over de 

taken en rollen van ouders 

ten aanzien van de 

begeleiding van huiswerk   

Kwalitatief: N=15 

5 semigestructureerde 

interviews, steeds met 3 

klankbordleerlingen uit 

de brugklassen 

 

Het onderzoek bestond uit drie fasen: 

1. In fase een heeft een speciale ouderavond plaatsgevonden. Op deze avond zijn 48 ouders verdeeld 
over 7 groepen en in lokalen bevraagd ten aanzien van huiswerk. Eerst vulden zij een enquête in over 
de vier deelaspecten van de maakfase van huiswerk. Vervolgens zijn de ouders met de docenten in 
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gesprek gegaan over hetgeen ze hebben ingevuld, was er ruimte om te vertellen over verwachtingen 
en opvattingen ten aanzien van de rol van ouders bij huiswerk.  De interviewgesprekken duren 30 
minuten. In de interviews stonden deelvragen 1,2 en 3 centraal.  

2. In fase twee zijn docenten gedurende een periode van twee weken individueel uitgenodigd voor een 
semigestructureerd interview. De interviews duren 30 minuten. In de interviews stond deelvraag 4 
centraal.  

3. In fase drie zijn 15 klankbordleerlingen in een week bevraagd. In groepen van drie werden zij 

uitgenodigd voor een semigestructureerd interview. De interviews duren 30 minuten. In de interviews 

stonden deelvragen 1,2 en 5 centraal. 

In paragrafen 4.2.1 tot en met 4.2.3 staat per fase in meer detail beschreven hoe dit plaatsvond.   

 

4.2.1 Ouders 

Om ouders te bevragen is een thema-avond over huiswerk georganiseerd. De uitnodigingsbrief is als 

bijlage toegevoegd aan dit verslag. (Zie: bijlage I, uitnodiging voor de thema-avond brugklasouders en 

huiswerk.) Ouders waarvan het eerste kind nu in de brugklas zit, zijn op deze avond in focusgroepen uiteen 

gaan en bevraagd op (a) hetgeen zij momenteel doen en (b) de onderliggende opvattingen die van invloed 

zijn op hun keuzes/handelen. Deze gesprekken zijn begeleid en opgenomen door docenten uit het 

onderzoeksteam.  

 

Bewust is ervoor gekozen om een brede thema-avond over huiswerk voor alle brugklasouders te 

organiseren. Hierbij waren een aantal redeneringen doorslaggevend;  

- Als ouders alleen worden uitnodigd om mee te doen aan onderzoeksgesprekken komen wellicht  

   minder ouders. En de ouders die wél komen vormen vermoedelijk de groep ouders die het 

   meest actief is bij het begeleiden van hun kind. Het zou ertoe kunnen leiden dat de onderzoeksgroep 

   niet representatief is voor de totale populatie.  

- Door alle ouders uit te nodigen kun je een dubbelslag slaan; niet alleen kun je met de  

   betreffende ouders in dialoog maar je kunt de ouders van een hele jaarlaag zinvolle  

   informatie geven over huiswerk en over huiswerkbegeleiding. 

De keuze om alle brugklasouders uit te nodigen betekende het een en ander voor de opzet van de avond. 

In het eerste, plenaire deel van de avond moest vermeden worden dat er al vragen werden gesteld over de 

alledaagse praktijk thuis of opmerkingen werden gemaakt over opvattingen en ervaringen van ouders. Het 

eerste deel van de avond werd dus zenden; ouders kregen informatie over de verschillende fasen van 

huiswerk, over leerstijlen en over een aantal algemene aandachtspunten; een mini-lezing, als het ware.  

 

In totaal waren op deze avond 69 ouders aanwezig. Slechts 48 van hen had hun eerste kind bij ons in de 

brugklas zitten. In deel twee is deze groep van 48 ouders meegenomen voor de onderzoeksgesprekken.  

 

Tijdens het eerste deel van de ouderavond kregen alle aanwezige ouders een hand-out met daarop het 3 

fasen-model van Coulter, inclusief de diverse deelaspecten. Op de hand-out werd ook een definitie 

gegeven van de begrippen “de les”, “huiswerk” en “huiswerkbeleid.” Deze hand-out is als bijlage 

toegevoegd aan dit verslag. (Zie: bijlage VI, hand-out voor ouders, leerlingen en docenten.)  

 

In het tweede deel van de avond zijn de ouders gesplitst. De 48 ouders van wie het eerste kind nu in de 

brugklas zat zijn verdeeld in zes groepen van 7 en een groep van 6. Elke groep ging onder begeleiding van 

twee docenten uit het brugklasteam naar een lokaal voor een kringgesprek. Deze kringgesprekken 

vormden een cruciaal onderdeel van dit onderzoek omdat in deze gesprekken door de aanwezige 

docenten werd doorgevraagd over de deelaspecten van de maakfase. De input die dat opleverde gaf een 

uitvoerig beeld van hetgeen ouders (wel of niet) doen en waarom zij dit (wel of niet) doen. 
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De overgebleven eenentwintig ouders bleven in de aula voor een thema-discussie met als centrale vraag: 

“Hoe weet je of je thuis de juiste dingen doet bij het begeleiden van je kind?” (Dat was bijzonder leuk en 

verhelderend, maar voor dit onderzoek louter bruikbaar als bijvangst omdat het hier ouders betrof die ook 

kinderen hebben oudere jaarlagen.) Een verslag van deze thema-avond voor ouders, gemaild aan zowel 

ouders en docenten, is als bijlage toegevoegd aan dit onderzoek. (Zie: Bijlage II, verslag van de thema 

avond over huiswerk, ouders klas 1.)  

 

De kringgesprekken met de ouders waren voor dit onderzoek van groot belang. Om ervoor te zorgen dat 

dit optimaal rendeerde was het nodig om de begeleidende docentenduo’s goed te instrueren. Dit 

gebeurde ruim een uur voor aanvang van de ouderavond na een gezellige maaltijd op school. De 

docentenduo’s waren al samengesteld voor het instructie-uur. ‘Natuurlijke’ gespreksleiders waren 

benoemd tot gespreksvoorzitter. Scherpe observanten waren benoemd tot notulist. Tijdens de 

voorbespreking kregen de voorzitters en notulisten op papier instructies uitgedeeld. Stap voor stap zijn 

deze instructies mondeling doorgenomen om ervoor te zorgen dat er geen onduidelijkheid kon zijn over 

hun taak en om eventuele valkuilen vooraf te identificeren/bespreken. 

De instructies voor de voorzitter en de voor de notulist zijn als bijlagen toegevoegd aan dit verslag. Zo ook 

de PowerPoint presentatie die gebruikt werd bij de gesprekken. (Zie: bijlagen III, instructies voor de 

voorzitter bij de oudergesprekken, bijlage IV, de PowerPoint die gebruikt is bij de oudergesprekken en 

bijlage V, instructies voor de notulist bij de oudergesprekken.) 

 

Alle interviews zijn opgenomen. De ouders is verteld dat zij anoniem zouden blijven en dat de interviews 

alleen gebruikt zouden worden voor het onderzoek. Tijdens de interviews zijn opvallendheden genoteerd 

in het notuleerblad voor de interviews met ouders. Dit notuleerblad is als bijlage aan dit verslag 

toegevoegd. (Zie: bijlage VIII, notuleerblad voor oudergesprekken.) Op dit notuleerblad werden alleen 

opvallende opmerkingen genoteerd die betrekking hadden op de vier deelaspecten van de maakfase. De 

notulist werd hierbij geïnstrueerd om met betrekking tot deze deelaspecten opvallende opmerkingen van 

ouders te verdelen in drie typen; 

   P (probleem):  Wat ervaren ouders als lastig, problematisch? 

   V (vraag):  Met welke vragen lopen zij rond t.a.v. het begeleiden van de maakfase? 

   S (suggestie):  Welke ideeën op suggesties dragen zij voor de school of andere ouders? 

 

Voorafgaand aan de gesprekken vulden de ouders een vragenlijst in die aan hen werd uitgedeeld. Het 

betreft hier gesloten vragen over de maakfase van huiswerk. Voorafgaand aan het kringgesprek namen de 

ouders een paar minuten de tijd om dit individueel en vertrouwelijk in te vullen. Deze vragenlijst is als 

bijlage toegevoegd aan dit verslag. (Zie: bijlage VII, vragenlijst voor ouders over de maakfase van het 

huiswerkmodel.)  

 

Het gesprek over hun antwoorden vond plaats nadat alle ouders hun vragenlijst hadden ingevuld. De 

notulist nam de vragenlijsten in. Later zijn deze lijsten gebruikt om het kwantitatieve deel van de 

resultatenmatrix in te vullen met behulp van de antwoorden van de ouders. Door de vragenlijsten in te 

nemen voordat het kringgesprek begon kon voorkomen worden dat ouders gedurende het gesprek de 

kans hadden antwoorden aan te passen.  

 

Hoewel de focus van de kringgesprekken lag bij de maak-fase van huiswerk, waarbij over elk deelaspect 

een aparte vraag werd geformuleerd, is ruimte gelaten voor vragen en opmerkingen over de omliggende 

fasen, de opgeef- en terugkomfase. Er was tenslotte een unieke kans om ook wijzer te worden over ideeën 

en opvattingen over dat aspect van huiswerk(beleid.) De onderzoeker heeft tijdens het naluisteren van de 

onderzoeksgesprekken voor zichzelf notities gemaakt ten aanzien van de betreffende omliggende fasen. 
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Daarbij hanteerde hij de categorieën problemen, vragen en tips/suggesties. Dit deed hij voor alle opnames, 

inclusief de opnames van de gesprekken met leerlingen en docenten. De lijsten met citaten die dit 

opleverde zijn in dit onderzoek niet direct verwerkt, aangezien ze geen antwoord geven op de 

onderzoeksvraag of de onderliggende deelvragen. Echter, ze bleken wel van invloed ten aanzien van de 

achterliggende vraag voor dit onderzoek, ten aanzien van de wens van de onderzoeker om op het 

Christelijk Lyceum Delft huiswerkbeleid te actualiseren. In de beschouwing, paragraaf 6.2 van dit 

onderzoeksverslag, refereert de onderzoeker nogmaals aan het belang van deze citatenlijsten voor 

voorgenomen vervolgstappen op het Christelijk Lyceum Delft. 

 

4.2.2 Leerlingen 

Leerlingen zijn door middel van semigestructureerde interviews bevraagd op hun ideeën. Centraal daarbij 

stonden vragen die betrekking hadden op hetgeen de leerlingen denken nodig te hebben van hun ouders 

ten aanzien van huiswerkbegeleiding (deelvraag 5) en een inventarisatie van hetgeen ouders nu wel of niet 

doen, thuis. (Deelvragen 1 en 2). 

 

De onderzoeker heeft ervoor gekozen om de leerlingen niet dezelfde enquête ten aanzien van deelvragen 

1 en 2 in te vullen. Achteraf bezien had het raadzaam geweest dit wel te doen omdat het hier voornamelijk 

kwantitatieve data betreft. Ingevulde enquêtes van leerlingen hadden mogelijk een vollediger beeld 

kunnen opleveren ten aanzien van deelvragen 1 en 2. 

 

Voor de interviews met de leerlingen is vooraf een speciale klankbordgroep van brugklasleerlingen 

geformuleerd. Bij de samenstelling van deze groep is gelet op de onderstaande criteria die, opgeteld, 

ervoor moesten zorgen dat met recht gesproken kon worden van een representatieve groep kinderen; 

- Een evenredige verhouding tussen: 

   - Havisten (8) en Vwo’ers (7). 

   - Technasium-leerlingen (6) en leerlingen uit de reguliere (Havo en Vwo) klassen (9). 

   - Jongens (8) en meisjes (7). 

   - Leerlingen die volgens docenten/mentoren goed contact hadden met hun klasgenoten,  

     leerlingen dus, die konden spreken ‘namens de groep.’ 

 

Een kern van deze groep van 15 leerlingen zat al in de reguliere klankbord van het brugklasteam. Hieraan 

zijn leerlingen van de Technasium-afdeling toegevoegd. Op het CLD spreken we dan van HVT-1 leerlingen 

en VT-1 leerlingen, waarbij de “T” staat voor Technasium. 

 

In overleg met de leerlingen zijn afspraken gemaakt voor de interviews. In drietallen zijn zij geïnterviewd. 

Voorafgaand aan de interviews kregen de kinderen de algemene hand-out met daarop het 3 fasen-model 

van Coulter, inclusief de onderliggende deelaspecten en de voor het onderzoek gebruikte definities van 

“huiswerk”, “huiswerkbeleid” en “de les.” (Zie: bijlage VI, hand-out voor ouders, leerlingen en docenten.) 

Het model is toegelicht. Er is gecontroleerd of elke kind het model begreep. Aan de leerlingen is vooraf 

uitgelegd dat de vragen die zij voorgelegd kregen, gebaseerd waren op de diverse deelaspecten van de 3 

fasen van huiswerk. 

 

Alle interviews zijn opgenomen. De leerlingen is verteld dat zij anoniem zouden blijven en dat de 

interviews alleen gebruikt zouden worden voor het onderzoek. Tijdens de interviews zijn opvallendheden 

genoteerd in het notuleerblad voor de interviews met leerlingen en docenten. Omdat de diverse 

deelaspecten op het notuleerblad overzichtelijk waren weergegeven kon het blad deels als afvinklijst 

worden gebruikt. Ook was er ruimte voor opvallende citaten. Dit notuleerblad is als bijlage toegevoegd aan 

dit verslag. (Zie: bijlage IX, notuleerblad voor interviews met leerlingen.)  
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N.B. 

Net als bij ‘ouders’ geldt ook hier: Hoewel de focus van de interviews lag bij de maak-fase van huiswerk, 

waarbij over elk deelaspect een apart vraag werd geformuleerd, is ruimte gelaten voor vragen en 

opmerkingen over de omliggende fasen, de opgeef- en terugkomfase. Er was tenslotte een unieke kans om 

ook wijzer te worden over ideeën en opvattingen over dat aspect van huiswerk(beleid.) 

 

4.2.3 Docenten 

Met docenten hebben ook semigestructureerde interviews plaatsgevonden. Dit waren gesprekken waarbij 

deelnemende docenten individueel bevraagd zijn op hun verwachtingen ten aanzien van ouders.  

 

Vanzelfsprekend is voor deze groep actoren ook nogmaals duidelijk vooraf geformuleerd wat verstaan 

wordt onder begrippen zoals ‘les’, ‘huiswerk’, en  ‘huiswerkbeleid’  teneinde verwarring over dergelijke 

begrippen te voorkomen. Ook de docenten kregen deze begrippen aangereikt als onderdeel van de totale 

hand-out met daarop het 3-fasenmodel van Coulter. Het model en de begrippen zijn toegelicht om ervoor 

te zorgen dat iedere deelnemer ze op dezelfde wijze zou gebruiken. 

 

Gedurende een periode van 2 lesweken is elke docent van het brugklasteam van het CLD uitgenodigd voor 

zo’n interview. Dit gebeurde tijdens tussenuren en na de lessen. 

 

Alle interviews zijn opgenomen. De docenten is verteld dat de gegevens anoniem zouden blijven en dat de 

interviews alleen gebruikt worden voor het onderzoek. Tijdens de interviews zijn opvallendheden 

genoteerd in het notuleerblad voor de interviews met docenten. Dit gebeurde dus ook op exact dezelfde 

wijze als tijdens de gesprekken met de klankbordleerlingen. Dit notuleerblad is als bijlage toegevoegd aan 

dit verslag. (Zie: bijlage X, notuleerblad voor interviews met docent.) 

 

4.3 Onderzoeksgroep  
 

De drie groepen respondenten (ouders, leerlingen en docenten) zijn dus in maart en april 2015 bevraagd 

om een antwoord te krijgen op de deelvragen. Samen vormen zij de onderzoeksgroep. Hieronder staat 

samengevat beschreven wat hun bijdrage was in het onderzoek; 

 Ouders – Gaven antwoord op vragen over hetgeen zij concreet doen en over hun eigen 

opvattingen ten aanzien van hun eigen rollen en taken ten aanzien van huiswerk. 

N.B. Om te voorkomen dat het onderzoek te complex wordt, richtte het zich op ouders die 

hun oudste kind in klas 1 van havo of vwo hebben.  

 Docenten – Gaven antwoord op vragen over hun verwachtingen van ouders ten aanzien 

van rollen en taken betreffende de begeleiding van huiswerk. 

N.B. Om te voorkomen dat het onderzoek te complex zou worden, richt het zich op 

docenten uit het brugklasteam van het CLD. Deze docenten geven het leeuwendeel van hun 

lessen in leerjaar 1. 

 Leerlingen – Gaven antwoord op vragen over hetgeen hun eigen ouders doen om hen te 

helpen en over hun verwachtingen van hun ouders ten aanzien van de begeleiding van 

huiswerk. 

N.B. Om te voorkomen dat het onderzoek te complex zou worden, richt het zich op 

leerlingen die geen oudere broer of zus hebben in klas 2 of hoger in het VO.. 

Aan deelnemers is vooraf uitgelegd dat hun inbreng geanonimiseerd zou worden, dat informatie, 

meningen en opvattingen die zij wilden delen vertrouwelijk zou worden behandeld. 
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4.4 Instrumentatie 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van interviewvragen die betrekking hebben op de 3 fasen in het 

huiswerkmodel, waarbij de focus lag op de 4 deelaspecten van de maakfase. Hiervoor zijn voor alle actoren 

semigestructureerde interviewvragen ontwikkeld.  

 

Sommige onderdelen van het instrumentarium zijn ontwikkeld voor alle actoren. De hand-outs met daarop 

het 3-fasen model van Coulter en de definitie van de begrippen “huiswerk”,  “huiswerkbeleid” en “de les” 

waren voor iedereen gelijk. Dat was van belang om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde taal sprak.  

 

Er moesten wel verschillende instrumenten ontwikkeld worden, enerzijds voor de gesprekken met de 

ouders, anderzijds voor de interviews met leerlingen en docenten. Hiervoor waren twee belangrijke 

redenen aan te wijzen. Allereerst was bij dit onderzoek van meet af aan duidelijk dat de samenstelling van 

de gespreksgroepen zou variëren; ouders in kringgesprekken, leerlingen en docenten in groepen van 

maximaal drie deelnemers. Bovendien was duidelijk dat leerlingen en docenten slechts kunnen gissen naar 

de onderliggende overtuigingen en beweegredenen die het gedrag van ouders bepalen. De ouders zelf 

kunnen hierover directe duidelijkheid verschaffen.  

 

Toch is de afwijking minimaal. Ouders hebben voorafgaand aan het kringgesprek een vragenlijstje ingevuld 

over de maak-fase van huiswerk. Daarin beschreven ze concreet wat zij thuis deden ter ondersteuning van 

hun kind. Verder verliepen de gesprekken/interviews volgens hetzelfde stramien: een voor een zijn de 

diverse deelaspecten van de maakfase aan bod gekomen middels een vast ritme van vragen: 

- Wat gebeurt er thuis concreet, met betrekking tot dit deelaspect? 

- Wat werkt goed daaraan?  

- Zie je nog manieren om dit te verbeteren, eventueel? 

- Wat is je mening/opvatting hierover? Heb je nog aanvullingen? 

 

Feedbackgroep: 

Voordat de onderzoeksgesprekken plaats vonden heeft een ‘uitprobeerronde’ plaatsgevonden. In februari 

2015 zijn twee docenten, twee leerlingen en twee ouders uitgenodigd om te bekijken of: 

- Zij het model van Coulter begrepen, inclusief de diverse deelaspecten.  

- De begrippenlijst met, onder andere, de termen “huiswerk”, “huiswerkbeleid” en “de les”  

   helder en werkbaar was volgens hen.  

- De vragenlijst voor ouders duidelijk was. 

- De voorgenomen vragen aan ouders, leerlingen en docenten duidelijk waren. 

 

Deze feedbackronde bleek belangrijk. Een aantal aanpassingen in de teksten konden gemaakt worden. De 

belangrijkste aanpassing betrof het begrippenlijstje. De definities werden te omslachtig bevonden, te 

uitgebreid. De feedbackgroep verzocht om dat terug te brengen naar “… gewone taal.” In overleg met de 

feedbackgroep zijn ter plaatse de definities vereenvoudigd naar de teksten die nu op de hand-out staan. 

Een aantal begrippen is ook geschrapt, bijvoorbeeld het begrip “leeropbrengst.” Volgens de feedbackgroep 

hadden deze begrippen geen toegevoegde waarde. Sterker nog, ze “… leiden af van het centrale thema.” 

 

Om te voorkomen dat de diverse actoren voorkennis kregen over de opzet van het onderzoek is de 

feedbackgroep verzocht om niet over het onderzoek te praten tot alle actoren bevraagd waren, tot eind 

mei 2015. Ze hebben hieraan gehoor gegeven.  

 

Voor het notuleren van de interviews zijn speciale notuleerbladen ontworpen. Deze notuleerbladen zijn als 

bijlagen bij dit verslag toegevoegd. (Zie: bijlagen IX en X, resp. notuleerblad voor interviews met 

leerlingen en docenten.) De interviews zijn opgenomen. De opnames en de inhoud van de notuleerbladen 
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zijn gebruikt bij het invullen van de uiteindelijke resultatenmatrix, een Excel document. Het format van 

deze resultatenmatrix is tevens toegevoegd als bijlage aan dit verslag. (Zie: Bijlage XI, format 

resultatenmatrix, input over de maakfase van huiswerk.) Hieronder staat een tabel van de 

resultatenmatrix. 

 

Tabel 2: Voorbeeld van de format van de resultatenmatrix voor de maakfase 

 

 

 

Bij het invullen van de matrix is gewerkt met kleuren om aan te geven welke actor het betreft; 

Opmerkingen/antwoorden van ouders zijn verwerkt in PAARS. 

Opmerkingen/antwoorden van leerlingen zijn verwerkt in BLAUW. 
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Opmerkingen/antwoorden van docenten zijn verwerkt in GROEN.  

 

4.5 Analyse 

De analyse van de interviews met ouders, leerlingen en docenten moet antwoord geven op de diverse 

deelvragen van de hoofdvraag. Aangezien het onderzoek overwegend kwalitatief van aard is, is voor de 

analyse zorgvuldig gekeken naar de rode draden uit de gesprekken/interviews met de verschillende 

actoren. Belangrijk bij de analyse is dat goed gelet werd op het doel van het onderzoek. De som van de 

antwoorden op de vragen is afgezet tegen de bruikbaarheid ten aanzien van de gestelde doelen, namelijk 

het kunnen formuleren van een geactualiseerde visie op huiswerk en huiswerkbeleid, alsmede de 

bijbehorende verwachtingen van docenten en leerlingen ten aanzien van de rollen en taken van ouders.  

 

Een klein deel van het onderzoek is kwantitatief van aard. Dat is het onderdeel waarbij ouders een 

vragenlijst invulden over hetgeen zij concreet wel of niet doen thuis. Ook de leerlingen uit de 

klankbordgroep konden in hun interviews concreet maken wat thuis wel of niet wordt ingezet tijdens de 

maakfase, zij het dat dit niet gebeurde met behulp van dezelfde vragenlijst die ouders kregen. Alle andere 

onderzoeksresultaten zijn voortgekomen uit de gesprekken met de verschillende actoren en vallen dus 

onder de noemer kwalitatieve input. 

 

4.6 Betrouwbaarheid 

 

Om de betrouwbaarheid van de analyses te vergroten is aan een docent gevraagd om met behulp van de 

opnames de kolom Algemene opmerkingen, opvattingen e.d. over dit deelaspect  in de resultatenmatrix 

te vullen. Ze kreeg een lege versie van de resultatenmatrix, van het Excel sheet. Met opzet is gebruik 

gemaakt van een docent uit een ander docententeam, een ervaren neerlandica die recentelijk zelf 

onderzoek heeft gedaan in het kader van een masteropleiding. Deze collega heeft de hand-out gekregen 

met het fasenmodel van Coulter. Ook kreeg zij de onderzoeksvraag, inclusief de deelvragen. Aan haar is 

gevraagd om opvallende opmerkingen van de verschillende actoren in de matrix te zetten met behulp van 

de kernbegrippen probleem, suggestie en vraag, dezelfde begrippen die gebruikt zijn door de notulist op 

de gesprekken-avond met ouders. Aansluitend is haar matrix vergeleken met de matrix die is ingevuld door 

de onderzoeker. 

 

Dit leidde tot een aantal discussies, maar niet veel. En niet diepgaand. De betreffende collega en de 

onderzoeker hadden onafhankelijk van elkaar grotendeels dezelfde opvallende opmerkingen, suggesties, 

vragen en problemen van de verschillende actoren genoteerd. Een aantal antwoorden kwam relatief 

frequent voor (soms letterlijk en soms anders verwoord) en waren dus zeker het noemen waard. Hier 

konden we spreken van Rode Draden in de antwoorden, van representatieve citaten. Het begrip overhoren 

kwam in veel interviews terug en in veel gevallen was uit de opnamen niet goed af te leiden of dit 

betrekking had op leerstof (overhoren van idioom et cetera.) of dat het hier ging om controlevragen van 

een meer procedurele aard (Heb je al je huiswerk af, begreep je de stof, et cetera.) Maar daar waar de 

actoren wel duidelijk waren over dit begrip ging het steevast over het overhoren van leerwerk, van 

onthouden/begrijpen. 

 

In overleg zijn de beide matrixen samengevoegd. De matrix van de onderzoeker is dus aangevuld met 

aanvullende inhoud van de collega. Hierbij is besloten om het begrip overhoren niet verder te specificeren. 

De veelvoorkomende citaten zijn geteld. Er is steeds één representatief citaat gekozen om de ‘groep’ van 

soortgelijke opmerkingen te vertegenwoordigen. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe dat werkt. Het 

voorbeeld komt uit de eerste resultatenmatrix. Hierin wordt uitgelegd dat de tekst “Ik wist niet dat netjes 

werken een thema was” (16x) het resultaat is van 16 nagenoeg dezelfde opmerkingen over het deelaspect 

netjes werken die door ouders gemaakt zijn naar aanleiding van de vraag: “Op welke manier besteden 
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jullie thuis aandacht aan de genoemde studievaardigheden?“ Deze vraag is in 7 groepsgesprekken met 

ouders door de voorzittende docent gesteld, waarbij de dia met de diverse subcategorieën werd vertoond.  

 

Tabel 3: Voorbeelduitwerking gespreksrondes met ouders 

Maakfase   deelaspect: NETJES WERKEN 

                                                              Vraag: “Op welke manier besteden jullie thuis aandacht aan de  
                                                                             genoemde studievaardigheden? 
De dia met het deelaspect studievaardigheden wordt op het schoolbord getoond, inclusies de 
onderliggende subcategorieën. 

 Reacties van ouders t.a.v. netjes werken: 
 
(probleem / suggestie / vraag) 

 
 
Aantal 
reacties: 

Groep 1 - Dat netjes werken, is dat echt iets waar wij op moeten letten, joh? Dat  
   is toch onbegonnen werk. 

1 

Groep 2 - Toen ik dat ‘netjes werken’ las, wist ik niet eens dat we daar thuis iets 
mee moesten. 

- Precies. Ik ook niet. 
- Nee, maf hè. […] daar deden mijn ouders vroeger ook nooit iets mee. 

3 

Groep 3 - Ik wist niet dat netjes werken een thema was. 
- Wij ook niet. 
- Nee, daar besteed ik nooit aandacht aan. 
- Hoe moet ik daar aandacht aan besteden dan? 
- Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. 

5 

Groep 4  0 

Groep 5 - Dat is bij ons nooit aan de orde. 
- Nee, bij mij ook niet. Moet dat dan? 
- Worden dat soort dingen ook van ons verwacht? 

3 

Groep 6 - Netjes werken […] is bij ons geen thema. 1 

Groep 7 - Dat ‘netjes werken’, daar hebben we ’t nooit over. Moet ik ook niet 
aan denken. 

- Wordt dat van ouders verwacht dan? 
- Ja, moet ik dat ook? 

3 

 
 
 

 
Gekozen citaat, representatief voor de reeks opmerkingen: 
“Ik wist niet dat netjes werken een thema was.” 

 
Totaal: 
16x 

 

Opgeteld heeft dit in de resultatenmatrix geleid tot: “Ik wist niet dat netjes werken een thema was.” (16x) 

 

Opvallend: 

Met grote regelmaat werd geconstateerd dat docenten niet namens zichzelf antwoordden maar dat ze een 

direct antwoord trachtten te om omzeilen door een ouders of leerlingen te betrekken bij hun antwoorden, 

bewust of onbewust.  

Een voorbeeldcitaat uit de opnames van de interviews met docenten: 

- Vraag; “Wat is, volgens jou, de rol of taak van ouders bij de inzet van extra, externe ondersteuning of  

huiswerkbegeleiding?” 

- Antwoord: “Ik denk dat ouders het vaak druk hebben en dus zoiets als huiswerkbegeleiding inzetten 

omdat ze zelf geen tijd hebben.” 

- Wedervraag: “Interessant, maar wat is VOLGENS JOU de rol of taak van ouders bij zoiets?”  
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Het bleek voor de onderzoeker raadzaam om zich bewust te zijn van de (onbewuste) neiging van 

(sommige) geïnterviewde deelnemers om niet hun eigen standpunten naar voren te brengen maar te 

gissen naar de beweegredenen van de andere actoren, in dit geval van ouders. In elk geval zijn in dit 

onderzoek opmerkingen van docenten en leerlingen die gemaakt werden over de vermeende opvattingen 

van ouders genegeerd. 
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5. Resultaten 

 

De resultaten die in dit hoofdstuk zijn beschreven geven een overzicht van de verschillende opvattingen 

over de rollen en taken van ouders ten aanzien van huiswerk. Deze resultaten zijn geordend per deelvraag. 

In paragraaf 4.6 van het methodehoofdstuk is reeds beschreven hoe een tweede beoordelaar is gebruikt 

bij de analyse van de kwalitatieve aspecten van dit onderzoek, bij het invullen van de resultatenmatrix met 

behulp van de geluidsopnames en de notuleerbladen. In paragraaf 5.1 wordt beschreven hoe de 

antwoorden op de deelvragen gedestilleerd zijn uit de resultatenmatrix. Deze resultaten worden per 

deelvraag inzichtelijk gemaakt. Een samenvatting van de resultaten sluit het resultatenhoofdstuk af, in 

paragraaf 5.2. 

 

5.1 Resultaten en analyse van de resultaten 
 

Uit de totale matrix zijn de antwoorden op de verschillende deelvragen gedestilleerd. Dit heeft geleid tot 

een overzichtsmatrix voor elke deelvraag van het onderzoek, weergegeven in tabellen 4 t/m 8. Per matrix 

is in kaart gebracht of er sprake is van opvallendheden of trends die mogelijk van invloed kunnen zijn op 

het creëren van draagvlak voor nieuw huiswerkbeleid. Dit is immers het uiteindelijke doel dat aanleiding 

was tot dit onderzoek.  

 

5.1.1 Deelvraag 1: Wat doen ouders van brugklassers nu?  

 

Hieronder staat de matrix voor deelvraag 1. In de middelste kolommen, met getallen ingevuld, is te zien 

hoeveel ouders actief zijn ten aanzien van de verschillende deelaspecten. Het betreft hier dus de 

kwantitatieve resultaten. Rechts staan veelvoorkomende en/of opvallende citaten uit de gesprekken. 

Achter een citaat staat veelal aangegeven hoeveel ouders dezelfde (of eigenlijk: eenzelfde) opmerking 

maakten tijdens de interviewgesprekken. 
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Tabel 4: Resultatenmatrix met antwoorden ten aanzien van deelvraag 1  

 

 

Uit de resultatenmatrix is op te maken dat ouders op alle deelgebieden van de maakfase actief zijn, maar 

dat er procentueel grote verschillen zijn: 

Ten aanzien van deelaspect studievaardigheid valt op dat ouders relatief veel aandacht besteden aan de 

indicator plannen. Ruim de helft, 30 van de 48 ouders, is hiermee vaak of regelmatig bezig. Echter, ten 

aanzien van de andere 5 indicatoren valt op dat ouders daarbij slechts bij 34 van de in totaal 230 

antwoorden vaak of regelmatig invullen. De aanvullende opmerkingen versterken de indruk dat ouders 

t.a.v. studievaardigheid zeer een-dimensioneel actief zijn: Ze voelen zich capabel om te helpen met 

plannen, over de andere zaken die te maken hebben met de proceskant van leren zijn zij onzeker, of ze zijn 

zich niet bewust van het belang (of bestaan) van sommige vaardigheden. Met name netjes werken is een 

vaardigheid waaraan thuis door ouders niet/geen aandacht wordt geschonken. 
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Ten aanzien van deelaspect leeromgeving valt op dat ouders erg actief zijn. Op alle indicatoren zijn de 

ouders actief, waarbij de percentages voor vaak/regelmatig  fluctueren tussen 85% en 36%. Er is een 

algemeen besef, zo valt af te leiden uit de matrix, dat het voor kinderen van belang is dat hun 

leeromgeving rustig is, condusive to learning. De grote zorg of uitdaging voor ouders betreft de afleiding 

van mobieltjes en computers/TV. Ze geven aan dat het lastig is om afspraken te maken en/of te bewaken. 

Een aspect dat hen onzeker maakt is de angst hun kind te benadelen als ze ingrijpen. 

 

Ten aanzien van deelaspect hulp bieden valt op dat ouders veel overhoren (67% doet dit vaak/regelmatig) 

en stimuleren (53% doet dit vaak/regelmatig) hoewel ditzelfde stimuleren ook de meeste frustraties met 

zich meebrengt. Veel ouders zijn het stimuleren beu, zouden graag zien dat hun kind wat intrinsiek 

gemotiveerder zou zijn voor schoolwerk. 

Uit de matrix valt verder af te leiden dat het leeuwendeel van de hulp zich richt op controleerbare zaken 

(wel of niet begrippen geleerd, wel of niet aan het werk zijn) en aanmerkelijk minder op gesprekken over 

maakwerk zoals opdrachten in een werkboek of een presentatie/project.  

 

Het spreek voor zich dat de getallen bij het deelaspect extra’s lager zijn. Niet alle ouders tenslotte maken 

gebruik van extra ondersteuningen. Uit de toelichtende opmerkingen valt af te leiden dat 

huiswerkbegeleiding overwegend wordt ingezet als ouders ’s middags afwezig zijn, als disciplinemaatregel 

dus, en dat van bijlessen sprake is als ouders zelf de stof niet machtig zijn. Er is geen indicatie dat ouders 

dit extra’s inzetten om het zichzelf gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld. 

 

5.1.2 Deelvraag 2: Wat zouden ouders, eventueel, aanvullend kunnen doen? 

 
Hieronder staat de matrix voor deelvraag 2. In de middelste kolommen, met getallen ingevuld, is te zien 

hoeveel ouders actief zijn ten aanzien van de verschillende deelaspecten. Het betreft hier dus dezelfde 

resultaten als bij de matrix van deelvraag 1. Rechts staan veelvoorkomende en/of opvallende citaten uit de 

gesprekken, ditmaal met citaten van zowel ouders als leerlingen ten aanzien van deelvraag 2. Achter een 

citaat staat veelal aangegeven hoeveel ouders of leerlingen inhoudelijk eenzelfde type opmerking maakten 

tijdens de interviewgesprekken. 
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Tabel 5: Resultatenmatrix met antwoorden ten aanzien van deelvraag 2  

 

 

Om te kunnen beantwoorden wat ouders eventueel aanvullend zouden kunnen doen om hun kinderen bij 

te staan zijn in de matrix van deelvraag 2 opvallende uitspraken van zowel ouders als leerlingen 

toegevoegd aan het concrete getallenoverzicht betreffende de deelaspecten van de maakfase, hetzelfde 

getallenoverzicht als dat van matrix 1 vormde een belangrijk ‘lat’ waarlangs de opmerkingen gelegd 

konden worden. 

Het is te makkelijk om te concluderen dat het antwoord op de vraag “Wat zouden ouders nog meer 

kunnen doen?” te beantwoorden is door het aantal ouders dat bij de diverse indicatoren af-en-toe of nooit 

invulde het advies te geven om diezelfde indicatoren vaak of regelmatig te gaan doen. Hoewel dat 

natuurlijk onherroepelijk zou leiden tot meer inzet van ouders is het verstandiger om te analyseren welke 

belemmerende zaken/overtuigingen hier zoal een rol spelen; 
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Ten aanzien van deelaspect studievaardigheid valt op dat leerlingen bevestigen wat al waargenomen is bij 

deelvraag 1; Veel ouders besteden geen aandacht aan diverse vaardigheden omdat ze dit niet gewend zijn, 

of omdat ze niet weten hoe. Gebrek aan kennis, inzicht en vaardigheden werkt hier belemmerend. 

 

Ten aanzien van deelaspect leeromgeving valt af te leiden dat hier sprake is van opvoedkundige 

krampachtigheid. De leerlingen zijn gewend autonoom te zijn in hun reilen en zeilen thuis en ouders 

aarzelen om te doen wat zijn nodig achten of twijfelen over hun taak/rol. Met name de digitale 

generatiekloof speelt hier mogelijk een rol. Immers, de ouders kunnen zich met betrekking tot 

computers/mobieltjes e.d. niet vastklampen aan het gedrag van hun eigen ouders. Er ontbreekt in veel 

gevallen een traditie, een houvast. Het leidt ertoe dat kinderen veel ‘ruimte’ nemen. Dat zal in veel 

gevallen volgens ouders prima uitpakken maar kan, afhankelijk van het individuele kind, ook slecht 

uitpakken voor schoolresultaten. 

 

Ten aanzien van deelaspect hulp bieden valt te deduceren dat de rol van ouders veelal reactief is; zij 

helpen zodra gevraagd wordt om hulp. De leerling heeft in veel gevallen de regie. De aard van de hulp is 

traditioneel; ouders helpen hun kind zoals zij zelf vroeger door hun ouders geholpen zijn.  

 

Ten aanzien van deelaspect extra’s blijkt uit de gespreksresultaten dat ouders bereid zijn ver te gaan, 

financieel. Als het kind het nodig heeft, valt er over te praten. Opvallend is dat in de gesprekken met de 

diverse groepjes klankbordleerlingen een aantal keren huiswerkuren op school werden geopperd. 

Leerlingen zien mogelijk niet zozeer dat hun ouders meer kunnen doen. Ze zien daarentegen 

mogelijkheden op school. 

 

5.1.3 Deelvraag 3: Welke opvattingen hebben ouders over hun eigen rol bij huiswerk? 

 

Hieronder staat de matrix voor deelvraag 3. Ingevuld staan citaten van ouders die weergeven wat hun 

perceptie is over hun eigen taken en rollen ten aanzien van de begeleiding van huiswerk. 
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Tabel 6: Resultatenmatrix met antwoorden ten aanzien van deelvraag 3  

 

 

Ouders hebben over het algemeen uitgesproken opvattingen over hun eigen rol ten aanzien van huiswerk, 

zo bleek uit de citaten uit de matrix. 

 

Ten aanzien van deelaspect studievaardigheid geven ouders helder aan wat wel en niet van hen verwacht 

mag worden; Alles wat raakvlakken heeft met opvoeden (het bewaken van een gezonde balans tussen 

school en vrije tijd) doen zij met liefde en overtuiging. Dat de school netjes werken belangrijk acht en, 

sterker nog, als vaardigheid beschouwt waar ook ouders op kunnen letten was nieuws voor veel ouders. 

Maar ze begrijpen het wel, na toelichting van de gespreksvoorzitter. En dit is het logische bruggetje naar 

het centrale thema van de discussie over dit deelaspect; Ouders voelen zich niet afdoende geëquipeerd en 

geven aan dat ze bij een aantal studievaardigheden niet kunnen/willen helpen zonder ondersteuning van 

de school. Er is behoefte aan kennis op het gebied van een aantal specifieke leerstrategieën en op het 

gebied van leerstijlen. Er is een bereidheid om een andere [lees: uitgebreidere] rol op zich te nemen, mits 

de school helder is in haar verwachtingen en ouders ondersteunt. 
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Ten aanzien van deelaspect leeromgeving werd versterkt wat ook al waar te nemen was onder deelvragen 

1 en 2; ouders erkennen dat het hun taak is om ervoor te zorgen dat er thuis een rustige, stimulerende 

omgeving is waarin geleerd kan worden. Zij worstelen met de opvoedkundige principes en de daaruit 

vloeiende regels of afspraken. Een belangrijke rode draad is de terughoudendheid om computer- of 

telefoonprivileges te beperken. Ouders nemen waar dat hun kind uren ‘online’ is of naar een beeldscherm 

staart maar zoeken naar goede argumenten en handvatten om in te grijpen als ze denken dat het misgaat. 

Leerlingen maken misbruik van deze onzekerheid bij ouders, zo geven zij toe. 

Een grote groep ouders zoekt naar antwoorden bij zichzelf, ziet dat als een normale, opvoedkundige 

uitdaging die hoort bij pubers. Anderen hopen op hulp van de school. Die hulp gegeven worden door aan 

twee verzoeken te voldoen: geef ons tips en maak duidelijk wat onze kinderen nou precies voor hun 

huiswerk moeten doen zodat we hen ‘online’ kunnen begeleiden (of controleren.) 

 

Ten aanzien van deelaspect hulp bieden nemen ouders onderling veel verschillen waar tijdens de 

kringgesprekken. Ze willen allen hulp bieden maar sommige ouders zijn daarin redelijk grenzeloos terwijl 

weer anderen vooral blijven steken op het aspect van motivatie.  

De hulp die geboden wordt is veelvuldig en divers. Het is evident dat ouders deze taak serieus nemen (en 

mogelijk is dat een reden dat het leidt tot frustraties in menig huishouden.) 

 

Ten aanzien van deelaspect extra’s blijkt uit de aanvullende opmerkingen van ouders dat er een 

aanvullend thema kan spelen; niet alleen worden soms extra’s ingezet om schoolambities te realiseren, 

het omgekeerde kan ook een rol spelen. De angst voor afstroom naar een lager niveau blijkt soms een 

sterke driver om te investeren in ondersteuning van derden. Dit bleek minder uit de matrices van 

deelvragen 1 en 2 maar valt sterker op te maken uit de aanvullende opmerkingen van ouders als zij 

specifiek praten over hun eigen rol. Het voorkomen van afstroom zien velen klaarblijkelijk ook als een 

ouderverantwoordelijkheid. 

 

5.1.4 Deelvraag 4: Welke opvattingen hebben docenten over de rol van ouders bij huiswerk? 
 

Hieronder staat de matrix voor deelvraag 4. Ingevuld staan citaten van docenten die weergeven wat hun 

opvattingen zijn over de taken en rollen van ouders ten aanzien van de begeleiding van huiswerk.   
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Tabel 7: Resultatenmatrix met antwoorden ten aanzien van deelvraag 4  

 

 

Veel van de verwachtingen die ouders hebben ten aanzien van hun eigen rol of taken komen overeen met 

de verwachtingen die docenten hebben over de rol van ouders. Per deelaspect zijn deze zaken in kaart 

gebracht met de resultatenmatrix van deelvraag 4. 

 

Ten aanzien van deelaspect studievaardigheid is af te lezen dat docenten ook vinden dat ouders een taak 

hebben bij planning en bij het bewaken van een goede balans tussen school en vrije tijd. Ook hebben 

docenten veel begrip voor ouders die geen/weinig kennis hebben van leerstrategieën of leerstijlen. Op één 

indicator wijken de verwachtingen opvallend af: docenten verwachten van ouders dat zij het werk van hun 

kinderen bekijken op netheid/volledigheid en dat zij ingrijpen als het ‘onder de maat’ is. Concreet 

beschrijven ze in de gesprekken dan zaken zoals: een leesbaar handschrift, antwoorden geformuleerd in 

een complete zin, oplossingen van sommen die volgens heldere tussenstappen worden beschreven et 

cetera. 
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Ten aanzien van deelaspect leeromgeving focussen docenten vooral op de opvoedkundige kant van het 

creëren van een rustige omgeving. Geen afleiding betekent geen telefoon, geen youtube et cetera. 

Docenten verwachten of hopen (tegen beter weten in?) dat ouders grip hebben op het studieklimaat thuis. 

 

Ten aanzien van deelaspect hulp bieden zijn docenten kritisch en bezorgd. Zij delen de opvatting van 

ouders dat kinderen thuis geholpen moeten worden met wat schoolzaken maar ze zijn pessimistisch over 

de kwaliteit. Graag zouden zij zien dat ouders meer focussen op zaken zoals het stimuleren van 

(lees)vaardigheid en inzicht. En minder met (oppervlakkig) overhoren en het geven van ontbrekende 

antwoorden. 

 

De inzet van extra’s wordt door docenten uit het brugklasteam soms gezien als uitwas van de 

prestatiemaatschappij en als een teken van de moeilijkheden die veel ouders hebben bij het stimuleren 

van motivatie. Docenten zijn wat paradoxaal daarin, zo lijkt het, aangezien zij zelf frequent bijlessen 

adviseren. Maar goed, in de bovenstaande matrix staan uitsluitend opmerkingen die betrekking hebben op 

de rol/taak van ouders en vandaar dat dat paradoxale daar niet zo uit blijkt. 

 

5.1.5 Deelvraag 5: Welke opvattingen hebben leerlingen over de rol van hun ouders bij huiswerk? 

 

Hieronder staat de matrix voor deelvraag 5. Ingevuld staan citaten van leerlingen die weergeven wat hun 

opvattingen zijn over de taken en rollen van hun ouders ten aanzien van de begeleiding van huiswerk.   
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Tabel 8: Resultatenmatrix met antwoorden ten aanzien van deelvraag 5  

 

 

Ten aanzien van deelaspect studievaardigheid zijn de klankbordleerlingen nuchter over hetgeen ze van 

hun ouders verwachten: dat is niet veel. Ze erkennen dat ouders belangrijk zijn bij het bewaken van de 

‘agenda’ van het kind en het gezin. En ze accepteren dat ouders daarop de regie pakken (wel trainen, niet 

trainen, wel naar de verjaardag van tante, niet naar de verjaardag van tante) maar voorts regelen ze 

schoolzaken overwegend zelf. Met wisselend succes, daar zijn ze eerlijk over. Maar zelfs bij tegenvallende 

resultaten wijten de kinderen dit overwegend aan zichzelf, meestal aan hun eigen gebrek aan discipline. 

Brugklassers zoeken hun ouders op voor hulp (zie verderop in deze paragraaf) maar niet voor tips of 

handvatten, niet over vaardigheden. De uitzondering hierop geldt als één van de ouders heel goed is in een 

specifiek vak (rekenen bijvoorbeeld, of geschiedenis). Dan wordt die ouder benaderd als ‘expert.’ 

 

Ten aanzien van deelaspect leeromgeving zijn de opmerkingen van de leerlingen opvallend uniform; ze 

zien hun ouders worstelen met de ‘spelregels’ ten aanzien van leren-versus-spelen maar ze nemen 

allemaal veel ruimte om hun eigen regels en ritme te bepalen ten aanzien van het bewaken van die balans. 
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Enkelen geven grif toe hun ouders in the pocket te hebben, wat bij nadere bevraging uitgelegd wordt als: 

“Ik game te veel / ik zit teveel te whatsappen maar dat is mijn probleem, niet dat van ouders.” 

Toch spreken de kinderen liefdevol over hun studieplek thuis. Ze vinden de aandacht van ouders oké en de 

sfeer prettig, over het algemeen. Nagenoeg al het (gedane!) huiswerk wordt thuis gemaakt.  

 

Als de kinderen praten over het deelaspect hulp bieden beschrijven zij de gemiddelde ouder als bijzonder 

behulpzaam. Als ze vragen om hulp krijgen ze die. In de praktijk betekent dit dat ouders vaak overhoren of 

helpen als een werkboekopdracht onduidelijk is. De kinderen gedogen de bijbehorende gesprekken over 

het belang van je best doen voor school. Ze erkennen dat ouders dat moeten doen en vinden “…. het wel 

okay.” 

 

Ten aanzien van deelaspect extra’s schatten de klankbordleerlingen dat de meeste leerlingen die bijles 

krijgen dit aangeboden krijgen omdat de kennis van het vak binnen het gezin ontbreekt. Van de 

klankbordleerlingen heeft er een bijlessen wiskunde en een heeft bijlessen Engels gehad. Beide leerlingen 

geven aan dat ze de stof moeilijk vonden en dat hun ouders niet konden helpen.  

 

Geen van de klankbordleerlingen heeft een ervaring met huiswerkbegeleiding. Die aantallen kinderen zijn 

ook erg klein, gemiddeld een of twee klasgenoten. Leerlingen die naar huiswerkbegeleiding gaan hebben 

in de optiek van de klankbordleerlingen veelal te veel moeite met de vereiste motivatie of discipline. Het 

lukt die leerlingen niet om thuis uit de startblokken te komen en dus moeten ze op huiswerkbegeleiding. 

Ze begrijpen de rol van de ouders daarbij. Wat gedaan moet worden moet gedaan worden.  

 

5.2 Samenvatting van de resultaten 

 

Uit de gesprekken met ouders en uit de interviews met docenten en klankbordleerlingen is duidelijk 

geworden dat brugklassers in de thuissituatie kunnen rekenen op veel steun tijdens de maakfase van hun 

huiswerk. Maar het is ook evident dat de verschillende actoren andere accenten leggen als zij bevraagd 

worden over hun opvattingen over de taken en rollen van ouders.  

 

Duidelijk merkbaar in de gesprekken en interviews is de onzekerheid van veel ouders ten aanzien van hun 

rol; niet zelden handelen ze naar bevinden, imiteren ze min of meer wat hun ouders vroeger deden en/of 

handelen ze reactief (op een hulpverzoek van hun kind.) Er is een groeiende wens naar meer duidelijkheid 

vanuit de school. Docenten en mentoren zouden ouders moeten voorzien van tips en trucs, maar ook met 

ondersteuning. 

 

Docenten focussen voornamelijk op toezicht en ondersteuning maar verwachting veelal van ouders ook 

dat zij controleren op de kwaliteit van antwoorden. Daarbij denken ze aan zaken als leesbaarheid, netheid, 

volledigheid et cetera. Dit is een verwachting die niet (h)erkend wordt door ouders en nog minder door 

leerlingen. 

 

Leerlingen zoeken in hun ouders vooral een constante, veilige factor thuis. Ze rekenen erop dat hun ouders 

af en toe een ongemakkelijk gesprek met hen aangaan over huiswerk, over je-best-doen-op-school. Het 

bepalen van regels of het maken van afspraken over studiegedrag thuis is een spel van geven en nemen in 

veel gezinnen. De leerling streeft daarbij naar grote autonomie, ouders naar grip op het gedrag van hun 

kinderen. 
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6. Conclusie en discussie 

 

Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen welke rollen en taken ouders van brugklasleerlingen hebben 

ten aanzien van het begeleiden van huiswerkactiviteiten van hun kinderen. Door duidelijkheid te scheppen 

is het mogelijk om het huiswerkbeleid van de school te actualiseren, te verbeteren waar nodig. In 

paragraaf 6.1 wordt met behulp van de resultatenanalyses uit hoofdstuk 5 antwoord gegeven op de hoofd- 

en deelvragen van het onderzoek, gevolgd door een beschouwing over de inhoud en uitvoering van het 

onderzoek in paragraaf 6.2. Aansluitend, in paragraaf 6.3, volgt een slotconclusie. In paragraaf 6.4 zijn 

aanbevelingen geformuleerd voor vervolgonderzoek. 

 

6.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 

In deze paragraaf wordt eerst antwoord gegeven op de deelvragen van dit onderzoek. Daarna wordt de 

hoofdvraag beantwoord. 

 

Deelvraag 1: Wat doen ouders van brugklassers nu? 

 

De ouders van brugklassers zijn het meest actief op het deelaspect hulp bieden; veel tijd zit in het 

overhoren en bespreken van huiswerk en in het stimuleren van motivatie, in aanjagen. Ouders aarzelen 

niet lang als iets extra’s nodig is. Ze zijn bereid om bijlessen en begeleiding te organiseren voor hun 

kinderen als dit wordt geadviseerd of als de vrees voor afstroom toeneemt.  

Op het gebied van studievaardigheden ligt de focus overduidelijk op het deelaspect plannen. Andere 

deelaspecten krijgen geen of aanzienlijk minder aandacht.  

Een aanzienlijke groep is zoekende, thuis, ten aanzien van de leeromgeving. Het valt niet mee om een 

rustige omgeving te creëren, zonder afleiding. Leerlingen zoeken de afleiding of kunnen er maar moeilijk 

weerstand aan bieden. Social media en gaming zijn de grote opvoedkundige uitdagingen voor ouders ten 

aanzien van huiswerkgedrag in relatie tot opvoeden.  

 

Deelvraag 2: Wat zouden ze, eventueel, aanvullend kunnen doen? 

 

Ouders zouden zich meer kunnen verdiepen in de proceskant van leren, aldus docenten. Het gaat over 

aandacht voor (leren) netjes werken, antwoorden formuleren in complete zinnen, samenvatten, 

leesvaardigheid et cetera. Anders gezegd: ouders zouden minder aandacht voor het WAT van het leren, 

oftewel voor de antwoorden moeten hebben en meer aandacht voor het HOE van leren oftewel de manier 

waarop de leerlingen leren. 

Opvallend is de terughoudendheid van ouders ten aanzien van deze deelvraag. Velen worstelen al met het 

zoeken naar balans tussen ondersteunen en loslaten. De houding van de groep ouders is duaal te noemen: 

enerzijds willen ze van de school handvatten om te kunnen helpen/ondersteunen, anderzijds willen ze dan 

hun kind snel zelfredzaam wordt. Beide wensen horen elkaar niet bijten, integendeel. Maar het werkt 

belemmerend als er angst is voor teveel bemoeienis. 

Van leerlingen hoeven ouders geen andere dingen te doen. Ze verwachten van hun ouders een flexibele, 

ondersteunende houding. En dat hebben ze overwegend al. 

 

Deelvraag 3: Welke opvattingen hebben ouders over hun eigen rol bij huiswerk? 

 

Ouders relateren hun rol vooral aan de opvoedkundige kant van schoolzaken. Ze zien het als hun taak 

ervoor te zorgen dat er thuis geleerd kán worden en om stimulerende, motiverende gesprekken te voeren 

met hun kind. Meepraten over een planning (of: balans tussen huiswerk en vrije tijd) hoort bij die 
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opvoedkundige dimensie. Ze erkennen het belang van hulp bieden bij huiswerk en vertalen dit overwegend 

naar overhoren en het helpen bij een moeilijke opdracht. Ouders zijn facilitators; ze zijn verantwoordelijk 

voor het scheppen van goede randvoorwaarden. 

 

Een aantal zaken leggen zij bij de school: Het aanleren van studievaardigheden (strategieën) is een 

schoolaangelegenheid. Dat geldt ook voor disciplinaire maatregelen als werk niet gedaan is. (Dit laatste 

bleek vooral tijdens gesprekken over de terugkomfase van het huiswerkmodel.) Ook wordt van docenten 

verwacht dat zij helder communiceren over huiswerk, teneinde ervoor te zorgen dat ouders hún taak goed 

kunnen volbrengen. Dit is te beschouwen als een onderdeel van het huiswerkbeleid van de school. 

 

Deelvraag 4: Welke opvattingen hebben docenten over de rol van ouders bij huiswerk? 

 

Docenten hebben overwegend dezelfde verwachtingen van ouders als ouders zelf. Toch zijn een aantal 

verschillen opvallend: Ten aanzien van de indicator netjes werken verwachten docenten dat ouders erop 

letten dat hun kind leesbaar schrijft, volledig is in het formuleren van antwoorden, dat werkboeken en 

schriften er netjes en overzichtelijk uitzien en dat ouders hierop thuis actie ondernemen als dit niet het 

geval is. Ten aanzien van het deelaspect leeromgeving wordt van ouders meer strengheid verwacht (dan 

ouders, naar het schijnt, bereid zijn aan de dag te leggen.) 

 

Deelvraag 5: Welke opvattingen hebben leerlingen over de rol van ouders bij huiswerk? 

 

Leerlingen zien de inspanning van ouders niet als bijzonder invloedrijk in relatie tot leren. Ze erkennen dat 

het belangrijk is dat ouders zich ‘bemoeien’ met hun schoolwerk maar vinden dit even hinderlijk als zinvol. 

Ze geven, zo geven ze aan, veelal sociaal wenselijke antwoorden tijdens motivatiegesprekken en doen 

overwegend ‘hun eigen ding’. 

Ouders moeten er primair zijn om een ‘veilig nest’ te creëren, een omgeving waarin het kind pakken kan 

wat het nodig heeft om te kunnen werken en spelen. Toch zijn hun ouders overwegend hun eerste (en 

soms enige) bron van ondersteuning voor schoolzaken. Hoewel ze wat laatdunkend of lacherig praten over 

hun ouders blijkt het deelaspect hulp bieden een cruciale rol te spelen bij hun gevoel van welbevinden.  

 

Hoofdvraag: Welke rollen en taken hebben ouders van brugklassers van het Christelijk Lyceum Delft ten 

aanzien van het begeleiden van huiswerkactiviteiten van hun kinderen?  

 

Alle actoren zijn het eens over een aantal rollen en taken van ouders. Van ouders mag je verwachten dat 

ze ‘er zijn’ voor hun kind als hij/zij tegen een probleem aanloopt, dat ze meedenken bij huiswerk. Ook is 

het een taak van ouders om te zorgen voor een rustige, stimulerende leeromgeving. Een belangrijk 

onderdeel daarbij zijn (motiverende) gesprekken over het belang van schoolwerk.  

 

De beslissing over het wel of niet inzetten van extra’s (bijlessen, huiswerkbegeleiding et cetera) ligt bij 

ouders. Hierin hebben docenten/mentoren hooguit een adviserende rol.  

Opvoedkundige aspecten zoals afspraken over de besteding van vrije tijd of studiegedrag zijn primair de 

verantwoordelijkheid van ouders maar uit het onderzoek blijkt dat ouders op dit vlak actief steun zoeken 

van de school bij het definiëren van hun rol of taak.  

De kern van alle verwachtingen is dat ouders hun best doen. En hierin ligt een probleem voor een 

aanzienlijke groep ouder die toegeeft niet goed te weten waar de grens ligt van hun inbreng. Niet zelden 

(volgens alle betrokken actoren) doen ouders te veel. Maar het komt ook voor dat ouders een 

afwachtende houding aannemen en pas actie ondernemen als schoolresultaten tegen vallen. 
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6.2 Beschouwing 

 

Het onderwerp van het onderzoek was in potentie heel breed. Noodzakelijk moesten een aantal 

beperkingen optreden. Vandaar dat is gekozen om de focus van het onderzoek te vernauwen naar 

brugklasouders (in tegenstelling tot alle ouders of ouders van leerlingen in de onderbouw) van onze 

locatie (in tegenstelling tot alle locaties in Delft, inclusief de verschillende onderwijsniveaus.) De keuzes die 

gemaakt zijn, zijn gebaseerd op de achterliggende vraag, over de wens om op de havo- en vwo-locatie van 

het Christelijk Lyceum Delft het  huiswerkbeleid te actualiseren teneinde de onderwijsrendementen van de 

leerlingen te verbeteren.  

 

Het was verstandig om het onderzoek niet zozeer te richten op meetbare feiten maar op merkbare 

gedragingen, op heersende opvattingen en op de ruimte bij het verzamelen van gegevens om ook, waar 

dat passend en nodig was, aandacht te hebben voor de opgeeffase en de terugkomfase van het 

huiswerkmodel dat in dit onderzoek is gebruikt. Dat heeft als bijvangst bruikbare informatie opgeleverd 

voor het verbeteren van de samenwerking tussen ouders, leerlingen en docenten met betrekking tot het 

huiswerk opgegeven door docenten, het huiswerk maken en leren door de leerlingen en de begeleiding 

door ouders. Vooral het opstellen van een citatenlijstje ten aanzien van de opgeef- en maakfasen van 

huiswerk bleek hierbij waardevol voor de onderzoeker.  

 

De resultaten van de gesprekken en interviews hebben geleid tot een helder beeld ten aanzien van de 

verwachtingen ten aanzien van ouders. Het is vooral duidelijker geworden waar verwachtingen van 

leerlingen, docenten en de ouders significant van elkaar afwijken. De onderzoeksvragen konden 

beantwoord worden en de resultaten van het onderzoek geven voldoende aanleiding om conclusies te 

trekken en om aanbevelingen te doen voor de school, gericht op verbetering van beleid.  

 

6.3 Slotconclusie 

 

Dit onderzoek toont aan dat dialoog, gericht op samenwerking en op het uitspreken van wederzijdse 

verwachtingen, tussen ouders en docenten van groot belang is. Er zijn aantoonbaar discrepanties tussen 

hetgeen ouders vinden dat er van hen verwacht mag worden en de verwachtingen van leerlingen en, met 

name, docenten.  

 

De resultaten van het onderzoek geven de docententeams op het Christelijk Lyceum in Delft goede 

handvatten om huiswerkbeleid te actualiseren in overleg met ouders en klankbordgroepen leerlingen. De 

aanpassingen zullen gericht moeten zijn op het dempen van de kloof tussen verschillende verwachtingen 

ten aanzien van de rol en taken van ouders bij huiswerk. Het is bemoedigend om te merken dat op veel 

deelgebieden geen significant probleem ligt. Dat maakt het mogelijk op te focussen op kennis over 

vaardigheden en leerstijlen, het belang van netjes werken en het optimaliseren van de leeromgeving.  

 

Door het doen van dit onderzoek is op school ook in toenemende mate interesse ontstaan in de 

uitkomsten en aanbevelingen. Het thema samenwerken met ouders ‘leeft’ meer. De inzichten in het 

belang van een goede samenwerking zijn vergroot en het voornemen om beter, effectiever met ouders 

samen te werken is versterkt. Daarnaast heeft het onderzoek er ook toe bijgedragen dat op de locatie 

Molenhuispad gesproken wordt over verwachtingen ten aanzien van docenten in relatie tot de opgeef- en 

terugkomfase.  

 



  
 

40 
 

6.4 Suggesties/aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

 

Een gedegen onderzoek over taken en rollen van brugklasouders kan aanknopingspunten geven om 

huiswerk beter te integreren in het totale leerproces van de leerlingen. Aan de basis van deze redenering 

ligt de opvatting dat leren en leren leren in de thuissituatie door middel van huiswerk een integraal 

onderdeel van de les is. Naar verwachting zal tijdens voorlichtingsmomenten en tijdens andere contacten 

tussen ouders en docenten meer aandacht gaan naar het begeleiden van het proces van leren, naar 

vaardigheden en stimulerende randvoorwaarden. Toch lijkt het raadzaam om ook onderzoek te doen naar 

het gedrag van docenten tijdens de omliggende fasen van huiswerk; Waarom worden (bepaalde) 

huiswerkopdrachten gegeven? En, wat is de meest effectieve manier om feedback te geven op het (thuis) 

gedane werk? Uit de literatuur blijkt dat de professionaliteit van de docent een grotere invloed heeft op 

leerrendementen dan de ondersteunende acties van ouders. Het model van Coulter is nu bekend op het 

CLD bij veel ouders, docenten en leerlingen. Er is sprake van beweging, van momentum, met betrekking 

tot kritische reflectie ten aanzien van de inzet van huiswerk en ten aanzien van stimulerend gedrag van de 

verschillende actoren. Verder onderzoek kan een essentiële impuls geven aan de professionaliteit van 

docenten, aan huiswerk-gerelateerd gedrag van docenten.  
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7. Belang van onderzoek voor de praktijk 
 

In het najaar van 2015 is door de onderzoeker op het Christelijk Lyceum Delft een werkgroep 

samengesteld die bestaat uit docenten uit de vier onderbouwteams, twee ouders uit de ouderraad en 

twee leerlingen uit de klankbordgroep. De werkgroep staat onder leiding van de onderzoeker en heeft de 

opdracht om aanbevelingen te doen aan de schoolleiding met betrekking tot huiswerkbeleid.  

 

De eerste twee bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden. In de eerste zijn belangrijke inzichten uit het 

theoretisch kader van dit onderzoek reeds gedeeld met de werkgroep en in de tweede sessie zijn de 

opvallende conclusies uit het onderzoek de revue gepasseerd. Deze sessies hebben geleid tot het besluit 

om de voorgenomen aanbevelingen primair te richten op ouders en docenten waarbij gestreefd wordt 

naar 3 hoofddoelen; 

1. Een afspraak op het CLD over het uniformiseren van de manier waarop huiswerk genoteerd wordt 

in de opgeeffase. (Denk hierbij ook aan zaken als een digitaal klassenboek en dergelijke.) 

2. De organisatie van een tweetal informatieavonden over huiswerk voor ouders. Deze avonden 

moeten elk jaar plaatsvinden. Een avond met tips over de begeleiding tijdens de maakfase van 

huiswerk en een avond met ruimte voor onderlinge dialoog (of intervisie) tussen ouders.  

3. Een lijst met tips voor docenten over de terugkomfase; wat zijn goede manieren om huiswerk te 

bespreken of te controleren en wat zijn typische valkuilen waardoor huiswerk(gedrag) van 

leerlingen minder effectief wordt? 

Het eerste doel is al bereikt. In maart wordt in de docententeam gesproken over de aanbeveling van de 

werkgroep op huiswerk voortaan voor alle vakken digitaal te noteren in Magister of, in het geval van 

huiswerkplanners, op de ELO van de school. Leerlingen en ouders hebben toegang tot beide systemen en 

een “ja” zal ervoor zorgen dat we voor het eerst een digitale agenda krijgen voor elke onderbouwklas. 

Aangezien uit elk docententeam een vooraanstaand en ervaren lid deelnam aan de werkgroep is te 

verwachten dat het voorstel zal worden aangenomen, mogelijk aangevuld met wat randvoorwaarden. Het 

tweede doel is in de maak; de ouderraad overlegt in maart met de sectordirecteur over hun wens om twee 

thema-avonden over huiswerk te organiseren met ingang van schooljaar 2016-2017.  

 

Het doet de onderzoeker deugd om te zien dat zijn onderzoek concreet en positief heeft bijgedragen in 

een weerbarstige discussie over huiswerk en huiswerkbeleid. 
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Bijlagen  
 

Bijlage I Uitnodiging voor de thema-avond brugklasouders en huiswerk  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Bijlage I  Uitnodiging voor de thema-avond brugklasouders en huiswerk 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s)  

 

Het brugklasteam (havo en vwo) organiseert voor ouders van alle brugklasleerlingen deze maand een 

thema-avond, getiteld: “Ouders en Huiswerk”. Op deze avond willen wij met ouders van eerstejaars 

leerlingen in gesprek over huiswerk. We doen dit deels om ons eigen beeld van thuissituaties te versterken 

en deels omdat we weten dat ook ouders gebaat zijn met zo’n avond. Deze avond vindt plaats op 

woensdag 25 maart a.s.  

 

Wij zijn benieuwd naar de praktijk van alle dag;  

 Hoe kijken ouders aan tegen huiswerk? Hoe zien ze hun rol/taak? 

 Welke ondersteuning geven ouders wel/niet aan hun kinderen?  

Ook zal er ruimte zijn om tips/ervaringen te delen. Deelnemende ouders gaan ‘wijzer’ naar huis, zo is ons 

voornemen. Een aantal belangrijke punten over deze avond op een rij;  

 Het is een vrijwillige activiteit 

 Inloop in de school is vanaf 19:00 uur (koffie/thee) 

 De avond start om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 21:00 uur. 

 Wij vragen u zich vooraf op te geven  

(in verband met het samenstellen van gespreksgroepen, vanwege catering e.d.) 

 Deelnemende ouders zullen een (bondig) verslag van de avond toegestuurd krijgen 

Als u mee wilt doen, kunt u zich opgeven door deze mail– vóór donderdag 19 maart – te beantwoorden en 

de volgende informatie te noteren:  

 

Wij, de ouders van _______________________________ [naam leerling]  

 

uit klas _______ [klas] willen graag deelnemen aan deze thema-avond over huiswerk.  

 

Wij komen met _____ [aantal] persoon/personen. 

 

U kunt deze mail retour sturen aan mevrouw Yvonne de Gier, administratief medewerkster.  

 

Namens het brugklasteam, vriendelijke groet, 

N. Duivenvoorden 

Teamleider brugklassen Havo en Vwo 

 

N.B. 

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen/opmerkingen hebben, kunt u deze mailen aan de heer N. 

Duivenvoorden (teamleider brugklassen) via n.duivenvoorden@chrlyceumdelft.nl  

mailto:n.duivenvoorden@chrlyceumdelft.nl
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Bijlage II Verslag van de thema-avond over Huiswerk 
(25 maart ‘15 / ouders klas 1 & docenten van ’t brugklasteam) 
 
Geachte ouders, beste collega’s, 
 
Op 25 maart vond een unieke avond plaats op het Molenhuispad; docenten van het brugklasteam 
en ouders van brugklassers zijn in gesprek gegaan over de rol van ouders bij huiswerk. Ongeveer 
60 ouders zijn gekomen op deze leuke, zinvolle avond. 
 
Dit verslag bestaat uit 3 delen:  

1. Een beschrijving van de opzet van deze avond, aangevuld met een aantal conclusies  
2. Tips voor ouders 
3. Vragen/tips over de 4 deelgebieden van de maakfase van huiswerk; 

i. Leerstrategieën 
ii. Leeromgeving 
iii. Hulp bieden 
iv. (extra) buitenschoolse hulp 

 
Alvast wil ik al mijn collega’s en de betrokken ouders bedanken voor hun deelname. In het 
bijzonder noem ik de heer Captein – hij heeft mij enorm geholpen bij het organiseren van deze 
bijeenkomst. 
 
Dit verslag sturen we volgens afspraak naar alle ouders van brugklasleerlingen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
N. Duivenvoorden 
Teamleider brugklassen Havo en Vwo 
 
 

1. Een beschrijving van de opzet van de avond 
Het team van brugklasdocenten is benieuwd geraakt naar de hedendaagse realiteit voor ouders. 
Wat doen ouders thuis met betrekking tot het begeleiden van huiswerk? Wat zijn de 
achterliggende ideeën/overtuigingen die daaronder liggen? En, met welke vragen worstelen zijn? 
Wat vinden ze lastig? 
Na een korte, plenaire inleiding zijn groepjes van 7 ouders in een lokaal gaan zitten en hebben zij 
beschreven/toegelicht hoe het er bij hen thuis aan toe gaat. Docenten hebben verder 
doorgevraagd op dit thema. 
Na een koffiepauze zijn alle ouders/docenten teruggekeerd naar de centrale hal en hebben zij hun 
vragen/dilemma’s neergelegd bij 4 ‘stamtafels.’ Bij deze stamtafels konden vragen gepost worden, 
en konden bij deze vragen tips/suggesties opgehangen worden. Natuurlijk was er veel ruimte om 
elkaar in gesprekken bij deze stamtafels te helpen. 
Achteraf is aan ouders gevraagd om feedback te geven op deze avond. 
 
Het is – om dit verslag goed te begrijpen - belangrijk om te beseffen dat het begrip HUISWERK 
ruwweg te vangen is in drie fasen; een opgeeffase (in de les), een maakfase (thuis) en een 
terugkomfase (in de les.) De focus van deze avond lag op de MAAKFASE. 
 
Deze maakfase is onderverdeeld in 4 deelgebieden;  

 Studievaardigheid – welke leerstrategieën zijn belangrijk voor mijn kind?  
(Het gaat hier vooral om vakoverstijgende vaardigheden zoals agendabeheer/plannen, of 
over memoriseren, samenvatten etc.) 

 Leeromgeving – heeft mijn kind een rustige werkplek? 

 Hulp bieden – Help ik door huiswerk te overhoren, begeleiden etc.? 
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 (Extra) buitenschoolse hulp – Is het nodig om ‘derden’ in te schakelen, een bijles-gever 
of een huiswerkinstituut? 

 
Door met ouders heel gericht over deze thema’s te spreken heeft het docententeam een beter 
inzicht gekregen in de thuissituatie van onze leerlingen. Het team heeft zich in de evaluatie 
voorgenomen om jaarlijks een avond voor brugklasouders te organiseren rond het thema 
huiswerk. 
 
Ik noem een aantal opvallende conclusies n.a.v. deze avond; 

 Veel ouders zoeken de balans tussen helpen en niet-helpen.  

 Het plannen/organiseren van schoolwerk lijkt voor veel kinderen de grootste uitdaging. 
(Dus niet zozeer de inhoud van de vakken.) 

 Hetzelfde geldt voor het opbrengen van de discipline. (Kinderen hebben veel onrust om 
zich heen; computers, mobieltjes etc.) 

 Er is relatief veel aandacht voor hulp geven (overhoren e.d.), maar weinig voor strategieën 
(wat doe je als je iets moeilijk vindt, bijvoorbeeld). 

 Docenten vinden netjes werken heel belangrijk – het scheelt gewoon punten, zo leert de 
ervaring. Ouders besteden daaraan weinig aandacht. Met netjes werken bedoelen we;  

o Aandacht voor correcte spelling. 
o Antwoorden formuleren in een goede zin. 
o Berekeningen netjes onder elkaar zetten. 
o Diagrammen tekenen met een geodriehoek 
o Schriften netjes bijhouden. 
o Etc. 

 Ervaringen delen, in kleine groepen ouders en docenten werd hooglijk gewaardeerd. 

 Ouders geven vrijwel unaniem aan dat het zou helpen als op het  Mhp al het huiswerk in 
Magister komt. Dus niet alleen informatie over toetsen e.d. 
N.B. Dit laatste is natuurlijk een vraag aan docenten. We bespreken dit de komende maanden met 
docententeams van de verschillende afdelingen. 

 

2. Tips voor ouders 
 
Zoals ik in mijn openingspraatje van deze thema-avond al zei: Er is niet één, beste manier om 
kinderen te helpen met huiswerk. En het is niet realistisch om van docenten te verwachten dat hun 
tips/aanpak perfect aansluit bij elk kind. Toch zijn er een aantal tips te formuleren voor ouders;  

 Bedenk OF je wel iets moet doen – als je kind met plezier naar school gaat, en goede 
resultaten haalt, dan is het wellicht niet nodig om zaken te verbeteren of aan te passen. 

 Als het nodig is om iets te doen – benader dit dan vanuit PROCES-denken. De filosofie 
is simpel: “Geef een kind een vis en er is eten voor een dag. Leer een kind vissen en het 
heeft altijd eten.”  
Probeer boven de inhoud uit te stijgen. Als iets moeilijk is, geef dan niet zozeer de 
antwoorden of de uitleg, maar probeer uw kind te leren om dat zelf te bereiken; 

o Lees nog eens, met meer aandacht voor wat je moet doen. Begrijp je de opdracht 
goed? 

o Als je iets lastig vindt, vanaf welk punt wordt het lastig voor je? Tot waar begrijp je 
het? 

o Stel hardop de vraag: Waar zou ik het antwoord (of tips) kunnen vinden? In het 
boek? Bij een klasgenoot? In mijn schrift? Kan ik het beredeneren? 
M.a.w. Wat heb ik nodig om verder te kunnen? 

Dezelfde filosofie gaat op voor de vraag of er buitenshuis extra hulp ingeschakeld moet 
worden. Dat is serieus te overwegen …; 

o Als uw kind te grote achterstanden oploopt bij een vak 
o Als uw kind de discipline niet kan opbrengen (en u bent niet thuis, bijv.) 
o Als uw kind er baat bij heeft dat een deskundig bureau helpt bij het ontwikkelen van 

ontbrekende studievaardigheden, of bij het creëren van inzicht in de eigen leerstijl. 
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 Creëer een rustige werk- of studieplek –  
o Maak afspraken, met uw kind, hierover;  

 Wanneer werk je? 
 Wat ligt er op je bureau? En wat niet? 
 Je mobieltje ligt in een la, en staat uit. Die gebruik je alleen als je een 

klasgenoot moet vragen om hulp. 
 Hoeveel mag je spelen op de computer? En wanneer staat ‘ie uit? 
 Op welke momenten kun je je ouders om hulp vragen, bijvoorbeeld met 

overhoren o.i.d.? 
Bedenk wel: Een afspraak is geen afspraak als u niet bereid bent om de afgesproken 
consequenties uit te voeren. Maak dus realistische afspraken. (Een voorbeeld van een 
onwerkbare afspraak: “Als je niet werkt voor school, dan mag je niet meer computeren.” 
Deze afspraak is veel te vaag; Wat is “ niet werken”? En “ niet meer computeren” – is dat 
nooit meer? En geldt dat ook voor schoolwerk?)  

 Zoek een aantal tips op, als dat wenselijk is – Er zijn veel boeken, artikelen, websites 
en overzichtslijstjes die ouders adviezen geven over;  

o Het voeren van goede, opvoedkundige gesprekken 
o Het maken van werkbare afspraken met tieners. (dos en don’ts) 
o Lijstjes met aandachtspunten voor … 

 Het maken van een goede samenvatting 
 Het maken van een goed verslag 
 Het leren van woordjes/uitdrukkingen/topografie/begrippen 
 Het maken van een goede studieplanning 
 Etc. 

 Vraag een advies aan een vakdocent – bijvoorbeeld m.b.v. een e-mailtje.  

 Maak van een probleem een vraag – Leren is geen leren als er geen uitdagingen zijn. U 
en uw kind gaan dus problemen tegenkomen. Soms inhoudelijk (omdat iets moeilijk is), 
soms qua motivatie (het ontbreekt aan zin). Ook hier geldt: benader dit als PROCES; 

o Boos worden heeft zelden zin. Als uw kind niet goed werkt, strooi dan niet met 
verwijten (over en weer) maar onderzoek samen wat er nodig is om dat patroon te 
veranderen. 

o Als je iets problematiseert, dan kweek je verzet (motivatieprobleem, een 
pessimistisch toekomstbeeld, etc.). Als je erin slaagt om een probleem te 
herformuleren tot een vraag, dan ga je vanzelf samen nadenken over het antwoord 
op die vraag. (Je kijkt met positieve verwachtingen vooruit. Een vraag is ten slotte 
te beantwoorden. Een probleem is alleen maar vervelend.) 

 Bedenk goed dat (elke vorm van) intelligentie kan groeien – intelligentie betreft 
vaardigheden die je kunt stimuleren, trainen. Opmerkingen als “… daar was ik vroeger ook 
slecht in, dus je zult wel erfelijk belast zijn” werken louter demotiverend. Aan elke 
vaardigheid kun je sleutelen, van jong tot oud.  

 Accepteer dat af en toe iets misgaat – Leren gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. 
Wees niet TE beschermend. Van fouten kun je ook leren. Het is dus goed om af en toe de 
mist in te gaan … daar word je slimmer van. 

 Vier af en toe een succesje – Help je kind om zijn/haar eigen kwaliteiten te (h)erkennen: 
Geef niet alleen aandacht aan leermoeilijkheden. Benoem samen wat goed gaat. Geef 
complimenten voor dingen die goed gaan.  

Denk na over het belang van ontspannen – Een kind moet bij tijd en wijle ook kunnen spelen, of 

sporten, of niksen. Dat is goed voor hun ontwikkeling. En het kan ook echt helpen als ouders een 

stapje terug doen … 
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Bijlage III  Instructies voor de voorzitter bij de oudergesprekken 

 
Vooraf: 

1. Richt het lokaal in. (Met 9 stoelen in een kring. In het midden een tafel voor de recorder.) 

2. Positioneer de notulist op de hoek van een bureau zodat hij/zij kan schrijven.  

3. Vraag de notulist om de PPT bij dit interview klaar te zetten en af en toe, op je teken, vooruit te 

klikken. (ELO / kernteams / 7 kernteams / brugklassen HV1 + V1 /  

N.B. De PPT bestaat uit 4 dia’s met daarop de 4 deelgebieden van het interview;  

a. Dia 0 = titelpagina 

b. Dia 1 = Leerstrategieën  

c. Dia 2 = Leeromgeving 

d. Dia 3 = Hulp Bieden 

e. Dia 4 = (evt.) extra faciliteiten 

4. Controleer of het nummer op de vragenlijst correspondeert met het nummer van de recorder. (1, 

2, 3, 4, 5, 6 of 7.) 

5. Vraag de ouders om vooraf hun vragenlijstje in te vullen. Meld daarbij; 

a. Dat het gaat om eerlijke antwoorden, geen sociaal wenselijke. 

b. Dat ouders steeds één bolletje moeten vullen. 

c. Dat we de resultaten later optellen en deze resultaten zullen delen in het verslag van de 

avond. 

d. Geef ouders 5 á 6 minuten. 

6. Neem de vragenlijsten in. 

 

Het is nu tijd om met de ouders de diepte in te gaan. 

 

7. Leg uit dat je nu gaat doorvragen op deze thema’s maar dat het niet de bedoeling is dat docenten 

meepraten, of dat het gesprek over schoolbeleid e.d. gaat. 

8. Stel tijdens je interview; 

a. Open vragen 

b. Verhelderingsvragen 

c. Volg de vier thema’s (via de PPT) maar doe dit niet krampachtig. Het is okay als ouders een 

beetje ‘springen’ tussen de verschillende thema’s. Maar probeer wel alle vier binnen 30 

minuten aan bod te laten komen in de discussie. 

 

Kern van het vraaggesprek: 

Probeer te ontdekken WAAROM ouders doen wat ze doen; 

- Welke redenen geven ze? 

- Wat vinden ouders dat er van hen verwacht mag worden t.a.v. het begeleiden 

van huiswerk? En wat niet? 

 

9. Na een half uur hoor je via de intercom dat de tijd er op zit. Je kunt een lopende discussie 

afmaken, evt. Het is nu kort pauze. 

10. Ruim het lokaal – eventueel later op de avond – netjes op. 
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Bijlage IV De PowerPoint bij de vraaggesprekken met ouders 
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50 
 

Bijlage V Instructies voor de notulist bij de oudergesprekken  
Geluidsopname: 

11. Batterijen erin 

12. Links aanzetten 

13. In het lokaal in het midden van de kring leggen 

14. Aanzetten  

15. N.B. Vraag mensen om richting de microfoon te praten. 

16. Einde van de gespreksronde? Dan op “stop” drukken 

Notulen maken: 

1. Vooraf: Vul de achterkant van het vel in. 

2. Probeer tijdens het gesprek met de ouders om niet mee te doen. Let op hun uitspraken. Doel is dat 

wij leren wat hun gedachten/verwachtingen zijn ten aanzien van huiswerk. 

(Uitzondering: als je merkt dat de voorzitter moeite heeft met zijn/haar rol.) 

3. Op de voorkant noteer je opvallende uitspraken. Gebruik daarbij deels je eigen oordeel.  

a. Noteer niet te veel: Je kunt niet alles noteren. 

b. Probeer te categoriseren; 

i. Probleem (opvallend, veelvoorkomend of groot probleem) 

ii. Suggestie (om de school, of ouders, te helpen) 

iii. Vraag (iets dan belangrijk kan zijn, maar uitgezocht moet worden) 

4. Controleer aan het einde op het nummer van de memo-recorder correspondeert met je 

notulenvel. 
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Bijlage VI Hand-out voor ouders, leerlingen en docenten  

 

maart ‘15 Interviews over huiswerk 

HULP bij HUISWERK
vooraf maakfase terugkomfase

Docent:

• Opgeven (toetsen),
ziekte, inhalen etc.

• Tips over leren
– vakles, mentorles

• Inzicht in leerstijl

• Docent: Afspraken
over HW-
controle:
• Overhoren

• Feedback op ‘t 
gedane werk

• Studievaardigheid
• Leerstrategieën etc

• Leeromgeving
• ‘n rustige plek

bieden

• Hulp bieden
• Overhoren etc.
• motiveren

------------------
• Extra’s regelen?

• (bijlessen, HW-
begeleiding etc.)

 

Begrippenlijst: 

 

De les    De optelsom van alle activiteiten van docenten en leerlingen, thuis en in de klas,  

      voor een vak/onderwerp. 

                               (Waaronder: uitleg, instructie, huiswerk, etc.) 

 

Huiswerk   Alle leeractiviteiten van een leerling buiten het klaslokaal. 

       (Dit kan zijn: op een studieplek, thuis of (bijv.) op een huiswerkinstituut.) 

 

Huiswerkbeleid  De optelsom van afspraken die op school gemaakt zijn over huiswerk. 

                               (Over het opgeven en bespreken van huiswerk bijv., of over begeleiding en/of 

       toetsing, over strafmaatregelen en over adviezen en tips voor ouders.) 

 

Aantekeningen e.d.: 
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Bijlage VII  Vragenlijst voor ouders over de maakfase van het huiswerkmodel 

 

Interviews: ouders  
Interview verslag deel A 

Leeswijzer/instructies bij het interviewverslag: 
U vult een aantal zaken in over uw (thuis)situatie. Uw naam hoeft u niet in te vullen, antwoorden worden opgeteld om een 
totaalplaatje te krijgen over de hele brugklas. 
 
 Kleur bij elke vraag één bolletje in, a.u.b. 

 
Datum interview: 25 maart ‘15 

Plaats Delft 

School Christelijk Lyceum 

Tijd: 19:45 uur 

Notulist:  In te vullen door de notulist: 

Bijzonderheden In te vullen door de notulist: 

Nummer vd groep (= nr. vd recorder) In te vullen door de notulist: 

Algemene introducerende vragen 

Ik ben ouder van een leerling uit: 0   HV1           0   HVT1           0   V1             0    VT1  

Is dat uw eerste kind op de middelbare school? 0   Nee           0   ja 

Woont uw kind bij beide ouders? 0   Nee           0   ja 

Vragen horende bij het deelaspect studievaardigheid  

Wordt thuis aandacht besteed aan; 

1. Het maken van een planning voor huiswerk?  

 

2. Het belang van netjes werken?  

(Bijv. aandacht voor spelling / antwoorden in hele 

zinnen /verzorging van het werk.)  

 

3. De balans tussen leren en hobby’s? 

(Gezond leven, zodat je energie hebt om te leren?)  

 

4. Leerstrategieën, zoals: 

a. Hoe maak je een goede samenvatting?  

 

b. Hoe kun je woordjes/zinnetjes goed 

memoriseren? 

 

5. Praat u thuis wel eens over leerstijlen? 

(Over verschillende manieren van leren.) 

 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit          
 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit          
 
 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit          
 
 
 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit          
   
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit          

 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit        

 

Eventuele opmerkingen/aanvulling op uw antwoorden: 
 

 

Interview verslag deel B 
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Vragen horende bij het deelaspect leeromgeving  

Kunt u de studieplek van uw kind omschrijven? 

 

1. Heeft uw kind een vaste, eigen studieplek in huis?  

 

2. Zou u zijn/haar studieplek omschrijven als “opgeruimd”? 

    (Zonder afleidende spullen e.d.) 

3. Zou u zijn/haar studieplek omschrijven als “rustig”? 

    (Geen/weinig herrie e.d.) 

 

4. Zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van  

    mobieltjes, computers of TV tijdens huiswerk? 

  

5. Zo ja, houd uw kind zich aan die afspraak/afspraken? 

 

6. Houdt u toezicht op het huiswerk? 

    (Kijkt u of er gewerkt wordt, controleert u het?) 

 
0  Ja            0   Nee    
 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit          

 
0  Ja            0   Nee  
 

 
t.a.v. mobieltjes:       0   ja           0   nee 
t.a.v. computers:       0   ja           0   nee 
t.a.v.        TV:               0   ja           0   nee 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit   
0  niet van toepassing (antwoord bij vraag 4 was “nooit”)    
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit       
   

Eventuele opmerkingen/aanvulling op uw antwoorden: 
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Interview verslag deel C 

Vragen horende bij het deelaspect hulp geven  

Geeft u hulp bij het maken van huiswerk? 

 

1. Helpt u uw kind door huiswerk te overhoren? 

 

2. Bespreekt u met uw kind de antwoorden op opgaven? 

 

3. Helpt u uw kind bij het maken van werkstukken of het  

    voorbereiden van spreekbeurten/presentaties? 

4. Stimuleert/motiveert u uw kind om huiswerk te maken?  

  
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit      
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit      
 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit      

 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit      

 

Eventuele opmerkingen/aanvulling op uw antwoorden: 
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Interview verslag deel D 

Vragen horende bij het deelaspect (evt.) faciliteiten, buitenshuis  

Er is een ‘derde’ partij betrokken bij huiswerk/leren? 

 

Maakt uw kind na schooltijd gebruik van … 

1. Bijlessen/steunlessen? 

 

2. Huiswerkbegeleiding? 

 

Deze vraag alleen invullen als u kind buiten schooltijd hulp 

krijgt van ‘derden’: 

3. Wat is de reden dat uw kind van deze 

ondersteuning gebruikt maakt? 

(Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk.) 

 
 
 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit      

 
0  vaak            0   regelmatig           0    af en toe                0   nooit      
 
 
 
 
 
0    discipline / toezicht 
0    geen tijd om het zelf (goed) te doen 
0    deskundigheid (ik weet te weinig over bepaalde vakken) 
0    geen zin in ruzie/gedoe 
0    anders, namelijk ….  

Eventuele opmerkingen/aanvulling op uw antwoorden: 
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Bijlage VIII  Notuleerblad voor oudergesprekken (voor de notulist) 

 
P / S / V A: Studievaardigheid P / S / V B: Leeromgeving 

  
 
 

  

P / S / V C: Hulp bieden P / S / V D: (evt.) extra faciliteiten 

  
 
 

  

 

P = probleem  S = suggestie  V = vraag 
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Bijlage IX Notuleerblad voor interviews met leerlingen (voor de notulist) 
 
 

 
 

De 3 
fasen 

van HW 

  Antwoorden van 

  LEERLINGEN 

  Dit gebeurt … . 
(of:  Hier is … sprake van.) 

  
 

 
 

Deelaspecten  

 
 

Deelvragen 
(zie: vragen-
lijst ouders) 

vaak regelmatig af en toe nooit keuze Algemene 
opmerkingen, 
opvattingen 
e.d. over dit 
deelaspect 

Vooraf: 
opgeef-fase 

Opgeven   
Tips 

Inzicht 

 
Maak- 

fase 

Studie-
vaardigheid 

Planning     nvt  
Net werken     

balans     
samenvatten     
memoriseren     

leerstijlen     
Leeromgeving Vaste plek     nvt  

Opgeruimd     
Rustig     

Afspr. mobiel?      
Afspr. comp.?     

Afspr. TV?     
Zo ja: Houdt 
hij/zij zich 
eraan? 

    

Toezicht     
Hulp bieden Overhoren     nvt  

Bespreken     
Werkstukken 

etc 
    

Stimuleren      
Extra’s Bij- of steunles     nvt  

HW-
begeleiding 

    nvt  

Zo ja (bijles of 
HW 

begeleiding), 
wat is de 
reden? 

Ik heb weinig discipline  

Ouders hebben geen tijd  

(on)deskundigheid v ouders  

Vaak ‘gedoe over HW’  

Anders, nl …  

Terugkom-
fase 

Controle        
Feedback      
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Bijlage X Notuleerblad voor interviews met docenten (voor de notulist) 

 
 
 

 
 

De 3 
fasen 

van HW 

  Antwoorden van 

  DOCENTEN 

  Dit gebeurt … . 
(of:  Hier is … sprake van.) 

  
 

 
 

Deelaspecten  

 
 

Deelvragen 
(zie: vragen-
lijst ouders) 

vaak regelmatig af en toe nooit keuze Algemene 
opmerkingen, 
opvattingen 
e.d. over dit 
deelaspect 

Vooraf: 
opgeef-fase 

Opgeven   
Tips 

Inzicht 

 
Maak- 

fase 

Studie-
vaardigheid 

Planning     nvt  
Net werken     

balans     
samenvatten     
memoriseren     

leerstijlen     
Leeromgeving Vaste plek     nvt  

Opgeruimd     
Rustig     

Afspr. mobiel?      
Afspr. comp.?     

Afspr. TV?     
Zo ja: Houdt 
hij/zij zich 
eraan? 

    

Toezicht     
Hulp bieden Overhoren     nvt  

Bespreken     
Werkstukken 

etc 
    

Stimuleren      
Extra’s Bij- of steunles     nvt  

HW-
begeleiding 

    nvt  

Zo ja (bijles of 
HW 

begeleiding), 
wat is de 
reden? 

Discipline, toezicht  

Zelf geen tijd  

(on)deskundigheid  

Geen zin in ruzie/gedoe  

Anders, nl ..  

Terugkom-
fase 

Controle        
Feedback      
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Bijlage XI Format resultatenmatrix, input over de maakfase van huiswerk 

 

 

 


