
Huiswerk op de basisschool
tips voor leraar & ouder
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Rol van de ouder3 

Differentiatie2  

Doelgericht
Zorg dat het huiswerk een doel heeft. Bijvoorbeeld 
het oefenen met zelfstandig werken of het voortbor-
duren op informatie die is behandeld in de les.

Denk na over de moeilijkheidsgraad. De leerling
moet het zelfstandig kunnen maken maar wel

uitgedaagd worden. Monitor later de hoeveelheid
opgegeven huiswerk met de klas.

Tot slot is het belangrijk dat ouders die hun kind helpen niet 
de rol van docent op zich hoeven te nemen. Dit zorgt voor 
onduidelijkheid. Zeker omdat de uitleg van de ouder heel 
anders kan zijn dan die van jou als docent.

Do’s en don’ts voor ouders
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Probeer je kind niet teveel te pushen, dit kan leiden tot extreme onzekerheid
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Vraag de leerkracht van je kind om uitleg hoe je het best helpt.
Het reken- en taalonderwijs is nu heel anders dan toen je zelf 
op de basisschool zat

Vier de successen van je kind, dit draagt bij aan het zelfvertrouwen

Maak samen een huiswerkplanning waarin huiswerk, proefwerken 
en de leuke dingen (verjaardag, schooluitje) staan

Toon interesse

Overleg met school als je overweegt 
een huiswerkinstituut in te schakelen

Zorg voor een fijne, geordende werkplek
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Voor leraren
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Deze infographic is mede tot stand gekomen met de input van Miriam Lensen de Rooij, 

directeur en oprichtster van HIP, een instituut voor huiswerkbegeleiding. 

Vaak krijgen kinderen op de basisschool in groep 6 te maken met hun 
eerste huiswerk. Er moet vaak een ‘topotoets’ geleerd worden. Of 
voor rekenen enkele sommen gemaakt worden. Uit onderzoek blijkt 
dat er enkele randvoorwaarden zijn waar binnen huiswerk resultaat 
oplevert. Hoe zorg je als leerkracht dat huiswerk effectief is? En hoe 
kan je als ouder je kind het best ondersteunen? Lees het hier. 

Huiswerk

Vraag je als ouder/verzorger af of jij degene wil zijn die het kind 
begeleid, naar vreemden luistert een kind vaak beter  
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