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Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de thuissituatie een beduidende invloed heeft op de 

schoolprestaties en welbevinden van kinderen. Aangezien het kind zelf niet kan beslissen over zijn 

thuissituatie, welke niet altijd stimulerend is, zijn er externen nodig om in te grijpen.  

Wij, als toekomstige leerkrachten, voelen ons in zekere mate verantwoordelijk voor het welbevinden 

en de schoolprestaties van kinderen. Ook scholen ervaren dit gevoel van verantwoordelijkheid en 

investeren in ouderbetrokkenheid, een initiatief waaruit meermaals bleek dat het een positieve 

invloed heeft op het welbevinden en de schoolprestaties van kinderen. Het is echter de realiteit dat 

niet alle ouders door scholen bereikt worden. Vanuit dit motief zijn wij op zoek gegaan naar 

hulpmiddelen om de kloof tussen thuis en school te dichten.  

 

Ieder huisje heeft zijn kruisje. Tegenwoordig 

wordt dit kruisje ook meegedragen naar school. 

Dagelijks komt een school via de kinderen in 

contact met verschillende thuissituaties. Voor 

de leerkracht is het niet altijd eenvoudig om 

hier op in te spelen. Zeker wanneer het gaat om 

kansarme gezinnen, alleenstaande ouders, 

rondtrekkende gezinnen, mishandeling binnen 

het gezin, … Ouders beseffen niet steeds hoe 

sterk de invloed van de thuissituatie kan zijn op 

de schoolprestaties en het welbevinden van 

hun kind. Om ouders hier attent op te maken, 

werken scholen verscheidene initiatieven uit in 

verband met ouderbetrokkenheid. Onderzoek 

heeft immers aangetoond dat kinderen zich 

beter in hun vel voelen wanneer ouders actief 

deelnemen binnen het onderwijs, van thuis uit 

en op school zelf.  

 

Visie op ouderbetrokkenheid  

Om de onderzoeken naar ouderbetrokkenheid 

aan de realiteit te toetsen, hebben we zelf 

enquêtes in verband met ouderbetrokkenheid 

afgenomen bij ouders en directie van 

basisscholen. Uit deze enquêtes kwam naar 

voor dat de meerderheid van de ouders 

openstaat voor hulp bij de huiswerkbegeleiding 

van hun kind.  

Daarenboven merkten we op dat de meeste 

ouders geen nood ervaren aan meer informatie 

– uitwisseling en overleg, en ondersteuning of 

organisatie van onderwijsleeractiviteiten.  

 

Omwille van dit gegeven, hebben wij ons verder 

toegespitst op de ondersteuning van de klas – 

en schoolwerking via de thuissituatie. 

Onderzoek toonde immers aan dat deze vorm 

van ouderbetrokkenheid zowel het 

welbevinden als de schoolprestaties van 

kinderen positief beïnvloeden.  

 

 

 

 

 

 

 



Studenten aan huis 

17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Extreme 

Armoede. In Oostende legden kansarme ouders 

getuigenissen af. Eén wensdroom kwam bij de 

ouders op de voorgrond: 'Onze kinderen dienen het 

in de toekomst beter te stellen dan wijzelf en een 

diploma kan daarbij helpen. Leer ons kennen!'  

Vanuit interviews, observaties en actieve deelname 

bij De Katrol en ’t Scharnier (Studie- en 

opvoedingsondersteuning aan huis), stelden wij vast 

dat studieondersteuning aan huis het meest 

doeltreffende hulpmiddel is om de kloof tussen de 

school en thuis te dichten.  

De keuze van dit hulpmiddel gaat uit van de 

voordelen die zulke projecten bieden. Voor 

kwetsbare gezinnen is ‘studieondersteuning aan 

huis’, een 'fundamenteel' project. 

 

Door zelf mee te participeren binnen De Katrol 

en ’t Scharnier, waren we geheel overtuigd van 

de doeltreffendheid. Anderzijds hebben we 

twee bedenkingen in verband met de projecten. 

Zo zijn we er niet helemaal van overtuigd dat de 

opvoedingswijze van de studenten na de 

studieondersteuning wordt overgenomen door 

de ouders. Een tweede bedenking die bij ons 

naar boven rees, is dat de studenten niet over 

alle vaardigheden beschikken om de gezinnen 

optimaal te ondersteunen. Een voorbeeld 

hiervan is dat studenten uit de opleiding 

maatschappelijk werk niet over de didactische 

vaardigheden beschikken om het kind met zijn 

huiswerk te begeleiden.  

 

Thuis en school nemen de schop in de hand …. 

De kloof gaat dicht!  

De bedenkingen wegen echter niet op tegen de 

voordelen die studieondersteuning aan huis 

door studenten biedt. Elk gezin ervaart immers 

een positieve evolutie. Het welbevinden en de 

schoolprestaties van kinderen stijgt 

daadwerkelijk, ook al is dit soms miniem.  

 

Via een petitie en een bevraging, ontdekten wij 

dat niet enkel wij dit een zinvol initiatief vinden, 

maar ook docenten, studenten en leerkrachten 

moedigen het aan.   

 

Deze eindproef leerde ons nadenken over 

vooroordelen in verband met kwetsbare 

gezinnen. Als leerkracht is inlevingsvermogen 

belangrijk, men mag niet iedereen over 

dezelfde kam scheren. Om dit 

inlevingsvermogen te verbeteren, is het 

noodzakelijk om de gezinnen beter te leren 

kennen en open te staan voor hun achtergrond. 

Goede communicatie tussen alle betrokken 

partijen (ouder, leerkracht, kind en directie) 

moet een prioriteit zijn.  

 

Wij vermoeden dat in Brussel ook nood is aan 

studieondersteuning aan huis door studenten. 

Met onze eindproef hebben we nu de voorzet 

gegeven, hopelijk gaat de bal aan het rollen!  

Voordelen van studieondersteuning aan huis 
door studenten: 

 
 Studenten maken kennis met 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 

Dankzij deze kennis kunnen de 

studenten, in hun toekomstige job, 

diverse gezinnen beter ondersteunen 

en betrekken bij het schoolgebeuren.  

 Maatschappelijk kwetsbare ouders 

ontdekken en leren nieuwe 

opvoedingswijzen hanteren dankzij de 

student en de begeleiders van de 

betreffende organisatie.  

 De schoolprestaties en het welbevinden 

van de kinderen stijgt door individuele 

ondersteuning. Bovendien doet het 

kind aan leren leren en zal de 

zelfstandigheid blijven wanneer er geen 

student meer aan huis komt.  
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