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Bruggen bouwen tussen welzijnswerk 
en onderwijs
De Huiswerkbrug in Tienen

Dario Zicari

Dario Zicari (26) is projectcoördinator bij De Huiswerkbrug. Hij 
heeft in 2009 aan de Katholieke Hogeschool Limburg een bachelor 
in het secundair onderwijs behaald voor de onderwijsvakken 
muzikale opvoeding en informatica. Momenteel werkt hij de 
Master in de Educatieve Studies af aan de KU Leuven. In zijn 
opleiding heeft hij zich gefocust op interne leerlingbegeleiding 
en de raakvlakken tussen het welzijnswerk, pedagogische hulp-
verlening en onderwijs. Dit vertaalt zich in een grote interesse 
en passie voor enerzijds de klinische aspecten rond het leren 
en de situatie waarin het leren door leerstoornissen of andere 
belemmeringen in gevaar komt naast een pedagogische focus op 
gezinnen en individuele counseling. Op dit moment is hij naast 
projectcoördinator bij De Huiswerkbrug (Begeleid Wonen Tienen 
vzw) verbonden aan de Katholieke Hogeschool Limburg. Daar 
begeleidt hij het opleidingsonderdeel vakdidactiek informatica. 

De paradox rond huiswerk

Kinderen en ouders zijn in de basisschool zonder twijfel 
bekend met huiswerk. Hoewel er op dit moment stevig 
gedebatteerd wordt over de relevantie van huiswerk, 
kiezen heel wat scholen resoluut om dit aanbod van 
extra oefenmateriaal te voorzien. En maar goed ook. 
Huiswerk kan in het verlengde van de klassenpraktijk bij 
kinderen zowel wat betreft de cognitieve ontwikkeling, 
als in hun algemene psychosociale ontwikkeling een 
gunstig effect teweeg brengen. Een goed huiswerkbeleid, 
een gelijke-kansen-huiswerkbeleid zoals dat in project 
De Huiswerkbrug wordt genoemd, veronderstelt echter 
zowel een brede als diepgaande exploratie wat betreft het 

implementeren en realiseren van een verzameling van 
doeltreffende inspanningen en maatregelen rond huis-
werk. Huiswerk aanbieden omdat het nu eenmaal behoort 
tot een traditie blijkt veelal onvoldoende in termen van 
onderwijseffectiviteit en de impact op de schoolloopbaan 
van kinderen. In mijn praktijk als coördinator van project 
De Huiswerkbrug Tienen merk ik vaak op dat scholen heel 
wat inspanningen leveren om zorgbreed en afgestemd op 
de specifieke noden van leerlingen te werken. Toch blijkt 
de individuele context van leerlingen buiten de veilige 
schoolmuren nog te vaak een onbekende factor. En dat is 
te verklaren ook. Leraren hebben vooral zicht op hoe kin-
deren in de klas presteren. De uitdagingen die kinderen in 
hun eigen thuissituatie tegemoet gaan vallen buiten het 
bereik van het lerarenteam. Dit uit zich in het bijzonder 
bij leerlingen die als kansarm worden bestempeld. In wat 
volgt situeer ik een inhoudelijke kern om van daaruit de 
inspanningen van De Huiswerkbrug als lokaal flankerend 
onderwijsproject te duiden.

1 Het containerbegrip kansarmoede

Nadenken over huiswerk begint mijn inziens bij het stil-
staan bij de doelgroep waarmee je als school te maken 
hebt. Het behoeft geen betoog dat leerlingenpopulaties 
tot in het extreme een heterogeen pallet aan inter- en 
intra-individuele kenmerken presenteren. Een aanzienlijk 
aantal leerlingen wordt bestempeld als ‘kansarm’. Dit 
concept dat ogenschijnlijk evident aandoet, confronteert 
ons echter met een vraagstuk dat op inhoudelijk niveau 
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wat betreft het hanteren van een werkdefinitie om enige 
voorzichtigheid vraagt. Er zijn echter al heel wat inspan-
ningen geleverd om kansarmoede helder te definiëren, 
met uiteindelijk een ruim aantal verschillende definities 
als resultaat. De Huiswerkbrug kiest voor de definitie van 
Kind & Gezin die kansarmoede als volgt definieert:
Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in 
hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk 
hooggewaarde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het 
gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame 
toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materi-
ele als immateriële. Meer concreet zijn de gehanteerde criteria het 
maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, 
de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van 
de kinderen en de gezondheid. Wanneer een gezin aan drie of 
meer van deze zes criteria beantwoordt, wordt het als kansarm 
beschouwd. Kansarmoede heeft immers steeds betrekking op 
verschillende levensdomeinen. (Kind & Gezin)

Deze definitie geeft het transgenerationeel karakter van 
kansarmoede goed weer, ook wat betreft de verschillende 
domeinen waar kansarmoede een stempel op drukt. Daar 
waar een weldoordacht huiswerkbeleid inhoudelijk om 
de nodige kaders vraagt, is het vervolgens belangrijk om 
stil te staan bij de uiteindelijke context waar het verhaal 
rond huiswerk gestalte krijgt. Huiswerk stelt ouders nu 
en dan voor verschillende vragen. Ook thuis moet een 
kind kunnen beschikken over een goede werkplek om 
in alle rust en concentratie aan het huiswerk te kunnen 
werken. Dit veronderstelt op zijn minst een minimum 
wat betreft materiële voorwaarden zoals het voorzien 
van een rustig plekje, een voldoende uitgerust bureau, 
werkmateriaal, enz. Daarnaast doen kinderen graag een 
beroep op hun ouders wat betreft ondersteuning van het 
huiswerk. Scholen vragen van ouders niet om de taak 
van de leraar naar de thuissituatie te transfereren, maar 
ze pleiten voor voldoende schoolondersteunend gedrag. 
Ouders worden gestimuleerd om steeds meer partner 
in het leren te worden. In de praktijk zien we dat heel 
wat ouders goed werk leveren. De realiteit in kansarme 
gezinnen vertoont echter een discrepantie wat betreft de 

mogelijkheden van ouders om het huiswerk van hun kind 
thuis in goede banen te kunnen leiden. Hun leiden wordt 
al snel een lijden omdat ze meer dan eens struikelen over 
hindernissen en hiaten wat betreft hun ondersteunings-
mogelijkheden. Er voltrekt zich bijgevolg een veelheid aan 
mogelijke vraagstukken die kansarme ouders ondanks 
hun inspanningen niet beantwoord zien. Buitenstaanders 
twijfelen aan de intenties van deze ouders ondanks het 
gegeven dat ouders, dus ook kansarme ouders, vanuit 
hun existentiële loyaliteit evengoed begaan zijn met de 
schoolloopbaan van hun kinderen. 

2 Flankerend onderwijsproject: De Huiswerkbrug

De Huiswerkbrug is een project dat deel uitmaakt van de 
dienst Begeleid Wonen Tienen vzw. Deze dienst fungeert 
onder leiding van directeur Ann Berwaerts als juridische 
werkgever voor het project. Interessant om te weten is 
dat Begeleid Wonen Tienen vzw in samenwerking met de 
stad Tienen naast De Huiswerkbrug ook nog een ander 
project uit de grond heeft gestampt. Dit project draagt 
de naam ‘Ouderpraatgroepen & kinderatelier Tienen’. 
De coördinatie van dit project wordt verzorgd door Elke 
Caes, klinisch kinderpsychologe. Verder in deze tekst 
volgt een korte toelichting van dit project aangezien er 
een samenwerking bestaat tussen ‘De Huiswerkbrug’ en 
de ‘Ouderpraatgroepen & kinderatelier Tienen’. 

Dankzij het lokaal flankerend onderwijsbeleid, Begeleid 
Wonen Tienen vzw en de stad Tienen krijgt project De 
Huiswerkbrug sinds het schooljaar 2008-2009 de moge-
lijkheid om de impact van kansarmoede op onderwijskan-
sen van lagere schoolkinderen aan te pakken. Het project 
kenmerkt zich door haar tweeledig karakter. Er wordt 
gefocust op kansarme kinderen uit de Tiense basisscholen 
met als doel een netoverstijgend, weldoordacht en veran-
kerd gelijke-kansen-huiswerkbeleid te ontwikkelen en te 
implementeren. Naast het inzetten op beleid, realiseert 
De Huiswerkbrug een concrete dienstverlening in de vorm 
van huiswerkbegeleiding aan huis. Het is dankzij het 
initiatief van het lokaal flankerend onderwijsbeleid dat 
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de stad Tienen haar krachten kan bundelen teneinde de 
strijd aan te gaan tegen kansarmoede en ongelijke onder-
wijskansen in het Tiense onderwijslandschap. Belangrijk 
om in aanmerking te komen voor een subsidiëring in 
het stelsel van flankerende onderwijsprojecten was het 
bekomen van een samenwerking met de stad Tienen in 
de vorm van een cofinanciering. Deze samenwerking 
met de stad kreeg verder gestalte vanuit het lokaal on-
derwijsoverlegplatform Tienen (LOP). Dit overlegorgaan 
wordt vertegenwoordigd door de Tiense basisscholen over 
de onderwijsnetten heen. Ook partnerinstellingen zoals 
het CLB zetelen mee in dit orgaan. De scholen waren 
vragende partij wat betreft de huiswerkbegeleidingen. 
Een overeenstemming wat betreft het ontwikkelen en 
implementeren van een gelijke-kansen-huiswerkbeleid 
vroeg echter om een doorgedreven procesgerichte 
aanpak. Met vallen en opstaan zijn we er geraakt. In 
oktober van dit jaar zullen we tijdens een pedagogische 
studiedag samen met de participerende scholen een 
gelijke-kansencharter ondertekenen. Via deze weg geven 
scholen aan dat ze bereid zijn om met een doorgedreven 
aandacht actief de strijd tegen kansarmoede en ongelijke 
onderwijskansen op een duurzame manier aan te gaan. 
Wat de huiswerkbegeleidingen betreft kunnen we stellen 
dat bij de aanvang van het project scholen en gezinnen 
dankbaar op dit aanbod zijn ingegaan. Op dit moment 
worden er 16 gezinnen geholpen. Gemiddeld gezien 
kunnen per schooljaar 34 tot 40 kinderen rekenen op 
begeleiding. Doorheen het schooljaar fluctueert dit aan-
tal omdat het team van begeleiders soms toeneemt, dan 
weer afneemt daar vooral studenten in het kader van een 
stage huiswerkbegeleiding uitvoeren. Dit schooljaar heb 
ik met een team van 32 begeleiders gewerkt. De meesten 
onder hen zijn studenten uit de lerarenopleiding voor het 
lager onderwijs (KHLeuven). Andere studenten komen uit 
andere opleidingen uit de humane stam zoals de nieuwe 
bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen: 
kinderen, jongeren & welzijn (KHLeuven), psychologie/
pedagogie (KU Leuven, VUB), gezinswetenschappen (HUB) 
en de bachelor na bacheloropleiding voor het buitenge-
woon onderwijs (KHLeuven). Een enkele begeleider kiest er 

voor om volledig vrijwillig huiswerkbegeleiding te geven. 
Het gaat hier om een werkende mama, en een gepensi-
oneerde vrouw die trouwens dit schooljaar haar derde 
jaar bij De Huiswerkbrug afwerkt. Zelfs de schepen van 
jongeren, cultuur, sport en kinderopvang, Wim Bergé, 
heeft gekozen voor De Huiswerkbrug als stageplek tijdens 
zijn bijkomende lerarenopleiding. 

3 De Huiswerkbrug inhoudelijk doorgelicht

In het voorgaande werd De Huiswerkbrug bondig gesitu-
eerd. In wat volgt ontrafel ik het inhoudelijk raamwerk 
van het project om daarna te eindigen met de concrete 
doelstellingen die het project beoogt. De Huiswerkbrug 
wil niet vanuit het ijle, vanuit een puur intuïtief aan-
voelen aan de slag gaan. Er wordt bewust gekozen voor 
het streven naar een meer evidence based optreden waarin 
aandacht voor een wetenschappelijke onderbouwing een 
plaats krijgt. Enkele kaders vormen het fundament in het 
aanbod dat we voorzien in zowel wat betreft de inspannin-
gen op beleidsmatig vlak, als in de effectieve interventies 
binnen de deelnemende gezinnen. Voor de duidelijkheid 
breng ik twee kaders naar voor waarop inhoudelijke 
overwegingen en concrete acties binnen De Huiswerk-
brug gebaseerd zijn. Om het concept kansarmoede in het 
gezin en op school te situeren, werd er gekozen om de 
opvoedingsrelatie vanuit een orthopedagogische hoek te 
benaderen. Het volgende opvoedingsmodel van professor 
Hellinckx wordt hiertoe aangewend. Dit model bepaalt 
niet enkel de inhoudelijke fundamenten in het project 
maar ook de manier waarop er geïntervenieerd wordt in 
scholen en gezinnen. (Schema zie achteraan artikel p. 48.)

3.1	 De	opvoedingsrelatie	orthopedagogisch	benaderd

Binnen het project De Huiswerkbrug vormt een systeem-
gerichte manier van werken met aandacht voor principes 
uit het contextueel denken de rode draad. Ik focus verder 
op het systeemgericht werken. Het gehanteerde opvoe-
dingsmodel geeft het cyclisch en wederkerig karakter 
van de opvoedingsrelatie tussen ouders en kinderen weer. 
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Ouders en kinderen beïnvloeden elkaar voortdurend we-
derzijds. Deze beïnvloeding gaat ver en transfereert zich 
tot quasi alle domeinen en aspecten in de opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen. De Huiswerkbrug levert op 
verschillende niveaus inspanningen in het ontwikkelen 
van een gelijke-kansen-huiswerkbeleid net omdat zowel 
de literatuur als ervaring leert dat ouders die in kansar-
moede leven doorgaans belemmerd worden in het stellen 
van schoolondersteunend gedrag. Het blijkt voor deze 
ouders geen sinecure te zijn om hun kinderen adequaat 
en rekeninghoudend met hun specifieke noden bij het 
huiswerkgebeuren te ondersteunen. Om dit model goed 
te begrijpen moet je in je achterhoofd houden dat we 
vanuit een systeemgericht denken spreken over het gezin 
als het overkoepelend systeem met daarnaast kleinere 
gehelen die we duiden als subsystemen van bijvoorbeeld 
de ouders, kinderen, school, familie, vrienden… Elk van 
deze subsystemen oefent invloed uit, zowel op een omlig-
gend subsysteem als op het overkoepelend gezinssysteem 
en omgekeerd. 

3.2	 Aandacht	 voor	 principes	 uit	 het	 ervaringsgericht	
onderwijs

Naast de orthopedagogische kijk op opvoeding werkt De 
Huiswerkbrug vanuit het kader van het ervaringsgericht 
onderwijs. We streven ernaar om bij elk kind aandacht te 
schenken aan de concrete beleving, het verhogen van het 
welbevinden en het positief bevorderen van de betrokken-
heid. Daar waar mogelijk worden kinderen zowel in de 
thuis- als in de klascontext geobserveerd met als doel een 
ervaringsreconstructie te bekomen. Het reconstrueren 
van de beleving van kinderen zorgt ervoor dat de ontwik-
keling van kinderen vanuit een meervoudig perspectief 
betekenisvol in kaart kan worden gebracht en daar waar 
nodig ondersteund kan worden. Ouders en leraren trach-
ten we vanuit hun persoonlijke krachten te betrekken. 
Deze kaders worden als aanknopingspunt gebruikt om in 
zowel het beleidsmatige luik als het luik van de concrete 
interventies te duiden. Deze twee modellen worden in de 
verdere uitwerking van onze dienstverlening gericht op 

de individuele gezinnen verder toegelicht.

4 Streven naar een gelijke-kansen-huiswerkbeleid

Zoals eerder vermeld, is De Huiswerkbrug zowel op be-
leidsniveau als op het niveau van individuele gezinnen 
actief. In wat volgt situeer ik de inspanningen die de 
Tiense basisscholen in samenwerking met De Huiswerk-
brug ondernemen met als doel het implementeren en 
realiseren van een gelijke-kansen-huiswerkbeleid. Dit 
beleid focust concreet op het ondernemen van acties op 
schoolniveau in het voordeel van kansarme leerlingen. 
Het werken rond het beleid gebeurt zoveel mogelijk 
betekenisvol. Naast momenten van overleg hanteren we 
twee activerende methodieken die bijdragen aan het in 
kaart brengen van de essentie wat kansarmoede betreft.

4.1	 De	nood	aan	sensibilisering	van	leraren	en	ander	
school(ondersteunend)personeel

Zoals eerder aangehaald, werkt De Huiswerkbrug volgens 
een tweesporenbeleid waarin elk spoor in het licht van 
de projectnaam een brug met elkaar vormt. Het een kan 
niet zonder het ander. Inspanningen op beleidsniveau 
zonder ze daarna uit te voeren in de concrete praxis 
met het oog op evaluatie en bijsturing heeft weinig 
zin. Bij de aanvang van het project werd door middel 
van een vragenlijstonderzoek in kaart gebracht welke 
noden en ondersteuningsvragen scholen wat betreft het 
huiswerkbeleid beleven. Op basis van dit vragenlijston-
derzoek en talrijke gesprekken met leraren en directies 
ging De Huiswerkbrug over tot het creatief aan de slag 
gaan met de verkregen input. Het werd al snel duidelijk 
dat scholen nood hadden aan sensibilisering rond het 
concept kansarmoede. Je denkt misschien al snel aan 
het geven van vormingen in de vorm van lezingen maar 
die richting werd niet gekozen. De Huiswerkbrug wil 
kansarmoede concreet brengen, zo authentiek en nabij 
mogelijk. Daarom werd er gekozen om te werken met twee 
activerende methodieken waarvan de ervaring ons heeft 
geleerd dat deze zeer doeltreffend blijken.
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4.1.1 Begeleide getuigenissen door ervaringsdeskundigen in de 
kansarmoede

Een eerste methodiek die tot doel heeft de schoolteams 
te sensibiliseren wordt vormgegeven door het werken 
met twee ervaringsdeskundigen in de kansarmoede. In 
samenwerking met de Ouderpraatgroepen Tienen en 
kinderatelier, geleid door collega Elke Caes (klinisch kin-
derpsychologe), trok ik samen met twee moedige moeders 
naar verschillende scholen. Deze moeders draaien al heel 
lang mee in de ouderpraatgroepen. Net zoals de meeste 
ouders vertoonden deze moeders op het moment van 
hun aanmelding een meervoudig complexe hulpvraag. 
Intussen zijn deze moeders uitgegroeid tot volwaardige 
‘tandemouders(*)’. Ze vertellen aan schoolteams over hun 
eigen jeugd en hun eigen ervaringen als ouder. Puur en 
vanuit een doorleefd realiteitsbesef vertellen deze moe-
ders zonder schroom hun verhaal. Leraren worden er 
stil van, directies worden aangemoedigd om in hun be-
leidsmatige activiteiten de verhalen van deze moeders in 
rekenschap te brengen. Kortom, het team wordt werkelijk 
in beweging gebracht. Elke en ik bundelen onze krachten 
om de verhalen van deze ouders theoretisch te kaderen. 
We benadrukken het transgenerationeel karakter van 
kansarmoede. We duiden op de psychische belasting 
van kansarme ouders in hun strijd om hun kinderen zo 
goed als ze kunnen te ondersteunen. We staan stil bij de 
pedagogische uitdagingen van deze ouders en bij het 
belang van empowerment want betuttelen en nodeloos 
problematiseren heeft geen zin. Kortom, dit verhaal 
biedt schoolteams een kijk in de dagdagelijkse realiteit 
waarin kansarme gezinnen hun kinderen opvoeden en 
grootbrengen. 

4.1.2 Het spelen van een gelijke-kansen-stellingenspel

De Huiswerkbrug heeft op eigen kracht een eigen educa-

tief spel ontwikkeld. Om de link tussen het welzijnswerk 
en het onderwijsveld levend te houden, kregen de toen-
malige projectcoördinator en projectmedewerker hulp 
van twee cliënten die het spel volledig zelf hebben uit-
getekend. Het gaat concreet over een ganzenbord dat de 
representatie vormt van de levensloop van een kansarm 
gezin. Doorheen het spel worden leraren geconfronteerd 
met stellingen en casussen die uit het leven van onze 
cliënten zijn gegrepen. Het spel bevat verder enkele hin-
dernissen waar kansarme kinderen meer dan eens mee 
worden geconfronteerd. Zo kan je bijvoorbeeld in het 
spel in de situatie terechtkomen waarin je moeder in 
het ziekenhuis belandt en jij vervolgens de zorg voor je 
broers en zussen moet opnemen. Het fenomeen van paren-
tificatie waarin een kind de zorg van een afwezige ouder 
opneemt, ondanks zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau, 
is dan niet veraf. Dit is slechts een voorbeeld uit de vele 
situaties, casussen en stellingen die een constructieve 
dialoog tussen het schoolteam en de spelleider teweeg 
brengt. Het spel brengt iedere keer weer heel wat in be-
weging. We streven naar een sociaal constructivistisch 
leren omdat we weten en concreet observeren dat mensen 
met en van elkaar leren (Vygotski). Net doordat het spel 
zo ludiek wordt aangebracht, blijft er alsnog voldoende 
ruimte voor theoretische kaders over. Dat is dan ook wat 
we met het spelen van dit spel willen bereiken. We willen 
leraren op een aangename manier verdiepen in de situ-
atie van kansarme kinderen opdat ze met daadkracht en 
een groter inzicht sterker worden in de ondersteuning en 
begeleiding van deze doelgroep.

4.2	 Van	implementatie	naar	realisatie

Het mag duidelijk zijn dat we schoolteams trachten aan 
te zetten tot kritische reflectie over de eigen onderwijs-
praktijk in relatie tot het bereiken, begeleiden en onder-
steunen van kansarme leerlingen. We willen echter niet 
enkel op een abstract niveau werken. Kansarme leerlingen 
hebben meer dan ooit nood aan concrete actie, zeker in 
deze tijd van economische crisis waarin vooral laagge-
schoolden als eerste worden getroffen. Indien we kans-

(*) Dit houdt concreet in dat ze collega Elke Caes praktisch ondersteunen. Daar 
waar mijn collega vanuit theoretische kaders spreekt en de groep begeleidt, 
dienen deze tandemouders als ondersteuning wat betreft het mee aanvoelen van 
bijvoorbeeld een impasse in het proces van de groep of een individuele cliënt.
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arme kinderen gelijke onderwijskansen willen bieden, 
is het belangrijk dat we scholen aanzetten tot concrete 
acties, zowel op het niveau van het gevoerde beleid als tot 
in de interacties in de klas. Dit maakt dat het aangeboden 
onderwijs beter is afgestemd op de specifieke noden van 
kansarme leerlingen. Om een zekere eensgezindheid in 
het Tiense onderwijslandschap te realiseren, werken we 
op dit moment aan een gelijke-kansen-charter. Dit charter 
houdt een tiental actiepunten in die scholen aanzetten 
tot het aangaan van een engagement in het voordeel van 
deze doelgroep. Deze actiepunten zullen door de scholen 
worden gelezen en indien ze akkoord gaan ook worden 
ondertekend. Hiermee geven scholen het signaal dat ze 
actief willen strijden tegen ongelijke onderwijskansen. 
Het ondertekenen van dit gelijke-kansen-charter zal 
plaatsvinden in oktober 2013, tijdens een pedagogische 
studiedag waarin scholen uit het Tiense en de nabije 
omgeving uitvoerig stil zullen staan bij de impact van 
kansarmoede op de schoolloopbaan. Deze actieplannen 
worden niet vanuit een globale kijk geformuleerd. Ze 
zijn het resultaat van de vele gesprekken met ouders, 
kinderen en leraren, het gelijke-kansen-stellingenspel, 
de begeleide getuigenissen door ervaringsdeskundigen in 
de kansarmoede en inspirerende momenten met andere 
hulpverleners.

5 Huiswerkbegeleiding en studenttutoring

Naast het verhaal van het gelijke-kansen-huiswerkbeleid 
voorziet De Huiswerkbrug huiswerkbegeleiding aan 
huis. Deze begeleiding streeft ernaar ouders en kinde-
ren sterker te maken wat betreft het tot een goed einde 
brengen van het huiswerk maar ook in het groeien in 
zelfredzaamheid. Dit maakt meteen de visie duidelijk 
die De Huiswerkbrug erop nahoudt wat huiswerkbege-
leiding betreft. Onze begeleiding distantieert zich van 
de klassieke bijlesmethode. Hoewel de inhoud centraal 
blijft staan, werken we eerst hard aan de nodige randvoor-
waarden opdat een kind kan komen tot een diepgaand 
leerproces. De inhoud wordt in de begeleidingen niet als 
een doel gezien maar eerder als een middel om zowel 

kinderen als ouders sterker en meer zelfredzaam te ma-
ken. Onze huiswerkbegeleiding gaat verder dan enkel het 
focussen op concrete leerstof. We werken met ouders en 
kinderen aan gunstige leervoorwaarden zodat ook thuis 
een goede, misschien zelfs krachtige leeromgeving kan 
worden gecreëerd. Concreet betekent dit dat we bijvoor-
beeld ouders stimuleren om een rustige leer- en werkplek 
te voorzien zonder daarom ouders op kosten te jagen. 
De huiswerkbegeleider legt ouders ook uit waarom een 
gunstige werkplek zo belangrijk is. Een ander voorbeeld 
is dat we ouders aanleren hoe ze met hun kind gericht de 
boekentas voor de volgende schooldag klaar kunnen ma-
ken of hoe de schoolagenda het best geïnterpreteerd kan 
worden. Dit gebeurt alles met het duidelijk stellen wat 
ouders van hun kinderen, gegeven een bepaalde leeftijd 
en ontwikkelingsniveau, kunnen verwachten. Niet zelden 
voeren we opvoedingsondersteunende gesprekken rond 
bijvoorbeeld ontwikkelingsmijlen en ontwikkelingstaken 
die in een bepaalde ontwikkelingsfase van kinderen pas-
sen. We willen dus niet enkel concreet model staan voor 
adequaat schoolondersteunend gedrag maar we willen 
ouders sterker maken door hen uit te rusten met een 
verbeterd inzicht in de ontwikkeling van hun kinderen. 

5.1	 Huiswerkbegeleiding	in	de	thuiscontext	van	kinde-
ren

De praktijk leert ons dat huiswerkbegeleiding in heel wat 
verschillende vormen kan worden aangeboden. Grofweg 
kunnen ouders en kinderen kiezen voor een naschools 
aanbod op school of in een partnerinstelling zoals het 
OCMW, buurthuizen, CKG’s. Anderzijds zijn er ook 
initiatieven zoals De Huiswerkbrug die kiezen voor een 
aanbod in de thuiscontext. Onderzoek geeft aan dat het 
vergelijken van de condities waarin het huiswerk wordt 
begeleid geen significant verschil oplevert wat betreft de 
effectiviteit. Belangrijk is wel dat welke optie je ook kiest, 
je met volle overtuiging handelt. De Huiswerkbrug kiest 
resoluut voor een begeleidingaanbod dat rechtstreeks de 
thuiscontext van mensen bereikt. Dit heeft verschillende 
redenen. Om deze te situeren, verwijs ik bondig naar het 
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orthopedagogisch opvoedingsmodel van professor Hel-
linckx. Dit model geeft op een duidelijke wijze de weder-
kerige opvoedingsrelatie tussen de verschillende actoren 
weer. Het geeft een kader om naar een gezin te kijken en 
de moeilijkheden wat het huiswerk betreft te duiden. De 
verdere focus op het gezin tracht de noodzakelijkheid van 
een project zoals De Huiswerkbrug duidelijk te maken. 
Er wordt vertrokken vanuit de situatie waarin er sprake 
kan zijn van een concrete hulpvraag. Het blijft echter be-
langrijk om te wijzen op de aandacht voor de aanwezige 
krachten bij mensen waarbij het niet de bedoeling is om 
zonder meer meteen naar valkuilen te zoeken. 

5.2	 Als	het	huiswerk	onderwerp	van	conflict	wordt	

Zoals eerder gesteld, is het gezin een macrosysteem. Het 
is een overkoepelend raamwerk waarin ouders en kinde-
ren zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. 
Enerzijds merken we vaste patronen op wat we duiden als 
het bestaan van redundantie, anderzijds veranderen gezins-
systemen doorheen de tijd wat betreft hun karakteristieke 
eigenschappen zoals huisvestiging, inwonende kinderen, 
werksituatie van de ouders… In kansarme gezinnen treedt 
dit gegeven nog sterker op de voorgrond. 

5.2.1 Beïnvloedende factoren in het oudersubsysteem

Als we focussen op de ouders, dan kunnen we stilstaan 
bij twee sterk bepalende factoren: de persoonskenmerken 
en de eigen opvoedingsgeschiedenis. Deze factoren bepalen 
uitermate hoe ouders zich in de opvoedingsrelatie met 
hun kinderen verhouden. We merken meer dan eens op 
dat kansarme ouders tijdens hun eigen jeugdjaren zelf 
weinig ondersteuning hebben ontvangen. In de lijn van de 
gehanteerde werkdefinitie binnen het project, kunnen we 
stellen dat dit gebrek aan ondersteuning een transgeneratio-
neel gegeven blijkt. Dit betekent concreet dat kansarmoede 
een fenomeen is dat zich over verschillende generaties 
heen manifesteert. Dit gebrek aan schoolondersteunend 
gedrag vloeit lang niet altijd voort uit een desinteresse 
van ouders in hun kinderen. De constante overlevings-

strijd en de vele inspanningen om toch maar te kunnen 
voorzien in basisbehoeften spelen echter parten waardoor 
aandacht voor de kinderen wat betreft hun ontwikkeling 
en schoolloopbaan geen prioriteit vormen. Dit maakt dat 
ouders niet altijd de nodige aandacht aan hun kinderen 
kunnen besteden. Heel wat kansarme kinderen zijn eer-
der op zichzelf aangewezen. Het wordt voor hun ouders 
soms moeilijk om te voorzien in de nodige aandacht, de 
positieve bekrachtiging en een ondersteunend gebaar, 
daar ze in hun eigen jeugd geen voorbeeld hiervan heb-
ben gekend. Dit houdt echter geen veralgemening in. Er 
zijn uiteraard heel wat kansarme ouders die hier wel in 
slagen. Dat brengt ons meteen bij de persoonskenmerken van 
ouders. Kansarme ouders presenteren een erg heterogeen 
beeld. Er zijn genoeg ouders die intellectueel sterk staan 
en creatief uit de hoek komen. Dit zijn ouders die veelal 
in verdoken kansarmoede leven. Hun kinderen gaan net-
jes gekleed naar school, hun woonst ziet er ordelijk en 
gezellig uit maar hun financiële situatie is allesbehalve 
gelukzalig. Twee aspecten zijn hierbij belangrijk. Ener-
zijds staan creatieve ouders vaak met meer veerkracht 
en optimisme in het leven. Ze kunnen vrij goed relati-
veren en geven dit door aan hun kinderen. Anderzijds 
zorgt de talrijke opkomst van kringloopwinkels ervoor 
dat mooie kledij een stuk minder geld kost. Zonder de 
kringwinkels negatief te willen benaderen, merken we 
op dat kansarme ouders nu met minder middelen een 
pleister op de wonde kunnen drukken. Op school vallen 
hun kinderen wat betreft hun voorkomen alvast minder 
door de mand. De buitenkant van kansarmoede krijgt 
van deze doelgroepouders dan ook veel aandacht. Er zijn 
echter heel wat kansarme ouders die in de verzameling 
van hun persoonskenmerken met omvangrijke uitdagin-
gen worden geconfronteerd. Sommige ouders zijn, al dan 
niet door een zware jeugd, getekend waardoor ze naast de 
zorg voor hun kinderen belast zijn met klachten van psy-
chische aard. Een mama die bijvoorbeeld geconfronteerd 
wordt met een aandachttekortstoornis, eventueel met een 
hyperactieve basis, zal ondanks haar grote motivatie en 
vele inspanningen moeilijk structuur en consequentie 
in de opvoeding van haar kind kunnen aanbieden. Het 
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gezin kan dan verkeren in een situatie waarin we een 
verzwaarde opvoedingssituatie opmerken, soms zelfs 
een doordringende problematische opvoedingssituatie. 
Huiswerk is in dergelijke gevallen vaak een onderwerp 
voor conflict. We mogen ook niet vergeten dat er heel wat 
ouders zijn die goede jaren achter de rug hebben maar 
die omwille van bijvoorbeeld een scheiding het ineens 
met heel veel minder moeten doen. Deze ouders worden 
dan niet alleen geconfronteerd met een uitdaging in de 
opvoeding van hun kinderen. Hun eigen beleving kan 
zodanig in een impasse verkeren waardoor de schoolloop-
baan van hun kinderen tijdelijk onvoldoende aandacht 
kan krijgen, ook al is de wil sterk aanwezig. Het kan zo 
ver gaan dat een klinische depressie de bovenhand neemt 
en de situatie van kwaad naar erger gaat.

5.2.2 Beïnvloedende factoren in het kindsubsysteem

De lading wat betreft de beleving en het reageren van 
kinderen op huiswerk verschilt van kind tot kind. Zonder 
twijfel zijn er heel wat kinderen die huiswerk positief be-
leven. Ze voelen zich uitgedaagd en zien in huiswerk een 
kans om zichzelf te tonen. Daarnaast zijn er kinderen die 
zich eerder neutraal opstellen en die het huiswerk zien 
als een noodzakelijk kwaad. Beide opties kunnen ook bij 
kansarme kinderen worden waargenomen. De praktijk 
leert ons echter dat heel wat kansarme kinderen het 
huiswerk steeds vaker associëren met conflictsituaties 
op school en in het eigen gezin. De probleemsituatie 
die op kindniveau in het huiswerkverhaal kan worden 
opgemerkt, kent echter net zoals bij ouders een veelheid 
aan mogelijke oorzaken en verklaringen. Vaak liggen 
deze in de lijn van de ouders, zeker wat betreft genetische 
factoren die het leerproces bij kinderen in het gedrang 
kunnen brengen. Leerstoornissen bijvoorbeeld, kennen 
een genetische basis die niet onderschat mag worden. 
Het temperament en de persoonlijkheid van kinderen zijn 
eveneens bepalende factoren. Een kind dat zich goed 
in zijn vel voelt ondanks het feit dat het in een situatie 
opgroeit die we als kansarm benoemen, zal uiteindelijk 
beter presteren dan kinderen die gebukt onder hun eigen 

verhaal lopen. Ook hier speelt de mate van veerkracht een 
grote rol. Kinderen die voelen dat ze de situatie aankun-
nen, zullen een gunstiger leerproces vertonen. Dit in te-
genstelling tot leeftijdsgenootjes die vanuit een negatieve 
lading wat betreft hun persoonlijkheidsprofiel stuiten 
op een negatief zelfbeeld. Deze kinderen hunkeren naar 
aandacht van hun ouders, maar zoals eerder al gesteld, 
is het voor hun ouders niet altijd mogelijk om adequaat 
op de pedagogische vraag van het kind in te gaan. 

Het behoeft weinig uitleg dat gezinnen invloeden van 
buitenaf niet zo gemakkelijk kunnen negeren. Kinderen 
maken op de dag van vandaag deel uit van meerdere 
contexten. De verscheidenheid aan invloeden waarmee 
kinderen en ouders buiten het gezin worden geconfron-
teerd, infiltreert onvermijdelijk in de thuissituatie. Deze 
beweging is echter niet symmetrisch van aard. In het 
project merken we meer dan eens op dat leraren maar 
moeilijk toegang krijgen tot deze specifieke gezinscontext. 
We merken op dat gezinssystemen kunnen verschillen 
wat betreft de openheid van het systeem voor de invloe-
den van buitenaf. Daarom blijven de eerder besproken 
inspanningen op beleidsniveau erg belangrijk. Ook op 
het vlak van de concrete huiswerkbegeleiding trachten 
we concreet met de participerende scholen samen te 
werken. Zowel de projectcoördinator als de huiswerkbe-
geleider vormen twee brugfiguren tussen de school en 
het gezin met als doel de twee contexten beter op elkaar 
af te stemmen.

5.3	 De	impact	van	kansarmoede	op	de	opvoedingsrelatie	

Het concept opvoedingsrelatie is een ruim gegeven. De 
Huiswerkbrug focust op het verhaal rond de school-
loopbaan van kinderen en dan nog meer specifiek op 
het gebeuren rond het huiswerk. Gezinnen die bestaan 
uit ouderfiguren die op een positieve beleving kunnen 
bouwen en die over een pallet aan pedagogische vaardig-
heden en inzichten beschikken, weten de situatie rond 
het huiswerk vrij goed te hanteren. De Huiswerkbrug gaat 
specifiek aan de slag met kansarme gezinnen waarbij het 
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huiswerk eerder voor een conflict dan voor een aange-
naam en leerrijk moment zorgt. De meerwaarde van De 
Huiswerkbrug schuilt in het feit dat we empowerend te 
werk gaan. We trachten zowel op kind- als op ouderniveau 
de situatie zo goed mogelijk te verbeteren. Het lukt ons 
vaak om gezinnen na enige tijd los te laten, net omdat 
we niet blijven steken in het in kaart brengen van de 
moeilijkheden. We zoeken steeds naar mogelijkheden 
die ons ondersteunen in het sterker maken van ouders en 
kinderen. Daarbij komt ook het belang van het bouwen 
van bruggen tussen het gezin in kwestie en de schoolcon-
text. We blijven niet geïsoleerd in het gezin werken. Onze 
inspanningen moeten ook een bijdrage leveren aan het 
schools functioneren van het kind en aan de contactmo-
menten tussen de schoolcontext en de ouders. Het gebeurt 
meer dan eens dat ik als projectcoördinator ouders tijdens 
het oudercontact van hun kind ondersteun. Het voeren 
van ondersteunende en informatieve gesprekken vormt 
hierbij geen uitzondering. De input van mijn ondersteu-
ning baseert zich niet enkel op mijn eigen observaties en 
bevindingen. De rol van de huiswerkbegeleider is hierbij 
van onschatbare waarde. 

6 Huiswerkbegeleiding door vrijwilligers en studen-
ten

De Huiswerkbrug werkt zowel met vrijwilligers als met 
een groep studenten die in het kader van hun stage mee-
draaien in het project. Dit zorgt ervoor dat we op lange 
termijn op verschillende domeinen doelstellingen weten 
te realiseren. De vrijwilligers zijn hoofdzakelijk afkomstig 
uit Tienen. Het aantal vrijwilligers ligt doorgaans lager 
dan het aantal participerende studenten. Desalniettemin 
merken we op dat vrijwilligers langdurig en in meerdere 
gezinnen meedraaien. Dit maakt dat vrijwilligers als 
inwoner van de stad Tienen en omgeving een realistisch 
beeld bekomen omtrent de situatie van kansarmen in 
hun regio. Het valt meer dan eens op dat bij de aanvang 
van het traject vrijwilligers er, ook al gaat het hier om 
volwassenen die al heel wat levenservaring achter de rug 
hebben, een vrij eenzijdig beeld over kansarme gezinnen 

op nahouden. Na een vrij korte periode merken ook zij op 
dat kansarme gezinnen in wezen niet zo sterk verschil-
len wat betreft de doelstellingen, dromen en idealen die 
kansarme ouders en kinderen voor ogen houden. De 
vertaalslag ervan is wel anders en dat wordt opgemerkt, 
maar dan in een concrete context.

6.1	 Participatie	van	studenten	uit	het	hoger	onderwijs

De grote groep studenten die in het project meedraait be-
staat voornamelijk uit studenten uit de lerarenopleiding 
voor het lager onderwijs. Tot nu toe hebben vooral studen-
ten van de Katholieke Hogeschool Leuven deelgenomen 
aan het project. De Huiswerkbrug kiest er echter voor 
om niet specifiek met één opleidingsinstelling samen te 
werken. We merken ook op dat steeds meer studenten uit 
andere instellingen voor hoger onderwijs de weg naar ons 
project vinden. Naast studenten uit de lerarenopleiding 
nemen ook heel wat andere studenten uit de mensweten-
schappelijke stam deel. Dit maakt dat studenten elkaar 
tegenkomen en al vrij snel in hun opleiding te maken 
krijgen met een multidisciplinair werken. Het voordeel 
van het werken met studenten schuilt in de kansen om 
opleidingsnabij te werken. Deze studenten worden iedere 
dag opnieuw met heel wat theoretische kaders gecon-
fronteerd. Dit maakt dat ze bij De Huiswerkbrug meteen 
de concrete vertaalslag kunnen maken waardoor hun 
theoretische kennis geconsolideerd wordt en bovendien 
aanschouwelijker kan worden geassimileerd in hun reeds 
bestaande kennisstructuren. Keer op keer merken we dat 
studenten groeien. Ze groeien niet alleen in hun perceptie 
en theorievorming maar ook in allerhande competenties 
die ze in de toekomst in hun eigen professionele loopbaan 
kunnen inzetten. Aangezien we met studenten werken 
uit verschillende mensgerichte opleidingen, streven we 
steeds naar het curriculumnabij werken. Studenten uit 
een lerarenopleiding krijgen de vrijheid om te focussen 
op (ortho)didactiek. Studenten uit een opleiding (toege-
paste)psychologie of onderwijskunde en orthopedagogiek 
focussen dan weer op bijvoorbeeld het in kaart brengen 
van de leermogelijkheden van kinderen en gezinnen door 
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naast het begeleiden van het huiswerk ondersteunende 
gesprekken te voeren, of een test af te nemen om een 
bepaald aspect uit de opvoeding of de ontwikkeling van 
het kind te meten. Al deze activiteiten worden door mij 
gecoördineerd in de rol van stagementor en dit in nauw 
overleg met de participerende instellingen voor hoger 
onderwijs.

6.2	 Streven	 naar	 een	 balans	 in	 zelfredzaamheid	 en	
trajectbegeleiding

In het werken met studenten trachten we eveneens em-
powerend op te treden. We gaan studenten niet zomaar 
bij het handje vastnemen. Elke student neemt na een 
intakefase, waarin ik in gesprek ga met het gezin om zo 
zicht te krijgen op hun individuele hulpvraag, zelf contact 
op met het gezin. Dit is alvast een eerste oefening waarvan 
ik weet dat het heel wat van studenten vraagt, maar op 
lange termijn handelingsverlegenheid traag maar gestaag 
doet afnemen. Het proces dat studenten doormaken, 
wordt echter sterk begeleid en opgevolgd. Elke student is 
verplicht om deel te nemen aan supervisiesessies. In die 
sessies krijgen studenten de kans om hun traject in het 
team te delen. Daar waar ik in het begin sterk de leiding 
neem, gaan studenten bij het vorderen van het traject 
erg zelfstandig aan de slag. Ik ben er op dat moment 
om de supervisie te leiden en om bepaalde inhoudelijke 
vragen theoretisch te kaderen. Deze supervisies zijn 
ondersteunend van aard. De bedoeling is dat studenten 
door middel van deze sessies groeien. Het gaat dan niet 
enkel over competenties en kennisonderdelen, maar ook 
over het persoonlijk functioneren van de student. Aan het 
begin van het traject zijn de meeste studenten nog vrij 
terughoudend, maar ze leren al snel dat ze de kwaliteit 
van hun begeleiding aanzienlijk kunnen verbeteren door 
het deelnemen aan deze sessies. 

Naast de supervisiesessies schrijven studenten na elke 
begeleiding een kort chronologisch verslag. In dit verslag 
reflecteert de student kort en bondig op de sessie. Op deze 
manier kan ik studenten ook tijdens de supervisiesessies 

blijven opvolgen. Daarnaast is er ruimte voor een indi-
vidueel gesprek, indien de student hier nood aan heeft. 
In deze gesprekken vormen de huiswerkbegeleidingen 
uiteraard de belangrijkste focus. Indien echter een stu-
dent in zijn functioneren belemmerd wordt omdat er 
bijvoorbeeld in de persoonlijke levenssfeer hindernissen 
optreden, dan kunnen deze eveneens een gespreksonder-
werp zijn. Daar waar nodig wordt een kort counseling-
traject opgestart, steeds met het doel het functioneren 
van de student te verbeteren. Naast het aanbieden van 
supervisies en individuele gesprekken voer ik indien 
mogelijk observaties uit terwijl de student huiswerk-
begeleiding geeft. Dit geeft dan input in het kader van 
de evaluatie van studenten of in het puur coachen van 
een specifieke student. Het is belangrijk dat studenten 
concrete feedback krijgen. Op deze manier verbeter je 
niet alleen de kwaliteit van de huiswerkbegeleiding. Je 
zorgt er ook voor dat studenten de kans krijgen om bij te 
leren, om stil te staan bij aspecten die ze misschien eerst 
niet in acht namen. Deze observatie draagt eveneens bij 
tot de beleving van de student. Keer op keer merk ik op 
hoe creatief studenten aan de slag gaan. Het bevestigen 
van wat er goed loopt is even belangrijk. Op die manier 
slaag je erin om een student leerruimte te bieden opdat 
er een openheid voor nieuwe impulsen, strategieën en 
zienswijzen kan blijven bestaan. 

6.3	 Ouders	als	partner

Naast het focussen op het werk van de student, betrek ik 
iedere keer ook weer de ouders. Op deze manier krijgen 
ouders inspraak in de begeleiding van hun kind. Moeder 
en vader blijven nog altijd expert van hun eigen kind. Zij 
kennen hun kind het beste. Hun input is daardoor een 
belangrijke factor in het welslagen van de huiswerkbe-
geleiding. Vaak kunnen ouders meer informatie geven 
over waar de interesses van het kind liggen maar ook de 
valkuilen. De huiswerkbegeleiding is geen moment op 
zich. Elke inspanning moet worden bekeken vanuit een 
aandacht voor het proces. Ik adviseer huiswerkbegeleiders 
steeds om met ouders een voor- en nagesprek te houden. 
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Dit zorgt ervoor dat de ouders samen met de begeleider 
kunnen reflecteren op de begeleiding, maar ook op bij-
voorbeeld de afgelopen week, een schoolrapport of een 
eventuele boodschap van een leraar kunnen bespreken. 

6.4	 Het	bruggen	bouwen	met	de	schoolcontext	door	het	
voeren	van	ervaringsgerichte	observaties

De schoolcontext wordt niet enkel op het niveau van het 
gevoerde beleid aangesproken. Integendeel. De actieve 
deelname van de leraar en van de zorgcoördinator is 
onontbeerlijk en bepalend voor het behalen van goede 
resultaten. Deze resultaten houden niet enkel concrete 
cijfers in op toetsen en rapporten, maar ook het werken 
aan randvoorwaarden die bijdragen tot een positieve 
schoolloopbaan. Sommige kinderen zijn intellectueel 
voldoende sterk maar hebben toch op het vlak van ‘leren 
leren’ ondersteuning nodig. Niet zelden merken we op dat 
er een discrepantie bestaat tussen hoe het kind het in de 
klas doet en de leer- en werkhouding thuis. We worden 
ook geconfronteerd met kinderen die, al dan niet net 
zoals hun ouders, belast worden met een diagnose zoals 
bijvoorbeeld een autismespectrumstoornis. In het project 
kan ik meteen een volgend concreet voorbeeld schetsen. 
Ik begeleid een gezin dat bestaat uit een alleenstaande 
moeder en haar twee kinderen, beiden gediagnosticeerd 
met het syndroom van Asperger. Een van de belangrijke 
voorwaarden om te komen tot een succesvolle huiswerk-
begeleiding is dat je zoekt naar een zo goed mogelijke 
fit met de schoolcontext. In het geval van deze kinderen 
is dit nog belangrijker daar kinderen met een autisme-
spectrumstoornis niet goed om kunnen met veel veran-
deringen. In dit gezin heb ik gekozen voor het uitvoeren 
van enkele klasobservaties, aangevuld met gesprekken 
met de klasleraar en de zorgcoördinator. De manier van 
observeren en rapporteren die ik zelf in de praktijk han-
teer, is sterk gebaseerd op het ervaringsgericht onderwijs. 
Ik schets bondig de gehanteerde methode. De bedoeling 
van een dergelijke observatie is het streven naar een er-
varingsreconstructie van het kind. Dit houdt in dat je je 
tijdens het observeren inleeft in de beleving van het kind. 

Naast het in kaart brengen van het welbevinden en de 
betrokkenheid stel ik een algemeen ontwikkelingsprofiel 
op. Uiteindelijk vertaal ik mijn bevindingen in een narra-
tief rapport dat bestaat uit een weergave van de concrete 
klasobservaties waarin ik de fluctuaties van het welbevin-
den en de betrokkenheid in kaart breng, de interacties 
tussen de leerling en bijvoorbeeld de leraar, een eventuele 
taakanalyse, een kindgesprek en de gesprekken met het 
onderwijzend en ondersteunend personeel. In dit verslag 
worden hypothesen geformuleerd die daarna systema-
tisch worden getoetst. Het verslag eindigt met concrete 
adviezen waarvan ik denk dat ze haalbaar zijn. Daar waar 
mogelijk worden deze adviezen samen met de ouders, de 
huiswerkbegeleider en de (zorg)leraar geformuleerd. Dit 
leidt vaak tot een betere afstemming van de thuiscontext 
op de situatie in de klas. Vervolgens kan een dergelijke 
observatiecyclus leiden tot een verbeterd inzicht in de 
ontwikkeling van het kind. Op deze manier betrekken we 
de schoolcontext in de huiswerkbegeleidingen omdat we 
geloven dat zonder deze beweging de vele inspanningen 
bij het kind thuis uiteindelijk niet het realiseren van de 
gewenste doelen bevordert.

7 De pedagogische relevantie van dit project

Het project heeft het potentieel om zowel in de diepte als 
in de breedte te werken. We beperken ons niet tot enkel 
de financieel belemmerde gezinnen maar bestrijken het 
brede spectrum van de kansarmoedeproblematiek. Dit 
maakt dat het concept ongelijke onderwijskansen zo 
volledig mogelijk aanpakt. Het project zet niet enkel in 
op de specifieke begeleiding van doelgroepgezinnen. Het 
gegeven dat De Huiswerkbrug geen eiland wil zijn, maar 
effectief bruggen wil slaan tussen de onderwijswereld, 
het welzijnswerk en de concrete gezinnen biedt een 
perspectief op lange termijneffecten. Dit betekent dat 
het aanreiken van vorming, coaching en het delen van 
expertise onontbeerlijk deel uitmaken van onze werking. 
Op het niveau van het beleid dat op school gestalte krijgt, 
spelen we in op de nood van schoolteams om meer ken-
nis en inzicht in het kansarmoedeverhaal en de impact 
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daarvan op onderwijskansen te vergaren. Net omdat we 
dit aanpakken met aandacht voor een goede onderwijsdi-
dactiek, merken we op dat een luchtige methodiek zoals 
het spel keer op keer leidt tot een constructieve dialoog 
waaruit concrete acties voortvloeien. De begeleide getui-
genissen dienen vaak als consolidatie van het verhaal, 
maar dan op een nog concreter, zowaar aanschouwelijk 
niveau. Deze inspanningen laten toe om de schoolcontext 
uiteindelijk ook meer inzicht te bieden in de concrete 
huiswerkbegeleiding. We zien steeds vaker dat scholen 
onze hulp adviseren aan ouders in nood. Dit maakt dat 
het gelijke-kansen-huiswerkbeleid in het verlengde van 
de huiswerkbegeleidingen wordt toegepast.

De huiswerkbegeleidingen vragen om partnerschap, niet 
alleen met scholen maar ook met andere partners in de 
zorg voor het welzijn van kinderen. CLB’s bijvoorbeeld 
werken steeds nauwer met ons samen. Indien nodig star-
ten ze op vraag een testprocedure op. Daar waar mogelijk 
stimuleert het project overlegmomenten tussen het gezin, 
de betrokken leraar en de huiswerkbegeleider. Op deze 
manier wordt er vanuit een multidisciplinaire invalshoek 
de situatie van het kind belicht en aangepakt. Dit zorgt 
ervoor dat de volledige ontwikkeling van het kind in kaart 
kan worden gebracht. Het blijft belangrijk om aandacht 
te besteden aan de individuele context van kinderen. Dit 
kan naar onze mening alleen maar als alle betrokken 
actoren hun bevindingen met elkaar kunnen delen. De 
Huiswerkbrug fungeert hier als bruggenbouwer tussen 
de onderwijswereld en het gezin. We trachten steeds con-
sultatief en waar mogelijk in samenwerking met het CLB 
handelingsgericht op te treden opdat ouders en leraren 
sterker worden gemaakt in het verhaal van het kind in 
kwestie. De aandacht voor vorming, coaching en het delen 
van expertise zorgt ervoor dat de effectieve begeleidingen 
en de beslissingen die er bij elk kind worden genomen 
steeds vanuit een deskundigheid en een aandacht voor 
argumentatie gebeuren.

8 De uitdagingen voor het project

8.1	 De	onzekerheid	van	het	projectwerk

Hoewel De Huiswerkbrug sinds het schooljaar 2008-2009 
vanuit het departement onderwijs steun heeft ontvangen, 
blijft de toekomst voor dit project onzeker. In december 
stopt de financiering van de huidige schijf. Het blijft af-
wachten op de beslissing van de stad Tienen. De voorwaar-
de in het stelsel van de flankerende onderwijsprojecten 
houdt in dat de stad in cofinanciering deelneemt aan het 
verhaal. We hopen dat dit in de toekomst mogelijk blijft. 
Hoewel De Huiswerkbrug in samenwerking met de Tiense 
basisscholen al heel wat inspanningen heeft geleverd, 
blijft het belangrijk om de aandacht voor de impact van 
kansarmoede warm te houden. Het project loopt echter 
als het ware gebukt onder de bestaansonzekerheid.

8.2	 De	consequentie	voor	scholen	en	individuele	gezin-
nen

De onzekerheid wat betreft het stelsel van projectwerking 
houdt zowel voor de scholen als voor de individuele gezin-
nen heel wat consequenties in. Scholen doen graag een 
beroep op onze coaching en ondersteuning. We stellen 
ons werkelijk als partner op waardoor een constructieve 
samenwerking en dialoog heel wat resultaten kan ople-
veren. Er zijn intussen heel wat scholen die het project 
graag vertegenwoordigd zien tijdens vergaderingen die 
gaan over het gevoerde huiswerkbeleid. Ook in klassenra-
den wordt de aanwezigheid van het project steeds meer 
gewaardeerd. De individuele gezinnen zijn in grote aan-
tallen vragende partij. Op dit moment moeten we echter 
zowel scholen als CLB’s, andere partners en ouders vaak 
meedelen dat hun aanmelding in een wachtlijst terecht 
komt. Van heel wat ouders kunnen we na een bepaalde 
tijd zeggen dat ze heel wat hebben bijgeleerd en zelf 
verder kunnen. De Huiswerkbrug houdt dan de deur 
op een kier. Ouders blijven welkom met hun vragen en 
bezorgdheden maar doorgaans zijn er heel wat gezinnen 
die gedurende een hele periode zelf verder kunnen. Ze 
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hebben geleerd om hulp te vragen wanneer het nodig is. 
Ook dat is mensen empoweren, hen de mogelijkheden 
aanreiken om hulp te vragen waar zij het nodig hebben. 
Er zijn echter gezinnen die langdurige ondersteuning 
nodig hebben. Deze gezinnen vallen bij het stoppen van 
het project in een zwart gat. Doorgaans bestaat er voor 
gezinnen waarvan de ouders belast zijn met een psy-
chische problematiek een hiaat in de hulpverlening als 
het gaat over het stimuleren van schoolondersteunend 
gedrag. Deze ouders blijven nood hebben aan een brug-
genbouwer, iemand die hen in vertrouwen dichter bij de 
schoolcontext kan brengen. Daar waar deze groep ouders 
de schoolcontext vroeger op alle mogelijke manieren 
meed, zien we tijdens hun deelname aan het project 
een duidelijke verandering. De huiswerkbegeleider leidt 
de ouders naar het oudercontact. Ik ondersteun indien 
nodig in de vorm van informatieve of ondersteunende 
gesprekken. Heel wat onderzoek wijst bovendien uit dat 
wanneer de ouders meer betrokken optreden, niet alleen 
thuis maar ook op school de leerprestaties verbeteren en 
problematisch gedrag preventief kan worden aangepakt. 

9 Slot

Met dit artikel heb ik geprobeerd om het project zo helder 
mogelijk te situeren. Heel wat gezinnen, maar ook scho-
len en andere betrokken partners merken keer op keer 
de pedagogische relevantie van dit project op. We blijven 
streven naar een continuering van het project omdat we 
sterk geloven in de doeltreffendheid en meerwaarde van 
onze inspanningen. We blijven hopen op een structurele 
inbedding van het project zodat we steeds meer gezinnen, 
maar ook steeds meer schoolteams kunnen ondersteu-
nen. We blijven streven naar het bouwen van bruggen 
opdat we in partnerschap met andere initiatieven in het 
welzijnswerk zowel gezinnen als het onderwijslandschap 
sterker kunnen blijven maken om zo ongelijke kansen 
strijdlustig aan te blijven pakken. 

Meer informatie i.v.m. De Huiswerkbrug?
dario.zicari@begeleidwonentienen.be
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