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i. Woord van dank 

Project De Huiswerkbrug gaat intussen al een geruime tijd mee. Het project wordt zonder twijfel 

door de betrokken partijen als een meerwaarde beschouwd. Over de toekomst van dit project 

bestaat er echter op dit moment enige onzekerheid. Toch blijven we volhouden en niet enkel in onze 

woorden maar ook in daadkracht de nodige inspanningen leveren. Daar waar in het inhoudelijk 

eindverslag een aanzet is gegeven in het kader van een aandacht voor een meer evidence-based 

benadering, wil deze visienota in het verlengde aangeven welke visie omtrent een gelijke-kansen-

huiswerkbeleid we in de toekomst willen nastreven. De Huiswerkbrug is hierbij echter geen 

alleenstaand gegeven. Dit project wordt mogelijk gemaakt door heel wat actoren waarvan de 

volgende een bijzonder woord van dank verdienen. 

Het departement onderwijs en haar commissie verleent sinds de aanvang van het project 

uitdrukkelijk in een positieve sfeer de broodnodige subsidie voor dit project. De eerlijke en duidelijke 

feedback die we steeds ontvangen, zorgt er voor dat uit project De Huiswerkbrug het beste kan 

worden gehaald. Een woord van dank is hier dan ook terecht. We hopen in de nabije toekomst op 

een verdere samenwerking. 

Ik wil Ann Berwaerts, directeur van Begeleid Wonen Tienen v.z.w. bedanken. Ik dank haar voor de 

kansen die ze me aanreikt om dit project te mogen coördineren. Haar vertrouwen en haar gedeeld 

enthousiasme naast een sterk geloof in de meerwaarde van dit project zijn voor mij in termen van 

productiviteit en jobvreugde kritische succesfactoren. 

De stad Tienen verdient eveneens een woord van dank. Zij zetten al heel wat schooljaren hun 

schouders onder dit project. Zonder hun financiële bijdrage, kan De Huiswerkbrug in het kader van 

het lokaal flankerend onderwijs niet bestaan. Hetzelfde geldt voor het LOP Basisonderwijs Tienen. In 

het bijzonder dank ik Martine vancamp (preventiedienst stad Tienen) en de voorzitster van het LOP, 

mevrouw Ria Baldewijns. Ze weten beiden steeds met heel wat pit dit project in de nodige 

draagkracht te voorzien. 

 

Dario Zicari 

Projectcoördinator De Huiswerkbrug 
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ii. Voorwoord 

Voor u ligt een visienota in het kader van het werken aan gelijke kansen in het basisonderwijs in 

Tienen. Het is een nota die verhelderend wil zijn wat betreft de acties die project De Huiswerkbrug in 

samenwerking met verschillende partners wil ondernemen. Deze nota heb ik geschreven op basis 

van heel wat inbreng van verschillende betrokken partijen. Ieders inbreng doet er toe of het nu gaat 

over ouders, leerkrachten, directies, beleidsmakers of hulpverleners. De praktijk heeft me geleerd 

dat concrete doelstellingen onontbeerlijk blijken indien we een constructief proces wensen te 

realiseren waar met daadkracht aan gelijke kansen kan worden gewerkt. Afbakening is een volgend 

concept dat evenzeer aandacht verdient. Deze visienota is dus slechts een schakel in het hele verhaal 

dat we voor ogen moeten blijven houden, namelijk het wegwerken van belemmeringen van diverse 

aard in het kader van het creëren van gelijke kansen. Hierbij houden we niet enkel rekening met wat 

er binnen de schoolmuren leeft. We trachten de onderwijswereld dichter bij de individuele gezinnen 

te brengen. We geloven in een constructieve samenwerking waarbij je alleen geen held kan zijn maar 

waar je wel kan schitteren in partnerschap. Meer dan eens zal uit deze visienota blijken dat project 

De Huiswerkbrug ook in de toekomst een bruggenbouwer wil zijn.  

Deze visienota wil klaar en duidelijk zijn zonder daarom het project nogmaals inhoudelijk volledig toe 

te lichten. Voor een meer inhoudelijke toelichting van het project verwijs ik graag naar het 

inhoudelijk eindrapport van schooljaar 2012-2013 en een artikel dat ik onlangs in het tijdschrift 

‘Innoverend Vernieuwend Onderwijs’ heb mogen publiceren: ‘Bruggen bouwen tussen welzijnswerk 

en onderwijs: De Huiswerkbrug in Tienen’. In deze visienota focussen we op het gelijke-kansen-

huiswerkbeleid. Het spreekt voor zich dat het luik ‘huiswerkbegeleiding’ inclusief de samenwerking 

met vrijwilligers, studenten en instellingen voor hoger onderwijs in het achterhoofd dient worden 

gehouden. Deze visienota focust op het gelijke-kansen-huiswerkbeleid in de context van het concrete 

schoolgebeuren. Wat het luik huiswerkbegeleidingen betreft, verwijs ik naar het inhoudelijk 

eindverslag van het schooljaar 2012-2013, het artikel ‘Bruggen bouwen tussen welzijnswerk en 

onderwijs: De Huiswerkbrug in Tienen’ en het nakende voorstel omtrent een vervolg van De 

Huiswerkbrug. 

Ik hoop dat deze visienota een fundament mag vormen in het consolideren en continueren van de 

inspanningen van dit project in samenwerking met de stad Tienen, het departement onderwijs, de 

Tiense basisscholen en alle andere betrokken partners. 
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1. Inleiding 

Project De Huiswerkbrug heeft vanaf de aanvang inspanningen geleverd om in samenwerking met de 

stad Tienen en de Tiense basisscholen te streven naar het werken aan gelijke kansen in de 

basisschool. In deze inspanningen focussen we aangehouden op de situatie van kansarme leerlingen 

uit de Tiense basisscholen. Werken aan gelijke kansen veronderstelt een brede waaier aan domeinen 

die mijn inziens even belangrijk zijn doch vragen om enige afbakening. Zo kiest De Huiswerkbrug er 

resoluut voor om te focussen op het ontwerpen en implementeren van een gelijke-kansen-

huiswerkbeleid.  Dat betekent concreet dat we streven naar een beleid dat ondermeer aandacht 

besteedt aan de specifieke situatie van het huiswerk. We benaderen dit aspect vanuit een 

meervoudig perspectief waaronder het perspectief van de directie van de deelnemende scholen, het 

lerarenteam, de individuele leerkrachten, het kind en zijn omringend gezin met in het bijzonder hun 

ouders.  

Onder het gelijke-kansen-huiswerkbeleid vallen nog eens verschillende aspecten zoals de 

communicatie met ouders, een performant huiswerkbeleid, de sensibilisering en coaching van 

leerkrachten door enerzijds De Huiswerkbrug anderzijds welbepaalde actoren in het lerarenteam, de 

beeldvorming rond kansarme kinderen en de uiteindelijke didactische klaspraktijk. Het voorgaande 

confronteert ons met een belangrijke eerste stap. Het werken aan een gelijke-kansen-huiswerkbeleid 

in het kader van het aanpakken van kansarmoede op school vraagt om een duidelijke omschrijving 

van het concept kansarmoede. Er bestaan immers verschillende definities omtrent dit concept. 

Project De Huiswerkbrug hanteert de volgende definitie zoals geformuleerd door Kind en Gezin.  

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te 

hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde 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 materiële 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 beslaat geen absolute waarheid maar het geeft ons wel een bril om concrete 

actiepunten te formuleren in het kader van het werken aan gelijke kansen binnen en buiten de 

schoolmuren. Doorheen de voorbije schooljaren hebben de Tiense basisscholen immers hard aan 

een gelijke-kansen-huiswerkbeleid gewerkt. Elke school behoudt daarbij de autonomie om ook in dit 

beleid eigen accenten te behouden. Toch hebben we steeds gestreefd naar een consensus. Het 



De Huiswerkbrug | Visienota ‘gelijke-kansen-huiswerkbeleid’ 6 

 

Lokaal Onderwijsplatform Basisonderwijs (LOP BaO) en de preventiedienst van de stad Tienen 

hebben steeds een belangrijke ondersteunende rol gespeeld. Niet alleen de inspanningen van de 

voorbije schooljaren zijn echter van belang. Indien we willen komen tot duurzame resultaten, dan is 

het van primordiaal belang dat we mikken op lange termijneffecten. De nakende netoverschrijdende 

pedagogische studiedag die op  9 oktober 2013 zal doorgaan, vormt de ideale gelegenheid om de 

Tiense basisscholen nogmaals op te roepen om dit beleidsthema meer dan ooit levend te houden. 

Een gelijke-kansen-charter op basis van de actiepunten die in deze visienota verder worden 

toegelicht, confronteren de deelnemende Tiense basisscholen met het belang van een aangehouden 

inspanning ten aanzien van kansarme leerlingen en hun gezinnen. We zijn tevreden van de geleverde 

inspanningen tot hiertoe maar een constructieve samenwerking in de toekomst blijft nodig. 

2. Huidige stand van zaken 

Op dit moment kunnen we stellen dat afgezien van 3 scholen, elke deelnemende Tiense basisschool 

een trajectbegeleiding kansarmoede met succes heeft doorlopen. Dat betekent concreet dat het 

project actief is geweest in het kader van sensibilisering, coaching en begeleiding van zowel 

schoolteams als individuele leerkrachten in het kader van individuele cases. De deelnemende scholen 

hebben enerzijds een gelijke-kansen-stellingenspel gespeeld. Anderzijds werden schoolteams 

geconfronteerd met boeiende maar ook aangrijpende getuigenissen van twee ervaringsdeskundigen 

in de kansarmoede. Meer daarover volgt in het inhoudelijk eindrapport en in het artikel ‘Bruggen 

bouwen tussen onderwijs en welzijnswerk: De Huiswerkbrug’. De huidige situatieomschrijving is een 

bondige beschrijving van de stand van zaken wat betreft het ontwikkelen en implementeren van een 

gelijke-kansen-huiswerkbeleid in het Tiense basisonderwijs. Deze situatiebeschrijving werd bekomen 

na het interpreteren van een exploratieve vragenlijst. Deze vragenlijst werd ontworpen en 

afgenomen in het kader van het creëren van actiepunten gericht op het aanpakken van kansarmoede 

binnen en buiten de schoolmuren. De vragenlijst werd gericht aan de directies van de deelnemende 

scholen voor basisonderwijs in Tienen. 

2.1. Bevindingen 

Deze exploratieve vragenlijst in het kader van het formuleren van actiepunten rond 

kansarmoedebestrijding op school leert ons dat scholen met een steeds grotere betrokkenheid 

stilstaan bij de impact en implicaties van kansarmoede. Er wordt op een concreet niveau nagedacht 

in welke mate het huiswerkbeleid van scholen afgestemd kan worden op de specifieke noden van 

kansarme leerlingen. Heel wat differentiatiemogelijkheden blijken wat het huiswerkbeleid betreft: 

differentiatie in moment van het afgeven van het huiswerk, wat betreft de geschreven instructie, de 
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moeilijkheidsgraad en de mate van toegelaten hulpmiddelen. Kinderen die in de klas hulpmiddelen 

mogen gebruiken, zullen in de thuiscontext eveneens gebruik mogen maken van dezelfde 

hulpmiddelen. In de klaspraktijk wordt vanuit een didactisch oogpunt gedifferentieerd in tempo, 

gesproken instructie, didactische hulpmedia, orthodidactisch materiaal. Een enkele school 

rapporteert het hanteren van het ADI-model (activerende-directe-instructiemodel). Dit model biedt 

ruimte om leerlingen elk op hun niveau uit te dagen. Voorts blijkt een toegenomen mate van 

bewustheid wat betreft het aandacht schenken aan cross-culturele elementen in de werking en 

profilering van scholen. Anderstalige leerlingen krijgen kansen om hun cultuur enerzijds met respect 

voor hun medeleerling te beleven. Anderzijds wordt een cross-culturele inbreng gewaardeerd en 

concreet in de inrichting van de school zichtbaar. Directies wijzen op het gegeven dat diversiteit niet 

enkel in een culturele context moet worden belicht. Verschillen moeten worden omarmd en geen 

onderwerp van discussie of een betuttelende bezorgdheid vormen. De inspanningen van De 

Huiswerkbrug om scholen te sensibliseren wat betreft de gelaagde uitdagingen waarmee kansarme 

leerlingen de dagdagelijkse onderwijspraktijk confronteren, hebben hun doel niet gemist. Steeds 

meer scholen zetten in op het organiseren van contactmomenten die in hoofdzaak informeel 

aandoen. De noodzakelijkheid van een streven naar een schoolomgeving waarin ook kansarme 

ouders zich veilig, welkom en begrepen voelen, blijkt een steeds meer gewaardeerd concept. Zo 

organiseren scholen thee-en koffiemomenten of eetavonden geïnspireerd door gerechten uit andere 

culturen. Ouders worden uitgenodigd tijdens 'open klasdagen'. Sommige scholen organiseren mama-

, papa-, en grootouderdagen. De wil en de inspanningen om oudernabij te werken in het kader via 

het verhogen van ouderparticipatie blijkt klaarblijkelijk aanwezig. Een aangehouden en duurzame 

aandacht blijft hieromtrent echter wel vereist. Enkele scholen rapporteren concreet dat op 

schoolniveau nog heel wat groeikansen liggen. Scholen willen duurzaam en met een zekere 

continuïteit inspelen op specifieke noden van kansarme leerlingen. Wat de ouderparticipatie in het 

geval van kansarme ouders betreft, rapporteren scholen dat deze doelgroepouders gemiddeld gezien 

voldoende deelnemen aan momenten van oudercontacten. Hierbij valt het op dat oudercontacten in 

de vorm van momenten die minder formeel aandoen (babbel aan de schoolpoort, thee-, koffie-, 

eetmomenten) een groter succes blijken dan de klassieke ouderavonden. Belangrijk om aan te geven 

is een trend die scholen opmerken wat betreft het deelnemen van kansarme ouders aan 

oudercontacten als oudersubsysteem. Deze gezamenlijke participatie blijkt problematisch. 

Doorgaans neemt slechts één ouder deel aan oudercontacten op school. Scholen blijven best 

inzetten op momenten die eerder informeel aandoen zodat kansarme ouders op een rustig tempo in 

een veilige sfeer de schoolomgeving van hun kind kunnen leren kennen. Op deze manier worden 

ouders uitgenodigd om in een veilige setting de schoolloopbaan van hun kinderen te bespreken. 
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3. Nood aan een duurzame visie 

Uit het voorgaande blijkt dat zowel De Huiswerkbrug als de deelnemende scholen niet stil hebben 

gezeten. Er werden heel wat inspanningen geleverd om met daadkracht binnen het thema 

kansarmoede op het niveau van een gelijke-kansen-huiswerkbeleid inspanningen te leveren. We 

merken op dat in heel wat deelaspecten scholen streven naar het verkleinen van de kloof tussen de 

schoolcontext en de context van het individuele gezin. Hoewel scholen er in slagen om aangehouden 

inspanningen te leveren, blijkt een doorgedreven aandacht voor dit thema ook in de nabije toekomst 

geen overbodige luxe. We merken op dat leerkrachten met een versterkt inzicht kansarme kinderen 

kunnen benaderen. Wat de concrete interventie gericht op individuele gezinnen in de vorm van 

huiswerkbegeleidingen betreft, merken we op dat zowel de projectcoördinator als de 

huiswerkbegeleiders een belangrijke invloed uitoefenen in het bevorderen van het stellen van 

ouderlijk schoolondersteunend gedrag. Er blijven echter in elke context inspanningen nodig opdat 

kansarmoede langzaam met de nodige daadkracht kan worden aangepakt.  

In het kader van de netoverschrijdende pedagogische studiedag die op 9 oktober 2013 zal doorgaan, 

formuleerde De Huiswerkbrug in samenspraak met de deelnemende Tiense basisscholen enkele 

actiepunten. Deze actiepunten worden in een gelijke-kansen-charter geformuleerd en ondertekend 

door elke betrokken directeur.  Via deze weg geven scholen elkaar en aan ouders het signaal dat ze 

blijven streven naar een aanpak waarin preventief werken, partnerschap en communicatie met 

kansarme kinderen en hun ouders rekeninghoudend met hun specifieke noden centraal staat. Deze 

actiepunten worden in verschillende contexten geformuleerd. Via deze benadering kan De 

Huiswerkbrug in samenwerking met de Tiense basisscholen zowel in de diepte als in de breedte 

werken.  

3.1. Streven naar een ‘ontmoeting’ in de samenwerking 

De bedoeling van deze actiepunten is dat De Huiswerkbrug scholen enerzijds activeert en stimuleert 

in het kader van het aanpakken van kansarmoede. Anderzijds wil De Huiswerkbrug scholen 

ondersteunen en vraaggestuurd begeleiden daar waar nodig. Het blijft immers belangrijk om in een 

sfeer van samenhorigheid elke school kansen aan te reiken om dit verhaal met eigen accenten te 

kunnen benaderen. Daarbij formuleren we uitdrukkelijk dat we inspelen op de krachten van scholen 

en scholen stimuleren om op eigen kracht te interveniëren. De Huiswerkbrug wil begeleiden en 

ondersteunen maar daarom geen taken overnemen. Dit geldt zowel voor de samenwerking met 

scholen als met andere partners, ook wat de concrete hulpverlening in de gezinscontext betreft.  We 

streven naar een samenwerking waarin we voor elke betrokken partij een meerwaarde kunnen 
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betekenen. We bieden begeleiding en ondersteuning aan rekeninghoudend met de reeds bestaande 

mogelijkheden hieromtrent. Dat betekent concreet dat we taak van bijvoorbeeld de samenwerkende 

CLB’s in geen enkel geval overnemen. De Huiswerkbrug tracht echter steeds in nauw overleg te 

streven naar een constructieve samenwerking. Indien een CLB met een school reeds een proces 

doorloopt, dan vragen we naar overlegmomenten daar waar nodig zonder daarom taken over te 

nemen. Dit geldt ook indien een CLB-medewerker met een school in het proces reeds aan thema’s 

heeft gewerkt in de context van het gelijke-kansen-huiswerkbeleid. Het blijft immers belangrijk dat 

elke betrokken partij van elkaars inspanningen op de hoogte is. Belangrijk hierbij is dat we streven 

naar een ‘ontmoeting’ en niet naar het ‘ontnemen’ van taken of verantwoordelijkheden.  

3.2. Impulsen van een systeemgericht interveniëren 

Het is eveneens belangrijk dat elk deeldomein uitgevoerd door een specifieke partner in het proces 

uitdrukkelijk wordt gerespecteerd. Dit betekent dat we coaching en ondersteuning niet opleggen 

maar aanbieden naargelang de nood (sensitieve responsiviteit). De ervaring leert ons dat een 

constructieve samenwerking met het CLB ,concreet op het niveau van de CLB-medewerker, heel wat 

interessante en mooie resultaten oplevert. We spreken dan van deeltaken in het kader van het 

optimaliseren van het proces en de resultaten die men beoogt. Merk op dat de som meer is dan het 

geheel van de delen. Elke inspanning telt. Het proces dat we voor ogen hebben, wordt dan een 

‘ontmoetend samenwerken’ waarin beide partijen desgewenst in elkaars deskundigheid en expertise 

kunnen delen. Hoe en waar het delen van expertise en deskundigheid plaatsvindt, hangt af van de 

casus en de specifieke setting waarin we ons bevinden. Als het gaat over het concrete beleid dat we 

willen blijven uitvoeren, dan is het belangrijk om schooldirecties enerzijds in één-op-één 

overlegmomenten te ontvangen. Anderzijds geeft het LOP BaO steeds blijk van een werkbaar forum. 

Belangrijk is dan dat ook directies ook in een groepssetting aangemoedigd worden om te duiden, te 

reageren en met recht en reden het gevoerde beleid kritisch te evalueren. Indien we met concrete 

zorgcases te maken krijgen op het niveau van de leerkracht, het kind of de ouders, dan is het 

belangrijk om de mogelijkheden en het ritme van de betrokken partijen te volgen. De mogelijkheden 

zijn legio gaande van het voeren van huisbezoeken door de projectcoördinator eventueel vergezeld 

door een huiswerkbegeleider, leerkracht, CLB-medewerker, … tot het voeren van overlegmomenten 

op school waarbij de verschillende betrokkenen naargelang de relevantie uitgenodigd worden om 

deel te nemen. Het blijft immers voor het welslagen van onze gedeelde inspanningen belangrijk dat 

elke betrokken partij transparant uitgenodigd wordt om betrokken te zijn en te blijven. Merk op dat 

een systeemgericht werken voorop staat. We geloven in een proces waarin er aandacht wordt 

besteed aan circulaire causaliteit en niet aan het zoeken naar patronen van lineaire causaliteit 
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waarbij betrokken elkaar met een beschuldigende vinger aanwijzen. Ongeacht in welke context we 

interveniëren blijft het belangrijk om wederkerigheid in interacties en inspanningen enerzijds te 

erkennen, anderzijds constructief in te zetten.  

4. Van een inhoudelijke duiding naar expliciet en operationeel 

geformuleerde visies 

 In wat volgt formuleren we concrete actiepunten om daarna bij elk overkoepelend actiepunt een 

bondige toelichting te voorzien. Deze actiepunten vormen meteen een visie in het kader van het 

duurzaam blijven operationaliseren van het vooropgestelde gelijke-kansen-huiswerkbeleid. We 

houden daarbij lange termijneffecten voor ogen waarbij we scholen, kinderen en ouders sterker 

willen maken. Merk op dat we spreken over overkoepelende actiepunten. Deze actiepunten worden 

op hun beurt onderverdeeld in verschillende subdoelstellingen. Deze actiepunten zijn echter 

richtinggevend. Het zijn actiepunten waarvan we samen met de participerende scholen 

overeenkomen dat deze behoren tot het fundament in de visie die we in onze gemeenschappelijke 

inspanningen tijdens de komende schooljaren willen uitdragen. 

In het onderstaande model spreken we bewust niet van ‘niveaus’ maar van ‘contexten’ gezien het 

concept niveau eerder een top-down denken installeert. We ijveren echter voor een benadering 

waarin elke context met evenveel zorg wordt benaderd, in termen van kwaliteit en niet zozeer in 

termen van kwantiteit.  

 

*figuur 1 schematische weergave van de visienota 

Kritische 
succesfactor 

Operationele 
doelstelling 

Contexten 
Centraal 

onderwerp 

Visies 

School Herkenning Warme transitie 

Leerkracht Deskundigheid Waardering & eigen 
competentiebeleving 

Interacties Afstemming Empowerment 
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5. Actiepunten in het kader van kansarmoedebestrijding  

 Context van de school 
o We zijn bereid en we leveren inspanningen om:  

 van onze school een ‘open school’ te maken waar kansarme ouders zich 

veilig en welkom voelen.” 

 Bijvoorbeeld: op informatieblaadjes ook foto’s van kinderen met een 

andere etnische achtergrond gebruiken 

 van onze school een warme omgeving te maken met accenten die 

crosscultureel en ruim aandoen. 

 Bijvoorbeeld: knutselwerkjes met een culturele invalshoek ten 

toonstellen. 

 expertise inzake het ondersteunen van kansarme leerlingen met andere 

partners te delen, dit over de onderwijsnetten heen en in verbinding met 

verschillende disciplines. 

 

 Context van de leraar als deskundige professional 

o We zijn bereid en we leveren inspanningen: 

 om onze school te verbinden met organisaties die ons helpen sterk te staan 

in de begeleiding van kansarme leerlingen en hun ouders.  

 opdat leerkrachten vanuit een zekere deskundigheid en expertise zowel op 

didactisch als op pedagogisch vlak bij kansarme kinderen het verschil willen 

en kunnen maken. 

 om het leerkrachtenteam van inzicht te verschaffen in de specifieke context 

van kansarme kinderen. We houden daarbij rekening met de steeds 

veranderende context en manifestatie van kansarmoede op school. 

 Context van de concrete interacties tussen leraren, kinderen en ouders 

o We zijn bereid en leveren inspanningen om: 

 Het huiswerkbeleid af te stemmen op de specifieke context van kansarme 

leerlingen.  

 kansarme ouders niet enkel formeel aan te spreken, maar ook informeel aan 

de schoolpoort. 

 kansarme ouders partner te maken van de schoolloopbaan van hun 

kinderen. 

 te communiceren met een taalgebruik dat zo goed mogelijk aansluit bij de 

Nederlandse taalbeheersing van kansarme ouders. 

 Indien we  met anderstalige ouders samenwerken, zoeken we naar 

alternatieve ondersteuningsvormen 
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6. Toelichting van de actiepunten 

6.1. Actiepunten in de schoolcontext 

 Context van de school 
o We zijn bereid en we leveren inspanningen om:  

 van onze school een ‘open school’ te maken waar kansarme ouders zich 

veilig en welkom voelen.” 

 Bijvoorbeeld: op informatieblaadjes ook foto’s van kinderen met een 

andere etnische achtergrond gebruiken 

 van onze school een warme omgeving te maken met accenten die 

crosscultureel en ruim aandoen. 

 Bijvoorbeeld: knutselwerkjes met een culturele invalshoek ten 

toonstellen. 

 expertise inzake het ondersteunen van kansarme leerlingen met andere 

partners te delen, dit over de onderwijsnetten heen en in verbinding met 

verschillende disciplines. 

Tijdens de komende termijn wil project De Huiswerkbrug blijven inzetten op het potentieel van de 

scholen. De Tiense basisscholen zijn intussen vertrouwd met het uitbouwen van een schoolomgeving 

waarin bijvoorbeeld ook anderstaligen of kinderen en ouders uit andere culturele gemeenschappen 

herkenning kunnen vinden. We streven samen om in het LOP BaO een platform voor collegiale 

consultatie te blijven creëren opdat scholen blijvend van elkaar kunnen leren. Het delen van 

expertise creëert een sterker en groter draagvlak opdat ook moeilijkere vraagstukken rond 

ouderbetrokkenheid en leerling-participatie de nodige aandacht blijven krijgen. Dit breed draagvlak 

is nodig om zowel op inhoudelijk als op structureel vlak inspanningen in het voordeel van kansarme 

leerlingen te kunnen ondernemen. 

6.1.1. Zorgcoördinatoren als spilfiguur in de zorg voor kansarme leerlingen 

De Huiswerkbrug streeft in de toekomst naar het benadrukken van de meerwaarde en de rol van 

zorgcoördinatoren in dit verhaal. Zij zijn op schoolniveau de persoon bij uitstek om mee dit gelijke-

kansen-huiswerkbeleid vorm te blijven geven. Zorgcoördinatoren werken immers grofweg gezien via 

een tweesporenbeleid. Net zoals in het project De Huiswerkbrug het geval is, nemen ze taken op in 

het kader van beleidsondersteunend werken. Het uitbouwen van een netwerk zowel intern als 

buiten de schoolmuren vormt een kritische succesfactor. Meer dan eens nemen zorgcoördinatoren 

enerzijds gedeeltelijk autonoom, anderzijds onder leiding van de directie een regiefunctie op. Dat 
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maakt dat zij beleid zowel in het schoolteam als naar de individuele leerkracht brengen. Anderzijds 

nemen zorgcoördinatoren taken op die slaan op de individuele coaching en begeleiding van 

leerkrachten en leerlingen. De Huiswerkbrug gelooft in het gegeven dat zorgcoördinatoren over het 

potentieel beschikken om schoolbreed mee de verdere implementatie van dit gelijke-kansen-

huiswerkbeleid te ondersteunen. In dat opzicht wordt het streven naar mogelijkheden omtrent 

collegiale consultatie in de toekomst nog belangrijker. 

6.2. Actiepunten in de context van de leraar als deskundige 

professional 

 Context van de leraar als deskundige professional 

o We zijn bereid en we leveren inspanningen: 

 om onze school te verbinden met organisaties die ons helpen sterk te staan 

in de begeleiding van kansarme leerlingen en hun ouders.  

 opdat leerkrachten vanuit een zekere deskundigheid en expertise zowel op 

didactisch als op pedagogisch vlak bij kansarme kinderen het verschil willen 

en kunnen maken. 

 om het leerkrachtenteam van inzicht te verschaffen in de specifieke context 

van kansarme kinderen. We houden daarbij rekening met de steeds 

veranderende context en manifestatie van kansarmoede op school. 

In de lijn van het voorgaande overkoepelende actiepunt onderhoudt De Huiswerkbrug een visie 

waarin het bouwen aan bruggen integraal geïnstalleerd wordt. Zowel De Huiswerkbrug als de 

deelnemende Tiense basisscholen geloven in een visie waarin het uitbouwen van een ondersteunend 

netwerk een prominente plaats wordt toegekend. Op deze manier kunnen scholen intern maar ook 

in relatie met elkaar en andere partners in de zorg voor leerlingen streven naar een duurzame 

aanpak van kansarmoede. Hierbij focussen we uitdrukkelijk op het belang en de meerwaarde van de 

specifieke expertise en deskundigheid van de leerkracht. Het aanpakken van kansarmoede op school 

vraagt om een benadering op het niveau van de school als op het niveau van het concrete werkveld 

van de leraar. Leraren worden immers elke dag met de realiteit van de klaspraktijk geconfronteerd. 

Hoewel heel wat lerarenteams tijdens de voorbije jaren aan de trajectbegeleiding rond het concept 

en de realiteit van kansarmoede hebben kunnen deelnemen, blijven heel wat leraren vragende partij 

van coaching en begeleiding op maat. Op deze manier bieden we leraren ook in de toekomst een 

forum waarin ze zowel De Huiswerkbrug, als hun directie, zorgcoördinatoren en andere partners in 
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de zorg voor leerlingen zoals bijvoorbeeld het CLB, met een gevoel van zekerheid en veiligheid 

consulteren.  

Indien we inzetten op enerzijds het erkennen van de deskundigheid van leraren en hen anderzijds de 

boodschap meedelen dat ze in het aanpakken van kansarmoede op het niveau van de concrete 

onderwijspraktijk niet alleen staan, dan bieden we hen kansen aan om ook voor kansarme leerlingen 

het verschil te maken. De Huiswerkbrug blijft streven naar een theoretische onderbouwing. We doen 

dit echter niet via het frontaal benaderen van leraren. Een van de uitgangspunten van dit 

handelingsgericht werken is het gegeven dat de leraar er toe doet. De praktijk leert ons dat sommige 

leraren wat betreft hun omgang met kansarme leerlingen een positieve beleving van de eigen 

competentie missen. De Huiswerkbrug wil in samenwerking met scholen en andere betrokken 

actoren streven naar een positieve benadering van leraren, ook in de situatie waarin het met 

kansarme leerlingen niet altijd even gemakkelijk verloopt. We geloven dat we dan kunnen streven 

naar het duurzaam benaderen van specifieke onderwijsnoden.  

6.3. Actiepunten in de context van de concrete interacties tussen 

leraren, kinderen en ouders 

 Context van de concrete interacties tussen leraren, kinderen en ouders 

o We zijn bereid en leveren inspanningen om: 

 Het huiswerkbeleid af te stemmen op de specifieke context van kansarme 

leerlingen.  

 kansarme ouders niet enkel formeel aan te spreken, maar ook informeel aan 

de schoolpoort. 

 kansarme ouders partner te maken van de schoolloopbaan van hun 

kinderen. 

 te communiceren met een taalgebruik dat zo goed mogelijk aansluit bij de 

Nederlandse taalbeheersing van kansarme ouders. 

 Indien we  met anderstalige ouders samenwerken, zoeken we naar 

alternatieve ondersteuningsvormen 

Daar waar de vorige overkoepelende actiepunten zich respectievelijk op macro- en mesoniveau 

situeren, formuleren we een overkoepelend actiepunt dat met aandrang aandacht vestigt op de 

context van de concrete interacties tussen leraren, kinderen en hun ouders. Ook hier vestigen we 
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nogmaals de aandacht op het inspelen op specifieke noden. De vertaalslag is wat dit overkoepelende 

actiepunt betreft concreet gericht op de omgang en de communicatie van bepaalde schoolse 

aspecten, waaronder het huiswerk. De rol van ouders wordt hierbij extra benadrukt. We kunnen 

maar streven naar een performant gelijke-kansen-huiswerkbeleid indien we ook de rol van kansarme 

ouders erkennen en positief benaderen. Scholen rapporteren dat kansarme ouders steeds vaker aan 

bijvoorbeeld een oudercontact deelnemen. Enige inspanningen hieromtrent blijven echter vereist. Zo 

rapporteert het merendeel van de scholen dat kansarme ouders vaak op individuele basis aan 

dergelijke formele contactmomenten deelnemen. Dat betekent concreet dat meestal één ouder 

deelneemt. Hierin schuit het gevaar dat de andere ouder daardoor onvoldoende op de hoogte is over 

de inhoud van het gesprek dat met de leraar heeft plaatsgevonden. Scholen rapporteren hierbij ook 

dat een stijgende ouderlijke betrokkenheid wordt waargenomen in het geval de school een moment 

organiseert dat voor ouders informeel aandoet zoals bijvoorbeeld een koffie- of theeavond.  

Zowel De Huiswerkbrug als de deelnemende scholen zijn het er over eens dat deze informele 

momenten met de nodige aandacht en zorg moeten worden benaderd. Het zijn net deze momenten 

die voor ouders een ‘zachte overgang’ kunnen realiseren en hen daardoor aanmoedigen om met 

meer betrokkenheid en met minder schroom het oudercontact tegemoet te gaan. We mogen 

immers niet vergeten dat ook kansarme ouders ofschoon ze ogenschijnlijk minder betrokken lijken 

vanuit een existentiële loyaliteit net zoals een andere ouder in de schoolloopbaan van hun kinderen 

geïnteresseerd zijn. Soms missen deze ouders echter een gemeenschappelijke taal en dat ook in het 

geval van Nederlandstalige ouders. Dat maakt dat het oudercontact ondanks de goede bedoelingen 

van leraren een bevreemdend moment wordt in plaats van een constructieve dialoog. Een volgend 

belangrijk punt is het feit dat ook de opvoedingsgeschiedenis van ouders in dit verhaal een 

prominente rol inneemt. De Huiswerkbrug wil scholen in het voeren van oudergesprekken 

stimuleren. Dit zowel op beleidsmatig als op het niveau van concrete consultatie en coaching. Ook de 

deelnemende scholen zijn ervan overtuigd dat een aangehouden aandacht en het opzetten van 

initiatieven in het kader van oudergesprekken een kritische succesfactor blijken. Ik verwijs meteen 

naar de mogelijke coachende en ondersteunende rol van de zorgcoördinator. Heel wat 

zorgcoördinatoren hebben immers vanuit hun opleiding de nodige basiskaders maar ook de nodige 

affiniteit met dit soort gesprekken ontwikkeld.  
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7. Besluit 

De boven geformuleerde actiepunten geven een duidelijk signaal. Het duurzaam installeren van een 

gelijke-kansen-huiswerkbeleid dient vanuit een meervoudig perspectief te gebeuren. Afstemming en 

dit zowel op de draagkracht, de expertise en de eigenheid van scholen tot in de context van de 

concrete interacties met leraren, kinderen en hun ouders vormt hierbij een kernconcept. Het 

formuleren van de voorgaande kernconcepten geeft scholen maar ook ouders, kinderen en al onze 

partners een duidelijk signaal. Het geljike-kansen-huiswerkbeleid kreeg doorheen de laatste jaren 

heel wat gestalte. Deze inspanningen vragen en verdienen consolidering opdat we met oog op lange 

termijneffecten de situatie voor kansarme leerlingen en hun ouders positief kunnen blijven 

bevorderen.  

In elke context moet er worden nagedacht over welke rol en op welke manier de specifieke 

deskundigheid van leraren ook in dit domein een belangrijke rol kan spelen. In de visie die we de 

komende schooljaren wensen uit te dragen, erkennen we het belang en de meerwaarde van leraren. 

Leraren die zich veilig voelen, hun competentiebeleving positief weten te kaderen en 

aanspreekpunten kunnen aanduiden, zullen aan het einde van de schooldag voelen dat ook zij het 

verschil kunnen maken. Zoals eerder aangekondigd, wordt aan de zorgcoördinator een belangrijke 

rol toegekend. De zorgcoördinator fungeert immers vaak als spilfiguur in de zorg. Ze beschikken over 

een specifieke inhoudelijke bagage in de begeleiding van leerlingen en coaching. We zien kansen om 

zorgcoördinatoren in te schakelen in het helpen ondersteunen van de verdere uitvoering van het 

gelijke-kansen-huiswerkbeleid. 

Hoewel de specifieke situatie van kansarme kinderen in heel dit verhaal centraal wordt gesteld, 

mogen we niet vergeten dat hun ouders vanuit een pedagogische eindverantwoordelijkheid voor hun 

kinderen het recht hebben om betrokken te zijn en te blijven bij de schoolloopbaan van hun 

kinderen. Maak ouders sterker, zo groeit ook het kind. We stimuleren een beweging waarin 

structurele belemmeringen binnen de veilige schoolmuren worden aangepakt. Het blijft echter 

eveneens belangrijk om het tweesporenbeleid van dit project ook in de toekomst bestaansrecht te 

verlenen. We weten immers dat in de praktijk de inspanningen die in de klascontext worden 

ondernomen, mits geduld en persistentie ook in de thuissituatie van kinderen een verlengde kan 

vinden. Communicatie blijkt in al deze inspanningen een kritische succesfactor. Indien we een open 

dialoog constructief bestaande kunnen houden, mogen we er van uit gaan dat de bovengenoemde 

actiepunten realistisch zijn en langzaam maar zeker het verschil kunnen maken , zowel voor de 

schoolcontext als voor kinderen en de gezinscontext waarin ze opgroeien. 


