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Huiswerk- 
begeleiding 

Een extra hulp bij het studeren 



 

Praktisch 

Er wordt samen met de leerling en de ouders een 

intake gehouden over de probleemvraag en 

specifieke nood van de huiswerkbegeleiding. Zo 

kan er eveneens een sterkte-zwakteprofiel worden 

opgesteld om op een gefundeerde manier aan 

de slag te gaan. Tijdens de contactmomenten 

wordt er niet enkel aan het huiswerk op zich 

gewerkt, maar ook rond de nodige competenties 

om het huiswerk zo snel mogelijk alleen te kunnen 

volbrengen. Anders dan bij andere instituten is, 

dat bij KiCK-start de huiswerkbegeleiding hooguit 

met 6 leerlingen gelijktijdig wordt gewerkt en dat 

individuele begeleiding eveneens mogelijk is. Zo 

blijft begeleiding kwalitatief hoog en blijft er toch 

ruimte om zelfstandig te leren werken. 

Indien we merken dat het leerprobleem toch 

complexer zou zijn, nemen we contact op met de 

ouders. We bespreken dan de mogelijkheden 

voor eventuele extra hulp, zoals het aanbieden 

van individuele opvolging of het bemiddelen bij 

het zoeken naar extra hulp. 

Regelmatig worden ouders geïnformeerd over de 

voortgang en motivatie van de leerling. Zowel de 

knelpunten als de goede resultaten worden 

meegedeeld. 

 

Wat gebeurt er bij de 
huiswerkbegeleiding? 

 Leren planmatig te werken 

 Leren plannen 

 Aanbieden van rustige ruimte 

 Extra uitleg bij onduidelijkheden 

 Leren hanteren van multimedia 

 Werken vanuit een positieve invalshoek 

 Werken in een ontspannen sfeer 

 Ontdekken welke leermethodiek werkt 

 

Waarom huiswerk begeleiden? 

De voornaamste functies van huiswerk zijn vooral 

het bevorderen of ondersteunen van het leren 

zelfstandig werken en het vormen van een brug 

tussen school en thuis. Het is daarbij belangrijk 

dat de verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij 

het kind ligt en het kind zelfstandig het huiswerk 

maakt. Zo oefent een kind verschillende 

vaardigheden, zoals een planning opmaken, 

zichzelf aan het werk zetten en houden, een 

opdracht lezen en interpreteren, nauwkeurig 

werken, zich concentreren, nakijken of alles 

gemaakt is,… Dit is voor veel kinderen zeer 

moeilijk waardoor huiswerkbegeleiding een 

perfecte ondersteuning kan zijn. 

Huiswerkbegeleiders dienen de leerstof die op 

school aangeboden werd niet terug te geven als 

het kind iets niet begrepen heeft. Leerkrachten 

verwachten vooral goede omstandigheden, het 

aansporen van kinderen om aan het huiswerk te 

beginnen, zelfstandig leren werken en het 

controleren of het huiswerk gemaakt is en succes 

ervaren. Met andere woorden, het stimuleren van 

je kind om verder na te denken en het 

zelfvertrouwen te vergroten en begeleiden naar 

een zelfstandigere toekomst. 

 

  

 


