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Voorwoord  
 
Voor u ligt het onderzoek ‘Huiswerk op KBS De Rietkraag’. Dit onderzoek is uitgevoerd door 
de stageleergroep van het schooljaar 2015/2016 bestaande uit Leroy Schouten, Marlien ter 
Avest, Suzan Schulten, Dayen Zwakenberg en Bas Epskamp.  
 
Dit onderzoek is gedaan in opdracht van basisschool De Rietkraag te Raalte om er achter te 
komen hoe huiswerk op een didactisch verantwoorde manier ingezet kan worden. Vanuit De 
Rietkraag hebben Hans Nijboer en Linda Wispels begeleiding geboden. 
 
Wij willen als stageleergroep graag bovengenoemde begeleiders bedanken voor de fijne 
samenwerking en sterke feedback op ons werkproces. Daarnaast willen wij graag de ouders, 
de leerlingen en de leerkrachten bedanken die hebben meegewerkt aan het onderzoek. De 
respons van deze partijen heeft er voor gezorgd dat wij voldoende input hadden om ons 
onderzoek succesvol af te ronden. 
 
Als laatst willen wij graag de school in het algemeen bedanken dat zij ons de mogelijk 
hebben gegeven dit onderzoek uit te voeren. We hebben veel hulp gehad aan de paraatheid 
en welwillendheid van alle docenten en zouden het onderzoek niet zonder hun gedaan 
kunnen hebben. 
 
Wij hebben met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt en wensen u veel plezier met het 
lezen van het onderzoek. 
 
De stageleergroep 2015/2016. 
 
Raalte, 18 april 2016  
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Samenvatting  
 

Onder de experts is er nog veel discussie over wat juist is en wat niet. Marzano (2013) en 

Bregman (2014) hebben veel verschillende onderzoeken gedaan naar huiswerk en zij geven 

aan dat door op de basisschool al te beginnen met huiswerk de overstap naar het voortgezet 

onderwijs kleiner wordt. Bovendien gaat het bij huiswerk niet alleen om de inhoud, maar 

ook om het ontwikkelen van vaardigheden zoals plannen, doorzetten, zelfstandigheid, 

strategieën ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en stressbestendig zijn, samengevat 

het leren leren (Amaye & Vanspauwen, 2000). Leerkrachten geven aan dit ook belangrijk te 

vinden. 

Het is van belang dat huiswerk geen onafgemaakte taken betreft maar dat het huiswerk van 

te voren met een didactisch doel gepland wordt (Conradi, 2013). Volgens Educatie en School 

(2012) moet de hoeveelheid huiswerk worden aangepast op de groep en de situatie van de 

kinderen. Marzano (2013) geeft aan dat het wenselijk is om vanaf groep vier te beginnen 

met huiswerk en dat per jaar de hoeveelheid van huiswerk toeneemt. Ouders en 

leerkrachten geven zelf aan dat zij de voorkeur hebben dat huiswerk vanaf groep vijf wordt 

meegegeven.   

Volgens Bregman (2014) is het van belang dat leerlingen wordt verteld waarom het huiswerk 

wordt opgegeven. Ouders en leerlingen hebben aangegeven tevreden te zijn met de 

hoeveelheid huiswerk.   

Het is van belang om als school afspraken te maken over het huiswerk zodat het gehele 

team op eenzelfde manier werkt. Ook is het van belang dat er geen nieuwe leerstof maar dat 

alleen behandelde stof als huiswerk wordt meegegeven. Huiswerk is alleen zinvol als 

kinderen het zelfstandig kunnen maken zonder veel problemen. Huiswerk dient ook 

nabesproken te worden door de leerkracht. Leerkrachten hebben aangegeven niet altijd het 

huiswerk na te bespreken of hier aandacht aan te besteden. Leerkrachten hebben 

aangegeven dat er meer balans moet komen tussen leer- en maakwerk, aangezien nu alleen 

de leerlingen die extra moeten oefenen maakwerk mee krijgen en alle leerlingen leerwerk. 

Volgens Marzano (2013) en Amaye en Vanspauwen (2000) is het zinvol om een 

huiswerkbeleid op te stellen waarin staat hoeveel huiswerk er wordt opgegeven, wat de 

consequenties zijn en wat de rol van de ouders hierin is, het is namelijk belangrijk dat de 

ouders betrokken zijn bij het huiswerk van hun kind(eren). Ouders vinden het ook prettig 

wanneer zij op de hoogte worden gehouden van het huiswerk.  

Remediërend werk als huiswerk dient door de leerkracht van het kind vastgesteld te 

worden. Hier kan geen eenduidige opbouw in gemaakt worden, hierbij is het van belang dat 

dit per kind wordt afgestemd.  
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1. Introductie  
In dit hoofdstuk worden de context, de aanleiding en het praktijkprobleem beschreven. Als 

volgt zullen de hoofd- en deelvragen behandeld worden.  

1.1. Context 

Basisschool De Rietkraag is een Katholieke basisschool in Raalte. Er zitten 190 leerlingen op 

school en er zijn dertien leerkrachten werkzaam, verdeeld over negen groepen. Daarnaast 

zijn er een directeur, onderwijsassistent en een intern begeleider aanwezig. Op De Rietkraag 

wordt lesgegeven volgend het IGDI-model. Dit betekent dat er tijdens de lessen rekening 

wordt gehouden met de niveauverschillen tussen de leerlingen. Daarnaast vindt De 

Rietkraag het ook belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren werken en plannen. Daarom 

wordt de hal ook als werkplek gebruikt en krijgen leerlingen iedere week taken op die ze 

voor de week erop moeten af hebben.  

Omdat zelfstandig werken en leren plannen als een belangrijke aspecten worden gezien, 

geeft De Rietkraag ook huiswerk op. In 2009 is er een huiswerkbeleid opgesteld voor KBS De 

Rietkraag. Hierin staat dat De Rietkraag na zorgvuldig beraad en met inspraak van de MR 

heeft gekozen voor een beperkte hoeveelheid huiswerk. Ook staat hierin dat er is gekozen 

voor een geleidelijke opbouw van huiswerk en dat er in alle groepen wel eens van de 

kinderen wordt gevraagd iets voor school te doen, maar dat huiswerk in de bovenbouw pas 

een serieuze zaak wordt. In de onderbouw krijgen de kinderen van tijd tot tijd eenvoudige 

huiswerkopdrachten. De hoeveelheid huiswerk kan per week verschillen. Voor leertaken 

krijgen de kinderen minimaal een week van tevoren de aankondiging. Voor maakwerk kan 

de termijn korter zijn. Voor werkstukken, spreekbeurten en presentaties krijgen de kinderen 

uiteraard meer tijd. Maar wat is een beperkte hoeveelheid huiswerk? Wanneer wordt 

huiswerk serieus? Wat zijn eenvoudige huiswerkopdrachten? In het beleid wordt 

aangegeven dat de groepen één en twee geen huiswerktaken meekrijgen, deze groepen zijn 

dan ook niet meegenomen in het onderzoek. Hierin staat ook dat groep drie en vier alleen 

individueel huiswerk meekrijgen indien nodig en dan vooral op het gebied van lezen en in 

groep vier ook op het gebied van tafels. In groep vijf krijgen de kinderen huiswerk mee voor 

een boekbespreking en een spreekbeurt en indien nodig individueel huiswerk. In groep zes 

komt hier nog het leren voor aardrijkskunde- en natuurtoetsen bij. In groep zeven komt hier 

het leren voor geschiedenistoetsen en Engels en maakwerk voor Blits (studievaardigheden) 

en Engels bij. In groep acht komt hier nog maak- en leerwerk op het gebied van 

woordenschat en werkwoordspelling bij en het maken van opdrachten voor het Vormsel. 

Verder staat in het beleid dat alle leer- en verwerkingsopdrachten op school behandeld 

moeten zijn voordat deze meegegeven worden naar huis en dat er tijdens takentijd tijd 

ingepland wordt voor het leren voor toetsen. Huiswerkopdrachten moeten altijd op het bord 

staan zodat het voor kinderen duidelijk is. In het huiswerkbeleid staat ook aangegeven wat 

de school van ouders verwacht omtrent het begeleiden van kinderen bij het maken en leren 

van huiswerk. Hierin staat dat het van belang is dat ouders samen een planning maken met 

het kind, huiswerk overhoren en/of samen bespreken om het zelfvertrouwen van het kind te 

vergroten.  
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1.2. Aanleiding 

In schooljaar 2014/2015 is er onder de ouders een enquête gehouden. Uit deze enquête 

kwam naar voren dat ouders erg verdeeld zijn wat betreft hoe het huiswerk op De Rietkraag 

was geregeld, vooral over de hoeveelheid ervan. Deze uitkomst heeft het team aan het 

nadenken gezet. Daarom is er in oktober 2015, in overleg met de stageleergroep, besloten 

dat dit een geschikt en interessant onderwerp is voor de stageleergroep om onderzoek naar 

te doen.  

1.3. Praktijkprobleem 

Op basisschool De Rietkraag wordt tegen het probleem aangelopen dat er onduidelijkheid 

heerst over huiswerk. Er zijn geen regels opgesteld over bijvoorbeeld de hoeveelheid ervan 

of vanaf welke groep er welk huiswerk wordt opgegeven. Dit zorgt ervoor dat iedere 

leerkracht voor zijn of haar eigen groep bepaalt welk huiswerk er wordt opgegeven. Vooral 

bij ouders zorgt dit voor verwarring. De Rietkraag geeft aan meer duidelijkheid en kennis te 

willen hebben over het effectief inzetten van huiswerk, vanaf welke groep het handig en 

zinvol is om huiswerk in te zetten. Hierover kan dan worden gecommuniceerd richting 

ouders en leerkrachten zodat het huiswerk dat aan de leerlingen wordt meegegeven zo 

zinvol mogelijk is.  

1.4. Hoofd- en deelvragen 

Uit het praktijkprobleem is de volgende hoofdvraag ontstaan:  

 
“Hoe kunnen de leerkrachten van basisschool De Rietkraag huiswerk op een passende wijze 

inzetten?” 

Voor antwoord op deze hoofdvraag en om tot een goede aanbeveling te komen zijn de 
volgende deelvragen opgesteld:  
 
1. Hoe is het huiswerk in de praktijk geregeld per klas?  
2. Wat zeggen experts over het nut en de opbrengst van huiswerk?  
3. Wat vinden de leerlingen van basisschool De Rietkraag van het huiswerk dat ze 
meekrijgen? 
4. Wat vinden de ouders van de leerlingen van het huiswerk dat hun kind meekrijgt? 
5. Wat vinden de leerkrachten over het huiswerk in hun eigen klas? 
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2. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk zal met behulp van literatuur antwoord gegeven worden op deelvraag 2: 

‘Wat zeggen experts over het nut en de opbrengst van huiswerk?’. Verschillende bronnen 

zullen worden bestudeerd en met elkaar worden vergeleken. Op deze manier zal er een zo 

compleet mogelijk beeld ontstaan over wat verschillende onderzoeken zeggen over 

huiswerk op de basisschool.   

Voordelen van huiswerk 

Volgens Conradi (2013) is een voordeel van huiswerk dat leerlingen de stof op die manier 

beter onthouden en begrijpen. Het zou de informatieverwerking bevorderen en leerlingen 

leren kritisch na te denken over wat ze leren. Daarnaast zorgt huiswerk er ook voor dat er 

meer effectieve leertijd op school over blijft. Wel moet ervoor worden gewaakt dat de lestijd 

goed wordt benut en werk wat niet af komt niet te snel mee wordt gegeven naar huis. Er kan 

dan beter voor worden gekozen om het tempo van de les te verhogen. 

Een ander groot en belangrijk voordeel is volgens Bregman (2014) dat het een goede 

voorbereiding is op het voortgezet onderwijs. Door op de basisschool al te beginnen met 

huiswerk wordt de overstap naar het voortgezet onderwijs kleiner. Bovendien gaat het bij 

huiswerk niet alleen om de inhoud en het leren, maar ook om het ontwikkelen van 

vaardigheden zoals plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieën ontwikkelen, 

verantwoordelijkheid nemen en stressbestendig zijn (Amaye & Vanspauwen, 2000). 

Marzano (2013) heeft vele onderzoeken gedaan naar huiswerk en bevestigd dit. Volgens 

hem verbetert huiswerk niet altijd de toetsresultaten, maar zorgt het wel voor een goede 

bijdrage aan de ontwikkeling van studievaardigheden. Daarnaast ontwikkelen leerlingen 

door huiswerk een positieve houding ten aanzien van school en krijgen leerlingen het idee 

dat leren niet alleen op school, maar ook thuis gebeurt. Wanneer deze vaardigheden al op 

jonge leeftijd worden ontwikkeld, zullen kinderen hier hun hele loopbaan gemak van 

hebben. 

Nadelen van huiswerk 

Volgens Kras (2016) is huiswerk slecht voor basisschoolkinderen. Hij beweert dat het alleen 

maar negatieve gevolgen heeft. Hij beweert dat door huiswerk mee te geven 

basisschoolkinderen ze aversie ontwikkelen tegen school en een hekel aan leren zouden 

krijgen. Voor deze kinderen is genoeg speeltijd en slaap net zo belangrijk als school. Speeltijd 

en slaap hebben een positief effect op het geheugen, gedrag, de focus en het leerpotentieel 

van kinderen. Obbink (2007) bevestigt dit ook: volgens haar moeten basisschoolleerlingen 

vooral spelen. Er is te veel aandacht voor wat kinderen presteren op kennisgebied en dat is 

niet goed voor ze. Kinderen zouden hier onder lijden, doordat ze te veel druk kunnen 

ervaren.   

Amaye & Vanspauwen (2000)  stellen in hun boek ook andere nadelen aan huiswerk, het 

wordt namelijk zelden in de lesvoorbereiding gepland. Wat ook lastig is, is dat huiswerk niet 

aansluit op het niveau van de kinderen. Wat voor de één moeilijk is, is voor de ander heel 

makkelijk. De feedback die op het huiswerk wordt gegeven is ook minimaal, het blijft vaak bij 

alleen controle en er wordt daarna niks meer mee gedaan. Over huiswerk moet goed 
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worden nagedacht, er moet een didactisch doel aan vast zitten. Helaas is dit in de praktijk 

niet het geval; leerkrachten geven het vaak zomaar mee. 

Uit een onderzoek van Marzano (2013) kan worden afgeleid dat basisschoolleerlingen geen 

huiswerken zouden moeten krijgen. Kinderen die wel huiswerk krijgen presteren op toetsen 

slechts 6% beter dan leerlingen die geen huiswerk krijgen. Huiswerk heeft dus een erg 

beperkt effect en de tijd die het kost weegt hier niet tegen op. In Frankrijk is huiswerk op de 

basisschool zelfs afgeschaft (Vossen, 2012) Het zou te belastend zijn en vaak ook zinloos en 

vermoeiend. Hierdoor raken de kinderen gedemotiveerd en dit heeft weer een negatief 

effect op hun prestaties.  

Rol van de leerkracht 

Wanneer leerkrachten de lesstof niet binnen de lestijd behandeld krijgen, moeten zij de 

lessen effectiever inrichten en niet direct huiswerk als oplossing inzetten (Fritzi, 2007). 

Kinderen zitten al genoeg binnen en ze moeten ook tijd hebben om buiten te spelen. 

Wel is het aan de leerkracht om te beslissen hoe hij of zij te werk gaat. Volgens Educatie en 

School (2012) zijn er in de meeste scholen wel afspraken gemaakt zodat het hele team op 

eenzelfde manier werkt. Er kan gekozen worden om elke dag huiswerk mee te geven, maar 

het is ook mogelijk om maar een paar dagen in de week een opdracht mee te geven naar 

huis.  

Er is een vaste regel onder de leerkrachten dat er geen nieuwe leerstof wordt meegegeven 

als huiswerk. Deze regel staat echter nergens genoteerd, maar wordt door bijna alle leraren 

toegepast. Voor een leerkracht is het altijd handig om aantekeningen van het huiswerk te 

laten noteren in een agenda, zo kan de leerkracht inschatten hoe het werk thuis verlopen is. 

Op deze manier kan er worden ingespeeld op de behoeften van de klas. Huiswerk moet dan 

ook altijd worden nabesproken.  Amaye en Vanspauwen (2000) zeggen dat de leerkracht zelf 

moet bepalen wat de eventuele consequenties zijn van het niet gemaakte huiswerk. Er kan 

worden gekozen voor nablijven om het op school af te maken, extra werk meegeven voor 

thuis en het te maken huiswerk, extra werk erbij om op school af te maken of dat er niks aan 

vast zit. 

Conradi (2013) stelt dat leerkrachten doelgericht huiswerk op moeten geven. Bijvoorbeeld 

door voor te borduren op de informatie die is behandeld tijdens de les of het oefenen van 

vaardigheden die nog niet helemaal vloeiend gaan bij leerlingen. De leerkracht moet ook de 

moeilijkheidsgraad bepalen. Huiswerk is alleen zinvol als kinderen het zelfstandig en zonder 

veel problemen kunnen maken.  

Als laatste moeten leerkrachten naar ouders communiceren wat er van hen wordt verwacht. 

Hiervoor is het volgens Marzano (2013) zinvol om een huiswerkbeleid op te stellen. In zo’n 

beleid moet dan staan hoeveel huiswerk er wordt opgegeven, wat de gevolgen zijn als het 

niet wordt gemaakt en wat de rol van ouders hierin is. 

Rol van de ouders 

Volgens Marzano (2013) is het goed om ouders te informeren over het huiswerk dat hun 

kinderen meekrijgen en wat er van hen wordt verwacht. Het Pagadder team (2015) stelt in 

het beleidsplan dat ouders moeten zorgen voor goede omstandigheden waar het kind 



Marlien ter Avest, Bas Epskamp, Leroy Schouten, Suzan Schulten, Dayen Zwakenberg        8 

zijn/haar huiswerk in alle rust kan maken.  Wat ook motiveert, is het kind aanmoedigen om 

met het huiswerk te beginnen en dat het uiteindelijk ook gecontroleerd wordt of het 

gemaakt is. 

Toezicht houden tijdens het maken van het huiswerk werkt ook niet goed voor de kinderen, 

het werkt ze op hun zenuwen. Ook moeten de ouders niet uitleg of extra oefeningen gaan 

geven aan het kind als die het niet heeft begrepen, dit is de taak van de leerkracht. Volgens 

Educatie en School (2012) mogen ouders gerust het werk nalezen van het kind, zo laat de 

ouder zien dat ze geïnteresseerd zijn in het kind. Verbeteren mag ook, maar dan moet het 

wel merkbaar zijn voor de leerkracht, een huiswerkopdracht zonder fouten kan natuurlijk 

niet. 

Uit het beleidsplan van basisschool Hulsberg (2015) komt dat ouders zich eigenlijk als 

pedagogisch partner op moeten stellen. De ouders moeten het kind steunen wanneer het 

minder goed gaat, maar ook wanneer het goed gaat. Zo laten de ouders ook hun interesse 

zien en kinderen hebben daar baat bij. 

Opbouw  

Volgens Bregman (2014) moet aan de kinderen worden verteld waarom het huiswerk wordt 

opgegeven. Ze moeten hier het belang van gaan in zien. Het is een taak van de leerkracht om 

duidelijk het doel van huiswerk te omschrijven en te benadrukken. Kinderen moeten leren 

om voor zichzelf te gaan werken en weten dat hun werkhouding bepalend kan zijn voor hun 

verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Hierbij kan het helpen om het huiswerk per 

leerling aan te passen op het eigen niveau, zodat de leerlingen gemotiveerder worden en 

hun tijd zinvol besteden.  

Volgens Educatie en School (2012) moet de hoeveelheid van huiswerk worden aangepast op 

de groep en situatie van de kinderen. Uit een onderzoek van Marzano (2013) kan worden 

geconcludeerd dat het wenselijk is om vanaf groep vier te beginnen met huiswerk. Per jaar 

moet de hoeveelheid van huiswerk toenemen. Op de cruciale vraag wat de juiste 

hoeveelheid is, kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Wel is er een praktische en 

ethische grens voor de hoeveelheid huiswerk die kinderen zouden moeten krijgen. Maar ook 

dit is per school verschillend.  
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3. Praktijkonderzoek 
In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op deelvraag 1, 3, 4 en 5. Er zal onderzocht worden 
hoe het huiswerk per klas geregeld is en wat leerkrachten, ouders en leerlingen vinden van het 
huiswerkbeleid op dit moment. Eerst zal de onderzoeksmethode per deelvraag beschreven worden 
en vervolgens zullen de resultaten volgen. 

 
3.1. Onderzoeksaanpak  
Per deelvraag zal worden beschreven hoe het antwoord verkregen zal worden. 

Deelvraag 1: Hoe is het huiswerk in de praktijk geregeld per klas?  
Deze deelvraag zal worden onderzocht door bij iedere groep met de groepsleerkracht(en) in 
gesprek te gaan over wat voor huiswerk zij opgeven, wanneer dit gebeurt en wat de 
hoeveelheid is. Al deze antwoorden zullen naast elkaar worden gelegd en zo zal er een 
compleet beeld ontstaan over de huidige situatie van huiswerk. 
 
Deelvraag 3: Wat vinden de leerlingen van basisschool de Rietkraag van het huiswerk dat ze 
meekrijgen? 
Om antwoord te krijgen op deze deelvraag, zullen alle leerlingen van groep 3 tot en met 
groep 8 een digitale enquête invullen. Dit zal gebeuren tijdens takentijd. De leden van de 
stageleergroep nemen allemaal een aantal groepen onder zich en geven een korte uitleg, 
zodat het geheel vlot en betrouwbaar zal verlopen.  
 
Deelvraag 4: Wat vinden de ouders van de leerlingen van het huiswerk dat hun kind 
meekrijgt? 
Aan de ouders zal worden gevraagd om een digitale enquête in te vullen. De link hiervoor zal 
via de mail worden verstuurd en er zal een nieuwsbericht op de website komen waarin de 
link ook te vinden is. Om zoveel mogelijk reacties terug te krijgen zal ook aan de leerlingen 
worden gevraagd om hun ouders te vragen de enquête in te vullen. 
 
Deelvraag 5: Wat vinden de leerkrachten over het huiswerk in hun eigen klas? 
Ook aan de leerkrachten zal gevraagd worden om een online enquête in te vullen. De link 
hiervan zal via de mail worden verstuurd.  
 
Alle antwoorden op de deelvragen zullen er samen voor zorgen dat de hoofdvraag ‘Hoe 

kunnen de leerkrachten van basisschool De Rietkraag huiswerk op een passende wijze 

inzetten?’ kan worden beantwoord. 

3.2. Resultaten praktijkonderzoek 

3.2.1. Huiswerk in de praktijk 

De stagiaires zijn met de groepsleerkrachten in gesprek gegaan over het huiswerk per klas. In 

de context in hoofdstuk 1 is het huiswerkbeleid dat in 2009 is opgesteld toegelicht. Aan de 

hand hiervan zijn de stagiaires met de groepsleerkrachten in gesprek gegaan. Uit het gesprek 

met de groepsleerkracht van groep drie blijkt dat de kinderen heel incidenteel individueel 

huiswerk mee naar huis krijgen. Ieder kind krijgt wel iedere vrijdag een leesblad mee naar 

huis om te oefenen. Deze bladen worden de week erna niet meer besproken of 

teruggekoppeld. De leerlingen uit groep vier krijgen niet alleen individueel werk mee, maar 

krijgen ook iedere week standaard een leesblad mee naar huis om te oefenen. De kinderen 
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bereiden in groep vier thuis ook hun Eerste Heilige Communie voor en krijgen heel af en toe 

een blad mee naar huis als ze bijvoorbeeld klassenwerk hebben om thuis te oefenen. In 

groep vijf krijgen de kinderen ook haast geen huiswerk mee. Vanaf januari starten de 

boekbesprekingen en vervolgens maken de kinderen ook een werkstuk en geven hier een 

spreekbeurt over. Het leerwerk voor toetsen wordt in de klas gedaan. Wanneer een kind 

individueel werk nodig heeft, wordt dit in overleg met de ouders geregeld. Per kind wordt 

gekeken wat nodig is en hoeveel er nodig is. In groep zes krijgen kinderen ook in overleg met 

ouders individueel werk mee indien nodig. Een aantal kinderen krijgt op vrijdag leesbladen 

mee naar huis en een aantal kinderen krijgen woorden mee om te oefenen voor spelling. 

Verder krijgen ze leerwerk op voor natuur en aardrijkskunde. Voor geschiedenistoetsen 

kunnen de kinderen in de klas oefenen. Ze krijgen dit leerwerk meestal twee weken van te 

voren op. Ze krijgen dan begrippen, een samenvatting en bij aardrijkskunde ook een 

topografiekaart mee om te leren. Vanaf januari staan er net als in groep vijf 

boekbesprekingen ingepland.  Vervolgens maken de leerlingen een werkstuk en geven ze 

over dit onderwerp een spreekbeurt. In groep zeven komt hier nog leerwerk voor 

geschiedenis en huiswerk voor Engels bij, zowel maak- als leerwerk. Ook krijgen de kinderen 

maak- en leerwerk mee voor Blits. In groep acht geldt het zelfde en krijgen de kinderen drie 

keer per jaar 100 woorden mee naar huis om te leren. Deze woorden zijn afkomstig uit 

verschillende vakken en worden opgeschreven door één kind. Ook krijgen de kinderen nog 

extra oefenbladen van verschillende vakken mee naar huis en komt hier nog het 

Vormselproject bij. De kinderen uit groep zeven en acht hebben ook allemaal een eigen 

agenda. Ze worden begeleid in het opschrijven en het plannen van hun huiswerk. Verder 

staat in het huiswerkbeleid dat in 2009 is opgesteld dat de huiswerkopdrachten altijd 

zichtbaar op het bord moeten staan. In de praktijk is in de bovenbouw te zien dat de toetsen 

met data wel vaak op het bord genoteerd zijn. In dit beleid stond ook dat kinderen in hun 

takentijd op school kunnen leren voor een toets. Dat kunnen kinderen doen in hun takentijd 

als ze klaar zijn met hun andere taken, maar er staat geen specifieke tijd voor ingepland.  

3.2.2. Leerlingen 
In de enquête hebben we een aantal feitelijke vragen en een aantal opinievragen aan de 
leerlingen gesteld. De leerlingen hebben niet de mogelijkheid gekregen om hun antwoorden 
aan te vullen. We hebben de enquête voorgelegd aan de leerlingen vanaf groep drie. Groep 
vijf tot en met acht hebben een uitgebreidere enquête gekregen in verband met het aantal 
vakken wat zij krijgen. In totaal hebben 132 leerlingen verdeeld over de groepen drie tot en 
met acht de enquête ingevuld. 
 
Hoeveelheid huiswerk 
In de enquête zegt 95% van de ondervraagde leerlingen wel eens huiswerk mee te krijgen. 
De grootste groep (55%) geeft aan één keer per week huiswerk mee te krijgen, dit kan lees-, 
maak- en leerwerk betreffen. 25,6% geeft aan één keer per maand huiswerk mee. De 
leerlingen die huiswerk mee krijgen, geven aan dat ze meestal één bladzijde (47,7%) of twee 
bladzijden (32,6%) huiswerk meekrijgen. 11,4% van de leerlingen zegt meer dan drie 
bladzijden huiswerk mee te krijgen. 
 
De volgende resultaten betreffen alleen de groepen vijf tot en met acht. Bij deze vraag werd 
aangegeven voor welke schoolvakken de leerlingen huiswerk krijgen. Het meeste huiswerk 
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wordt opgegeven voor de spreekbeurten (86,4%) en boekbesprekingen (85,2%). 72,8% van 
de leerlingen geeft aan dat ze het meeste huiswerk krijgen voor de vakken aardrijkskunde en 
natuur en techniek. Leerlingen uit groep zeven en acht krijgen ook huiswerk voor Blits en 
Engels op. 28,4% van de leerlingen geeft aan ook huiswerk mee te krijgen voor de Eerste 
Heilige Communie in groep vier en het Vormsel in groep acht. Voor geschiedenis wordt 
vrijwel geen huiswerk meegegeven, aangezien er in de bovenbouw met openboek-toetsen 
en presentaties wordt gewerkt. Huiswerk voor rekenen, taal en spelling wordt vaak alleen als 
remediërend werk meegegeven.  
 
Tevredenheid 
Van de 132 ondervraagde leerlingen zegt 76,5% tevreden te zijn met de hoeveelheid 
huiswerk die zij meekrijgen. Van de 25% leerlingen die niet tevreden is,  zegt 51% dat het te 
veel is en 49% dat het te weinig is.  
 
Overig 
Uit de enquête is gebleken dat 89,4% van de leerlingen hulp krijgt bij het maken van 
huiswerk. Van dit percentage geeft 15,9% van de leerlingen aan altijd hulp te krijgen van hun 
ouders. 73,5% van het percentage dat hulp krijgt, zegt alleen hulp te krijgen wanneer ze het 
niet begrijpen. 10,6% van de leerlingen heeft aangegeven het huiswerk altijd alleen te 
maken. Wanneer leerlingen het huiswerk niet af hebben geeft 67,4% van de leerlingen aan 
dat er geen consequenties aan verbonden zijn, 24,2% geeft aan dat ze hetzelfde huiswerk 
opnieuw mee naar huis krijgen en 8,3% geeft aan het huiswerk opnieuw te moeten maken in 
de klas. 
 
3.2.3. Ouders 

In de enquête hebben we een aantal feitelijke vragen en een aantal opinievragen aan de 

leerlingen gesteld. Ouders hebben de mogelijkheid gekregen om hun antwoorden aan te 

vullen. We hebben de enquête voorgelegd aan de ouders van de kinderen uit de groepen 

drie tot en met acht.  In totaal is de enquête 66 keer ingevuld.  

89% van de ouders ziet leerwerk als huiswerk, 78,8% van de ouders ziet maakwerk als 

huiswerk en 71,2% ziet leeswerk als huiswerk. Individueel remediërend werk wordt minder 

vaak als huiswerk gezien, 45% van de ouders geeft aan dit als huiswerk te zien. 

51,5% van de ouders geeft aan dat hun kind nul tot twee keer per maand huiswerk 

meekrijgt. Een iets minder grote groep (33,3%) geeft aan dat hun kind twee tot vier keer per 

maand huiswerk meekrijgt. 12,1% van de ouders geeft aan dat hun kind nog vaker huiswerk 

meekrijgt. 62,1% van de ouders geeft aan dat hun kind per week nul tot 30 minuten in de 

week bezig is met het huiswerk. 28,8% van de ouders geeft aan dat hun kind per week 30 tot 

60 minuten bezig is met het huiswerk. Een klein percentage (7,6%) van de ouders geeft aan 

dat hun kind 60 tot 90 minuten per week bezig is met het huiswerk. Het merendeel van de 

ouders (83,3%) geeft aan de hoeveelheid van het huiswerk prima te vinden. 16,7% van de 

ouders vindt het huiswerk te weinig. 97% van de ouders geeft aan hun kind te helpen bij het 

huiswerk. 34,4% van de ouders geeft aan hun kind alleen te helpen wanneer het kind hier 

zelf om vraagt en 37,5% geeft aan hun kind altijd met het huiswerk te helpen. 53% van de 

ouders zou graag door de leerkracht op de hoogte gehouden willen worden van het 

huiswerk dat meegegeven wordt en 47% geeft aan dit niet nodig te vinden. 66,7% van de 
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ouders geeft aan duidelijk voor ogen te hebben wat er van hen wordt verwacht met 

betrekking tot begeleiding bij huiswerk. Ouders vinden het prettig wanneer deze 

verwachting wordt doorgegeven via de mail, de nieuwsbrief of de app. Wat betreft 

remediërend werk hebben ouders aangegeven het prettig te vinden wanneer mondeling 

wordt besproken wat er van hen wordt verwacht wat betreft de begeleiding bij dit huiswerk.   

Ouders hebben aangegeven het huiswerk nooit voor hun kind te maken als hij of zij het niet 

gemaakt heeft. 33,3% geeft aan het huiswerk dan samen met het kind te maken en 47% 

zorgt er gewoon voor dat het kind het huiswerk alsnog maakt. 19,7% van de ouders geeft 

aan geen actie te ondernemen wanneer het kind het huiswerk niet gemaakt heeft. 27,3% 

van de ouders geeft aan dat wanneer het huiswerk niet af is hun kind op school moet blijven 

om het huiswerk alsnog af te maken. 7,6% van de ouders geeft aan dat hun kind het niet 

gemaakte huiswerk op school moet maken en tevens extra werk van de leerkracht moet 

krijgen om op school te maken. 50% van de ouders vindt dat wanneer het huiswerk niet af is, 

het kind het huiswerk alsnog moet maken en dat de leerkracht het kind nog extra huiswerk 

mee mag geven voor thuis. 78,8% van de ouders heeft aangegeven huiswerk als nuttig te 

ervaren.  

Het grootste gedeelte van de ouders (40,9%) vindt dat huiswerk vanaf groep vijf 

meegegeven moet worden. 24,3% van de ouders vindt huiswerk vanaf groep drie of vier al 

meegegeven kan worden. Ouders hebben aangegeven de overgang van groep vier naar vijf  

erg groot te vinden wat betreft huiswerk. 34,8% van de ouders vindt dat huiswerk vanaf 

groep zes of zeven meegegeven moeten worden.  

Ouders hebben nog de mogelijkheid gekregen om opmerkingen te geven aan het einde van 

de enquête. Ouders hebben aangegeven het fijn te vinden wanneer het huiswerk dat in de 

bovenbouw meegegeven wordt alvast een beetje aansluit bij de gang van zaken in het 

voortgezet onderwijs. In de opbouw van de hoeveelheid huiswerk zouden de ouders graag 

wat meer opbouw zien, vooral in groep zeven en acht mag het huiswerk best wat werk zijn 

om zo de overgang naar het voortgezet onderwijs te verkleinen. Ook zien de ouders graag 

dat er op school aandacht wordt besteedt aan de zelfstandigheid en de planvaardigheden 

van de kinderen. Ouders zouden graag inzien hoe ze hierbij zouden kunnen helpen. Bepaalde 

richtlijnen voor wat zij kunnen bij verschillend huiswerk zouden zij prettig vinden. Ouders 

hebben aangegeven het prettig te vinden dat wanneer een kind iets moeilijk vindt het kind 

hier extra lees- of maakwerk voor mee krijgt, ongeacht in welke groep het kind zich bevindt.  

3.2.4. Leerkrachten  
In de enquête hebben we een aantal feitelijke vragen en een aantal opinievragen aan de 
leerkrachten gesteld. De leerkrachten hebben de mogelijkheid gekregen om hun 
antwoorden aan te vullen en op het einde nog opmerkingen te geven. We hebben de 
enquête voorgelegd aan de leerkrachten van de groepen één tot en met acht.  In totaal is de 
enquête twaalf keer ingevuld.  

Hoeveelheid huiswerk 
De hoeveelheid en wat voor huiswerk de kinderen meekrijgen verschilt enorm per groep. In 
de bovenbouw krijgen de kinderen vooral leer- en maakwerk mee en indien nodig 
(remediërend) leeswerk. In de onderbouw krijgen de kinderen vooral leeswerk mee. Het 
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merendeel van de leerkrachten (58,3%) geeft aan remediërend werk mee te geven, de 
hoeveelheid kan verschillen per kind en per vak. De meeste leerkrachten geven maak-, leer- 
en leeswerk nul tot twee keer per maand mee. Leerwerk wordt wel vaker meegegeven, 
meestal zo’n twee tot vier keer per maand. Leerkrachten hebben aangegeven dat kinderen 
geen tijd krijgen om op school bezig te gaan met het huiswerk. In groep vijf is echter de 
afspraak gemaakt om de kinderen wel te op school te laten leren voor toetsen.  
 
De meeste leerkrachten (41,7%) denken en hopen dat de kinderen in hun vrije tijd nul tot 30 
minuten bezig zijn met hun huiswerk. Leerkrachten geven aan af en toe hulp te bieden bij 
het huiswerk, als kinderen met vragen komen over het huiswerk. Een aantal leerkrachten 
heeft ook aangegeven het werk na te bespreken en te controleren of de kinderen het 
begrepen hebben of nog extra instructie behoeven. Leerkrachten hebben aangegeven dat 
wanneer het huiswerk niet af is er per kind wordt gekeken naar de reden van het 
onafgemaakte huiswerk en wat de consequentie betreft. Het merendeel van de leerkrachten 
(58,3%) vindt dat huiswerk vanaf groep vijf ingezet dient te worden, aangezien er in deze 
groep ook pas aandacht wordt besteed aan het leren en het ‘leren leren’. Leerkrachten 
hebben aangegeven dat er misschien eerder en ook meer aandacht aan het ‘leren leren’ 
besteed kan worden. Leerkrachten geven daarnaast aan dat er per kind gekeken moet 
worden wanneer remediërend werk ingezet dient te worden. 8,3% van de leerkrachten geeft 
aan dat er al eerder dan groep vijf begonnen moet worden met huiswerk, zodat de 
leerlingen er al vast aan wennen en omdat extra oefenen nooit mis is. De leerkrachten 
hebben ook aangegeven de overgang van groep vier naar groep vijf erg groot te vinden. In 
groep vijf komen de kinderen voor het eerst in aanraking met boekbesprekingen, 
werkstukken en spreekbeurten. Eén leerkracht heeft aangegeven dat de overgang van groep 
vier naar groep vijf verkleind kan worden door in de onderbouw ook al leerlingen 
‘vertelbeurten’ te geven, bijvoorbeeld door een kind te laten vertellen over een 
meegenomen voorwerp. Ook hebben leerkrachten aangegeven dat er duidelijker naar 
ouders toe gecommuniceerd moet worden wat er van hen wordt verwacht wat betreft de 
begeleiding bij het maak-, lees- en leerwerk. Ook geeft een leerkracht aan dat er meer 
balans moet komen tussen leer- en maakwerk, nu krijgen vooral de leerlingen die extra 
moeten oefenen maakwerk mee en alle leerlingen krijgen leerwerk mee.  
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4. Conclusie en discussie 
Alle antwoorden op de deelvragen zullen er samen voor zorgen dat de hoofdvraag ‘Hoe 

kunnen de leerkrachten van basisschool De Rietkraag huiswerk op een passende wijze 

inzetten?’ kan worden beantwoord.  

4.1. Conclusie 
Naar aanleiding van de literatuurstudie en het praktijkonderzoek zal antwoord worden 

gegeven op de hoofdvraag: ‘Hoe kunnen de leerkrachten van basisschool De Rietkraag 

huiswerk op een passende wijze inzetten?’.  

Vanuit dit onderzoek kan gesteld worden dat er weinig concreet onderzoek gedaan is naar 

het inzetten van huiswerk. Onder de experts is er nog veel discussie over wat juist is en wat 

niet. Marzano (2013) heeft veel verschillende onderzoeken gedaan naar huiswerk en hij 

geeft aan dat door op de basisschool al te beginnen met huiswerk de overstap naar het 

voortgezet onderwijs kleiner wordt. Bregman (2014) bevestigd dit. Bovendien gaat het bij 

huiswerk niet alleen om de inhoud, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden zoals 

plannen, doorzetten, zelfstandigheid, strategieën ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen 

en stressbestendig zijn, samengevat het leren leren (Amaye & Vanspauwen, 2000). Een 

voorbeeld van een van de discussiepunten is dat Marzano (2013) zegt dat leerlingen een 

positieve houding ten aanzien van de school ontwikkelen, terwijl Kras (2016) zegt dat door 

aan leerlingen huiswerk mee te geven ze een aversie tegen school ontwikkelen en een hekel 

krijgen aan leren. Leerlingen moeten niet zoveel huiswerk meekrijgen dat hun speel- en 

slaaptijd hieronder lijden (Obbink, 2007).  

Het is van belang dat huiswerk geen onafgemaakte taken betreft maar dat het huiswerk van 

te voren met een didactisch doel gepland wordt (Conradi, 2013). Volgens Educatie en School 

(2012) moet de hoeveelheid huiswerk worden aangepast op de groep en de situatie van de 

kinderen. Marzano (2013) geeft aan dat het wenselijk is om vanaf groep vier te beginnen 

met huiswerk en dat per jaar de hoeveelheid van huiswerk toeneemt. Ongeveer 40 procent 

van de ouders is van mening dat huiswerk vanaf groep vijf meegegeven moet worden, 25 

procent van de ouders vindt dat huiswerk al eerder, vanaf groep drie of groep vier, 

meegegeven kan worden. Ook bijna 60 procent van de leerkrachten vindt dat huiswerk 

vanaf groep vijf meegegeven dient te worden. Wel geven leerkrachten aan dat er wellicht 

eerder aandacht besteed kan worden aan het leren leren.   

Volgens Bregman (2014) is het van belang dat leerlingen wordt verteld waarom het huiswerk 

wordt opgegeven. Ongeveer 75 procent van de 132 ondervraagde leerlingen heeft 

aangegeven tevreden te zijn met de hoeveelheid huiswerk. Van de 66 ondervraagde ouders 

heeft ongeveer 85 procent aangegeven ook tevreden te zijn met de hoeveelheid huiswerk.  

Het is van belang om als school afspraken te maken over het huiswerk zodat het gehele 

team op eenzelfde manier werkt. Ook is het van belang dat er geen nieuwe leerstof maar dat 

alleen behandelde stof als huiswerk wordt meegegeven. Huiswerk is alleen zinvol als 

kinderen het zelfstandig kunnen maken zonder veel problemen. Huiswerk dient ook 

nabesproken te worden door de leerkracht. Leerkrachten hebben aangegeven niet altijd het 

huiswerk na te bespreken of hier aandacht aan te besteden. Er dient een schoolbreed plan 
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opgesteld te worden zodat er een lineaire opbouw is in de hoeveelheid en soorten huiswerk. 

Leerkrachten hebben aangegeven dat er meer balans moet komen tussen leer- en 

maakwerk, aangezien nu alleen de leerlingen die extra moeten oefenen maakwerk mee 

krijgen en alle leerlingen leerwerk. Ook moeten er eenduidige consequenties opgesteld 

worden voor wat er gebeurt wanneer het huiswerk niet af is (Amaye & Vanspauwen, 2000). 

Volgens Marzano (2013) is het zinvol om een huiswerkbeleid op te stellen waarin staat 

hoeveel huiswerk er wordt opgegeven, wat de consequenties zijn en wat de rol van de 

ouders hierin is, het is namelijk belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij het huiswerk van 

hun kind(eren). 53 procent van de ouders zou graag door de leerkrachten op de hoogte 

gehouden worden wat betreft het huiswerk. Bijna 90 procent van de leerlingen heeft 

aangegeven af en toe hulp van hun ouders te krijgen bij het opgekregen huiswerk. Bijna 70 

procent van de leerlingen geeft aan dat er geen consequenties volgen wanneer zij het 

huiswerk niet af hebben. 50 procent van de ouders vindt dat wanneer huiswerk niet af is, het 

kind het huiswerk alsnog moet maken en dat de leerkracht het kind nog extra huiswerk mee 

mag geven voor thuis. De leerkrachten hebben aangegeven dat er per kind wordt gekeken 

naar de reden van het onafgemaakte huiswerk en aan de hand hiervan de consequentie te 

bepalen.  

Remediërend werk als huiswerk dient door de leerkracht van het kind vastgesteld te 

worden. Hier kan geen eenduidige opbouw in gemaakt worden, hierbij is het van belang dat 

dit per kind wordt afgestemd.  

4.2. Discussie en suggesties voor vervolgonderzoek 

Ieder onderzoek zorgt weer voor nieuwe vragen en discussiepunten. In deze paragraaf zullen 

de mogelijke beperkingen en discussiepunten besproken worden en vervolgens zullen er 

suggesties voor een vervolgonderzoek besproken worden.  

In de enquêtes werd veel naar meningen gevraagd. Leerkrachten kunnen deze meningen 

nog wel wetenschappelijk onderbouwen omdat zij theoretisch beter zijn onderlegd, dit is 

namelijk hun vakgebied. Ouders en leerlingen zijn dit vaker niet en deze meningen zijn alleen 

op De Rietkraag van toepassing. Wanneer dit onderzoek op een andere school gedaan zal 

worden zullen er misschien hele andere aanbevelingen voor die school uitkomen. Niet alle 

ouders hebben de enquête ingevuld. Wanneer alle ouders dit wel gedaan zouden hebben 

zou het onderzoek betrouwbaarder zijn geweest. De leerlingen hebben we alleen een 

enquête in laten vullen en zij hebben niet de ruimte gekregen om hun eigen, meer 

genuanceerde, mening te geven over het huiswerkbeleid. Wanneer we die leerlingen wel de 

ruimte hadden gegeven, bijvoorbeeld in een één-op-één-gesprek, waren we wellicht tot 

andere inzichten gekomen.  

Het gaat voorbij aan het doel van dit onderzoek om de cijfers en de opbrengsten van de 

leerlingen hierbij te betrekken. Wellicht zou het een goed idee zijn om over een nader te 

bepalen tijd in een vervolgonderzoek wél te kijken naar de opbrengsten van de leerlingen en 

of het nieuwe (aan de hand van onze aanbevelingen) opgestelde huiswerkbeleid hier invloed 

op heeft gehad. Ook zou er een vervolgonderzoek gedaan kunnen worden naar het eerder 

genoemde ‘leren leren’ en hoe leerkrachten dit kunnen verweven binnen het opgestelde 

huiswerkbeleid.  
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5. Aanbevelingen voor De Rietkraag 
Na dit onderzoek gedaan te hebben kunnen wij een aanbeveling geven voor het inzetten van 

huiswerk op De Rietkraag. Wij zullen puntsgewijs benoemen welke aanbevelingen wij aan de 

hand van het literatuur- en praktijkonderzoek voor De Rietkraag opgesteld hebben.  

- Schoolbreed een huiswerkbeleid opstellen waarin eenduidige afspraken staan over 

de hoeveelheid en soorten huiswerk, eenduidige afspraken over de consequenties 

voor wanneer het huiswerk niet af is en wat er van de ouders wordt verwacht;  

- Meer aandacht besteden aan het leren leren en de vaardigheden die hierbij horen; 

- Huiswerk van te voren vaststellen, inclusief een didactisch doel; 

- Vanaf groep vier beginnen met het meegeven van huiswerk; 

- Geen nieuwe stof meegeven, alleen behandelde stof; 

- Meer balans tussen leer- en maakwerk, niet alleen maakwerk als remediërend 

huiswerk meegeven. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Enquête leerlingen  
1. In welke groep zit je? 

- groep 3 groep 4  groep 5  groep 6  groep 7  groep 8  

2. Krijg je weleens schoolwerk mee naar huis? 

- ja - nee 

3. Zo ja, hoe  vaak? 

- elke dag  - 1x in de week  1x in de 2 weken 1x in de maand 

4. Hoeveel huiswerk krijg je per week? 

- 1 bladzijde - 2 bladzijdes - 3 bladzijdes - meer  

5. Voor welke vakken krijg je huiswerk mee? (alleen groep 5 t/m 8) 

- Geschiedenis - Aardrijkunde - Natuur&techniek  - Engels  - Boekbespreking  - 

Spreekbeurt  - Blits  - Vormsel of Communie  - Rekenen - Taal  

6. Ben je tevreden met de hoeveelheid huiswerk die je krijgt? 

- Ja  - Nee 

7. Zo nee, waarom?  

- Het is te veel  - Het is te weinig 

8. Helpen jouw ouders je met je huiswerk? 

- Altijd   - Als ik het niet begrijp   - Nooit 

9. Wat gebeurt er als je je werk niet afhebt? 

- Niks   - Dan moet ik het opnieuw maken  - Dan krijg ik hetzelfde weer mee naar huis 

 

  



Marlien ter Avest, Bas Epskamp, Leroy Schouten, Suzan Schulten, Dayen Zwakenberg        19 

Bijlage 2: Enquête ouders 
1. In welke groep zit uw kind? 

     -3           -5         -7 

     -4           -6         -8 

2. Wat ziet u onder huiswerk? 

      -Leerwerk 

      -Maakwerk 

      -Leeswerk 

      -Individueel oefenwerk 

3. Hoe vaak krijgt uw kind huiswerk mee? 

     - 0-2 keer in de maand 

     - 2-4 keer in de maand 

     - vaker 

     - weet ik niet 

4. Hoelang is uw kind bezig met het huiswerk per week? 

     - 0-30 minuten 

     - 30-60 minuten 

     - 60-90 minuten 

     - langer 

5. Wat vindt u van de hoeveelheid huiswerk per maand? 

     -Te veel 

     - Prima 

     -Te weinig 

6. Helpt u uw kind met het huiswerk? 

     - Ja 

     - Soms 

     - Nee 

7. Hoe vaak helpt u uw kind met het huiswerk? 

      -Altijd 

      -Soms 

      -Nooit 

8. Zou u door de leerkracht op de hoogte willen worden gehouden van het huiswerk van uw kind? 

      -Ja 

      -Nee 

9. Is het voor u duidelijk wat er vanuit school van ouders wordt verwacht m.b.t. de hulp bij huiswerk? 

      -Ja 

      -Nee 

10. Hoe moet dit duidelijk worden gemaakt? 

        -Mondeling 

        -Mail 
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        -Anders, namelijk ……. 

        -n.v.t. 

11. Wat doet u als uw kind het huiswerk niet wilt maken? 

         -Voor hem/haar maken 

         - Samen maken 

         - Zorgen dat hij/zij het wel maakt 

         -Niks 

12. Wat moet er gebeuren als het huiswerk niet af is? 

          -Zelfde + extra werk voor onder schooltijd 

          -Zelfde + extra werk voor thuis 

          -Op school blijven om het af te maken 

          -Niks 

13. Vindt u huiswerk nuttig? 

          -Ja 

          -Soms 

          -Nee 

14. Vanaf welke groep vindt u dat er huiswerk mee kan worden gegeven? 

        -3          -6 

        -4          -7 

        -5          -8 

15. Heeft u nog vragen/opmerkingen? 
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Bijlage 3: Enquête leerkrachten 
1. Voor welke groep staat u? 

      -1         -3           -5         -7 

      -2         -4           -6         -8 

2. Wat voor soort huiswerk geeft u mee? 

      -Leerwerk 

      -Maakwerk 

      -Leeswerk 

      -Individueel oefenwerk 

3. Hoe vaak krijgt uw kind huiswerk mee? 

     - 0-2 keer in de maand 

     - 2-4 keer in de maand 

     - vaker 

4. Hoe vaak krijgen de kinderen oefenwerk mee? 

     - 0-2 keer in de maand 

     - 2-4 keer in de maand 

     - vaker 

     - n.v.t. 

5. Hoe vaak krijgen de kinderen leerwerk mee? 

     - 0-2 keer in de maand 

     - 2-4 keer in de maand 

     - vaker 

     - n.v.t. 

6. Hoe vaak krijgen de kinderen maakwerk mee? 

     - 0-2 keer in de maand 

     - 2-4 keer in de maand 

     - vaker 

     - n.v.t. 

7. Hoe vaak krijgen de kinderen leeswerk mee? 

     - 0-2 keer in de maand 

     - 2-4 keer in de maand 

     - vaker 

     - n.v.t. 

8. Krijgen de kinderen op school tijd om het werk te maken? 

      -Ja 

      -Soms 

      -Nee 

9. Hoelang denkt u dat de kinderen bezig zijn met het huiswerk per week? 

       - 0-30 minuten 

     - 30-60 minuten 
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     - 60-90 minuten 

     - langer 

10. Biedt u hulp op school met het werk? 

        -Ja 

        -Soms 

        -Nee 

11. Zo ja, hoe? 

       *Tekstvak* 

12. Welke consequenties zijn eraan verbonden als het huiswerk niet af is? 

          -Zelfde + extra werk voor onder schooltijd 

          -Zelfde + extra werk voor thuis 

          -Op school blijven om het af te maken 

          -Niks 

13. Vanaf welke groep vindt u dat huiswerk nodig is? 

        -1          -5 

        -2          -6 

        -3          -7 

        -4          -8 

        -niet 

14. Waarom? 

          * Tekstvak * 

15. Heeft u nog vragen / opmerkingen? 

 


