
1

Huiswerkbeleid
oktober 2021

VISIE (bron: Klasse)
De zin en onzin van huiswerk: hoe zouden we het wel of niet moeten aanpakken?

"Het mag enkel en alleen gaan om het puur inoefenen van iets waarvan je zeker bent dat
het kind het al beheerst", zegt professor en "huiswerkexpert" Martin Valcke. "Differentiatie,
dus." En ook: "huiswerk, dat begint al op school."

"Als het enkel en alleen om leereffect gaat, heeft huiswerk in mijn ogen geen nut", zegt
professor Valcke, "zeker voor jonge kinderen." Toch is hij niet gekant tegen huiswerk. "Als het
is om kinderen regelmatig thuis met iets te laten bezig zijn dat met school te maken heeft,
dat vind ik wel belangrijk."

Hoeveel dagen in de week, hoeveel minuten per dag?
Daar wil Valcke geen uitspraken over doen. Hij verwijst wel naar de zogenoemde "10
minuten-regel". "Die zegt, 10 minuten huiswerk per leerjaar. 10 minuten in het eerste, 20 in het
tweede, enzoverder. Huiswerk: welk soort huiswerk?

Welk soort huiswerk, dan? Daarover is Valcke duidelijk. "In mijn ogen mag huiswerk enkel en
alleen gaan om het puur inoefenen waarvan je zeker bent dat de kinderen het begrepen
hebben, het beheersen. Niet om iets nieuws, om wat ze nog niet begrepen of geleerd
hebben."
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"Huiswerk is iets wat op school moet beginnen. Zelfstandig werken is een vaardigheid die
kinderen moeten leren. Laat kinderen daar alleen thuis aan beginnen en ze weten dikwijls niet
hoe ze het moeten aanpakken. Dat zorgt voor veel stress bij de kinderen en ook bij de
ouders. En zo ontstaan ook die eeuwige gevechten rond huiswerk." Dus: start het
huiswerkbeleid en huiswerkbegeleiding op school, zet kinderen daar op weg. Een
bijkomend voordeel is dat je zo ook inspeelt op sociale verschillen. "Vergeet niet dat er best
veel kinderen zijn waar de thuissituatie niet geschikt is om huiswerk te maken. Geen rust,
geen tijd, geen begeleiding. Zet kinderen in de klas al op weg, dan neem je dat voor een stuk
weg."

VERTALING NAAAR ONZE SCHOOL

Huiswerk is, tot op heden, nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en van het
‘leren leren’ van onze kinderen. Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen de
attitude verwerven om thuis te leren werken.

- Huiswerk is de brug tussen school en thuis. Via het huiswerk krijgen de ouders
informatie over wat aan bod komt in de klas. Door ouders op de hoogte te brengen
van wat er wordt geleerd en hoe dit leren gebeurt, is er meer mogelijkheid tot
communicatie.

- Huiswerk zorgt voor een uitbreiding van de oefentijd.
- Het inoefenen, automatiseren, herhalen of zelfs verdiepen van de leerstof die in de

klas werd verworven, moet ook mogelijk zijn na de schooltijd.
- Huiswerk zet onze kinderen aan om zelfstandig te werken.
- In de klas worden stimulansen gegeven voor zelfsturing en de bedoeling hiervan is dat

de leerlingen via de schoolagenda leren plannen, organiseren en uitvoeren.
- Huiswerk moet ‘op maat’ van de kinderen zijn. Differentiëren dus.
- We hanteren de 10-minutenregel (10 minuten per leerjaar)


