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Voorwoord 

 

Onderwijs wordt door velen gezien als het middel bij uitstek voor jongeren uit 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen om hun situatie in handen te nemen en hun 

toekomst vorm te geven. Tot op vandaag valt er echter heel wat af te dingen op het 

democratisch gehalte van het Vlaamse onderwijs. Hoe goed een school ook werkt, 

kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben niet dezelfde 

slaagkansen en doorstroommogelijkheden in het onderwijs. 

 

Tutoring en meer specifiek ‘Leren Thuis Leren’ wil gelijke onderwijskansen van leerlingen 

in het secundair onderwijs verhogen. Het  project 'Leren Thuis Leren' gaat er vanuit dat 

het mogelijk is om de schoolloopbaan van jongeren gunstig te beïnvloeden. Verder is het 

een vanzelfsprekendheid dat de ouders expliciet bij dit tutoringproject betrokken worden. 

Eveneens wensen we via tutoring studenten uit de Limburgse lerarenopleidingen uit te 

rusten met die competenties die hen in staat stellen adequaat om te gaan met leerlingen 

uit maatschappelijk kwetsbare contexten.  

 

Het project ‘Leren Thuis Leren’ heeft ondertussen een hele weg afgelegd waarbij 

verschillende partners telkens een actieve rol speelden.  

 

Op dit moment stellen we je graag het vernieuwde draaiboek voor (lees: inspiratieboek), 

hetgeen een verfijning is van het eerdere draaiboek ‘Leren Thuis Leren’ (juni, 2009). Dit 

inspiratieboek is tot stand gekomen in het kader van het project ‘Tutoring binnen 

Limburgse lerarenopleidingen (geïntegreerde èn specifieke lerarenopleidingen) met 

aandacht voor het opleiden van de tutor in het omgaan met ouders en het stimuleren 

van ouderschoolbetrokkenheid’ binnen het expertisenetwerk NOvELLe waarbinnen de 

XIOS Hogeschool Limburg1 en CVO LIMLO telkens een voorzet deden en konden rekenen 

op steun van het Steunpunt Onderwijs van de Provincie Limburg, in het bijzonder Heidi 

Frederix, de PHL en de KHLim, waarvoor onze oprechte dank. Ook de andere specifieke 

lerarenopleidingen van de Limburgse CVO’s, CVO De Oranjerie en de Uhasselt werden 

betrokken, waarvoor dank.  

Eveneens gaat onze welgemeende dank uit naar alle secundaire scholen die de leerling 

en de ouders uitnodigen voor dit project en daarmee de studenten de kans geven een 

leerling te begeleiden. Ook willen we andere organisaties met expertise in de thematiek 

maatschappelijke kwetsbaarheid bedanken voor hun feedback en het delen van hun 

deskundigheid gedurende de looptijd van het project. Tot slot en in het bijzonder willen 

we de leerlingen en de ouders bedanken die hun deur gastvrij hebben opengezet en zo 

ondertussen al meer dan 1000 leerkrachten de kans hebben gegeven om de binnenkant 

van armoede een beetje te kunnen proeven.   

 

Marije Bijnens 

Ruth Joosten    

                                           
1 De XIOS en de PHL werden vanaf academiejaar 2013-2014 gefusioneerd tot de PXL. 
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Inleiding 

 

Het voorliggend inspiratieboek bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte en een 

specifiek gedeelte.  

 

In het algemeen gedeelte geven we informatie over de historiek en het algemeen opzet 

van ‘Leren Thuis Leren’. Meer concreet bespreken we hierin de visie, de inhoud van het 

project, de betrokken partners, de doelen en de verwachtingen. Dit algemeen gedeelte is 

identiek in de inspiratieboeken  voor de lerarenopleiding en de secundaire school. 

 

Binnen het specifiek gedeelte leggen we telkens accenten afgestemd op de 

respectievelijke gebruiker, lerarenopleiding of secundaire school.  

Voor de secundaire school wensen we met dit inspiratieboek de betrokkenen binnen de 

school die praktische informatie te geven die hen kan inspireren om ‘Leren Thuis Leren’ 

op een optimale manier te laten draaien.  

 

Gezien één van de krachten van ‘Leren Thuis Leren’ het bieden van maatwerk is, vinden 

we het belangrijk dit instrument als een inspiratiebron te beschouwen en niet als een 

strikt op te volgen protocol. 
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A ‘Leren Thuis Leren’: algemeen gedeelte 

1 Historiek 

‘Leren Thuis Leren’ is een tutoringproject waarbij de student van de lerarenopleiding 

(=tutor) een leerling uit het secundair onderwijs (=tutee) gedurende 10 huisbezoeken 

begeleidt en ondersteunt in functie van het verhogen van (gelijke) onderwijskansen. 

Binnen deze 1-1-relatie (tutor-tutee) werkt de student aan het welbevinden en de 

leercompetenties van de leerling met als doel het bevorderen van een optimale 

doorstroom binnen het secundair onderwijs. De kracht van ‘Leren Thuis Leren’ zit in de 

keuze voor de één-op-éénbegeleiding en de mogelijkheid tot het bieden van zorg op 

maat rekening houdend met de mogelijkheden en krachten van de leerling in/en zijn 

context. 

Het project ‘Leren Thuis Leren’ ging van start in 1999 in Hasselt op initiatief van de 

stedelijke dienst Steunpunt Onderwijs & Opvoeding. Het project kon vijf jaar op subsidies 

van de Stichting Koningin Paola rekenen. Deze stedelijke dienst was vragende partij voor 

ondersteuning en begeleiding van leerlingen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen en 

deed hiervoor een beroep op de lerarenopleidingen secundair onderwijs van de 

hogescholen in Limburg. Parallel startte er in de provincie Limburg in 2003 een 

gelijkaardig project in de gemeente Heusden-Zolder onder de naam ‘Leren Leren aan 

Huis’. 

Van 2006 tot 2009 zijn beide projecten door de minister van Onderwijs en Vorming, 

Frank Vandenbroucke erkend als een proeftuin ‘Leren Thuis Leren’. Met behulp van deze 

middelen en de steun van de Provincie Limburg, in het kader van het Limburgplan, was 

het mogelijk gedurende drie jaar deze projecten te evalueren en te verdiepen. In de loop 

van deze proeftuin is het project ‘Leren Thuis Leren’ meer in handen gekomen van 

onderwijs. Ook werd er op basis van de noden en behoeften van de leerling/het gezin 

bekeken wat de rol van een welzijnspartner binnen dit project kon zijn. Tijdens het 

schooljaar 2007-2008 deed K. Cohen een onderzoek naar de effectiviteit van ‘Leren Thuis 

Leren’. Daaruit bleek dat het project zinvol is. Zij stelde vast dat de aanpak van ‘Leren 

Thuis Leren’ effectief resultaten oplevert op het vlak van inzicht bij de studenten omtrent 

diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid en op het vlak van ouderschool-

betrokkenheid. 

'Leren Thuis Leren' werd dan ook structureel in het curriculum van de geïntegreerde 

lerarenopleidingen secundair onderwijs opgenomen. Met behulp van steun van de 

Provincie Limburg zijn de geïntegreerde lerarenopleidingen in staat het project tot zijn 

recht te laten komen. 

In 2011 kreeg het project ‘Leren Thuis Leren’ ook een plaats binnen de SLO van CVO 

LIMLO. Tegelijk startte met ondersteuning van het expertisenetwerk NOvELLe en in 

samenwerking met de Provincie Limburg het project ‘Tutoring binnen Limburgse 

lerarenopleidingen (GLO èn SLO) met aandacht voor het opleiden van de tutor in het 

omgaan met ouders en het stimuleren van ouderschoolbetrokkenheid’. De samenwerking 

binnen het NOvELLe-project heeft geleid tot een beter zicht op de kritische 
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succesfactoren om ‘Leren Thuis Leren’ te implementeren binnen de specifieke 

lerarenopleiding. Het bestaande project werd verfijnd in functie van het opleiden van 

studenten in het omgaan met ouders. De andere partnerinstellingen van NOvELLe traden 

binnen dit project op als resonansgroep. 

Hiernaast werd in 2012 binnen CVO LIMLO een eerste aanzet geleverd tot het verkennen 

van de mogelijkheden ‘Leren Thuis Leren’ in de tweede graad, dit dankzij de subsidiëring 

van vernieuwende onderwijsflankerende speerpuntprojecten vanuit het Steunpunt 

Onderwijs van de Provincie.  

Verder konden we de afgelopen 3 jaar genieten van een subsidie van de Vlaamse 

overheid voor studenttutoringprojecten. De Vlaamse overheid wenst met het toekennen 

van deze subsidies een methodiek te ondersteunen waarbij studenten uit het hoger 

onderwijs op een gestructureerde manier optreden als begeleider en als rolmodel met de 

bedoeling leerlingen bij het leer- en keuzeproces te ondersteunen. 
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2 Actoren binnen ‘Leren Thuis Leren’ 

Binnen ‘Leren Thuis Leren’ zijn verschillende actoren betrokken. De leerling en de student 

zijn de spilfiguren. In partnerschap met het ondersteunend netwerk - gezin, de 

secundaire school, de lerarenopleiding, CLB en/of welzijnspartner - werken ze samen aan 

het welbevinden én de leercompetenties van de leerling. 

2.1 Spilfiguren 

De leerling 

Binnen het project ‘Leren Thuis Leren’ staat de leerling centraal. Zoals eerder gesteld 

richten we ons tot leerlingen uit een maatschappelijk kwetsbare context. Binnen deze 

groep richten we ons tot leerlingen uit de 1e graad die nood hebben aan 

leerondersteuning waarbij de student een rol kan spelen.   

De verantwoordelijkheid voor de selectie van deze leerlingen ligt bij de secundaire 

school, eventueel in samenwerking met het CLB en/of een welzijnspartner.  

Voor het behalen van een zo groot mogelijk effect van dit project is het zeer belangrijk 

dat de leerlingen en de ouders de keuze krijgen om vrijwillig deel te nemen aan ‘Leren 

Thuis Leren’. Deze vrijwillige deelname zien we als een kritische succesfactor. 

 

De student 

De tutoren zijn studenten die ofwel de geïntegreerde lerarenopleiding volgen aan een 

Limburgse hogeschool en in hun laatste opleidingsfase zitten, ofwel de specifieke 

lerarenopleiding volgen en hun opleiding in één jaar afwerken. Dit laatste geldt voor de 

jaaropleiding van CVO LIMLO. 

Binnen de geïntegreerde lerarenopleidingen is ‘Leren Thuis Leren’ een verplicht onderdeel 

van het curriculum. De studenten zitten in hun laatste opleidingsjaar en volgen minimum 

1 algemeen vak. Voor studenten die een verkort traject volgen of op internationale stage 

gaan, wordt in samenwerking met de secundaire school een aangepast traject 

uitgewerkt. De studenten worden doorheen hun opleiding op het tutorschap voorbereid 

op basis van een leerlijn bestaande uit volgende thema's: 

- leerlingenbegeleiding in het algemeen met aandacht voor het stimuleren van leren 

leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling én het verzorgen van studiekeuze-en 

schoolloopbaanbegeleiding;  

- contextueel denken en contextuele leerlingenbegeleiding; 

- omgaan met diversiteit; 

- omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid; 

- communiceren en samenwerken met ouders. 

 

Voor de studenten binnen de jaaropleiding van CVO LIMLO is ‘Leren Thuis Leren’ een 

keuzeproject en is deelname gelimiteerd tot 20 studenten. Deze studenten worden in het 

begin van het jaar ingeleid in vermelde bovenstaande thema’s en tijdens het jaar worden 

deze thema’s verder uitgediept.  
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2.2 Ondersteunend netwerk 

Het gezin 

De leerling kan niet los gezien worden van zijn context. Vanuit het empowerment 

gedachtegoed tracht het project een brug te slaan tussen gezin en school rekening 

houdend met de krachten en mogelijkheden binnen dit gezin/deze context. Concreet 

betekent dit dat het project de ouders op de eerste plaats erkent in hun ouderzijn. Het is 

aan de student om in te schatten of aan te voelen in welke mate de  ouders beschikken 

over de ruimte en de kracht om samen met de student in dialoog te gaan over de noden. 

Noden i.f.v. het verhogen van de schoolse slaagkansen en hoe het kind in de 

thuiscontext kan ondersteund worden en wie dit kan opnemen. Het project dient gezien 

te worden als een kans om de kloof tussen “thuis” en onderwijs te verkleinen waarbij 

studieondersteuning als insteek wordt gehanteerd. Dit betekent niet dat elk gezin in het 

project kan instappen. Bij intake worden de minimale verwachtingen tot engagement 

besproken (zie paragraaf 4.3). 

De secundaire school 

De secundaire school speelt een belangrijke rol in het leerproces van de leerling. De 

school doet een positief aanbod: jongeren leren er bepaalde vaardigheden en attitudes. 

Het aanbod is jammer genoeg niet toereikend voor alle jongeren. Jongeren uit 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen genieten doorgaans minder van dit aanbod. Vanuit 

dit idee is het interessant dat de leerling aan huis extra ondersteuning krijgt in functie 

van het optimaliseren van de transfer tussen school en thuis, bijvoorbeeld door deelname 

aan ‘Leren Thuis Leren’. Binnen dit project speelt de school op de eerste plaats een 

belangrijke rol in de selectie van jongeren die met deze ondersteuning gebaat zijn zodat 

deze leerlingen door studenten kunnen begeleid worden maar ook in het voortzetten van 

de begeleiding op school en in het opvolgen van de specifieke begeleiding binnen ‘Leren 

Thuis Leren’. Het is uiteraard de bedoeling dat de student aanvullend werkt aan de 

begeleiding die reeds op school geboden wordt én voldoende communiceert met de 

secundaire school zodat zij haar huidige werking kan versterken en optimaliseren. Vanuit 

dit oogpunt is het aangewezen dat niet alleen de leerlingenbegeleider betrokken wordt 

maar dat ook de rest van de leden van het schoolteam (klasleraar, andere leraars,…) op 

de hoogte wordt gesteld, waardoor alle betrokkenen een vollediger beeld krijgen van de 

leerling.  

 

De welzijnspartner 

We kunnen enkel dromen van het welzijnswerk als structurele partner binnen ‘Leren 

Thuis Leren’. Het welzijnswerk ondersteunt het werken aan een brug tussen school en 

gezin. Binnen ‘Leren Thuis Leren’ kan deze partner op een onafhankelijke wijze het gezin 

ondersteunen tijdens het proces dat de school en de student met hen aflegt. Meer 

concreet kunnen zij dit vanuit de kennis van het onderwijssysteem, de verwachtingen 

van het project, de vragen van de ouders en de jongere te vertalen naar de student, de 

lerarenopleiding en de secundaire school.  

 

Daarnaast kan het welzijnswerk de secundaire school en de lerarenopleiding 

ondersteunen en versterken door het delen van hun expertise in het omgaan met en het 



 

 

8                                                 

 

inspelen op diverse gezinssituaties. Verder kan de welzijnspartner nagaan op welke 

manier kansarmoede zich in een bepaalde gemeente/stad uit, informeren over 

referentiekaders van waaruit ouders uit een maatschappelijke kwetsbare context naar 

school kijken, meedelen welke vorm van communicatie werkt bij ouders in kwetsbare 

contexten in het algemeen en specifiek binnen de gezinscontext.   

 

In Limburg stellen we echter vast dat het niet haalbaar is om binnen ‘Leren Thuis Leren’ 

in elke school een welzijnspartner te betrekken. Enerzijds vinden we dit jammer gezien 

de meerwaarde om op lokaal niveau sectoroverschrijdend samen te werken. Anderzijds 

zien we net hierdoor op lokaal niveau andere, alternatieve formules van samenwerking 

ontstaan die eveneens een meerwaarde hebben. Ook leidt deelname aan ‘Leren Thuis 

Leren’ tot een verdere bewustwording van de betrokken partijen in het omgaan met 

jongeren en ouders uit een maatschappelijk kwetsbare context. 

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

Aangezien ‘Leren Thuis Leren’ nauw aansluit bij de leerlingenbegeleiding op school, kan 

een samenwerking met het CLB een meerwaarde bieden. 

Daarnaast hebben de CLB’s vanuit hun draaischijffunctie de opdracht om bruggen te 

slaan tussen onderwijs en welzijn. De CLB-medewerker kan de school in contact brengen 

met de lokale welzijnspartners en/of mee instaan voor het selecteren en opvolgen van de 

leerlingen ‘Leren Thuis Leren’. 

 

De lerarenopleiding 

De lerarenopleiding is in eerste instantie verantwoordelijk voor de opleiding van de 

student tot leraar. Met de evolutie binnen het onderwijs in het algemeen, beperkt het 

opleiden van de leraar zich niet alleen tot het opleiden van een goede lesgever, maar is 

het ook belangrijk dat de toekomstige leraar opgeleid wordt tot een begeleider met 

expertise in de drie begeleidingsdomeinen van de leerlingbegeleiding (leren leren, 

stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verzorgen van  studiekeuze- en 

schoolloopbaanbegeleiding). Binnen de lerarenopleiding wordt aan de voorbereiding 

hiervan dan ook de nodige aandacht besteed. De studenten dienen deze inzichten niet 

alleen te vertalen naar hun klaspraktijk, maar moeten - met de nodige ondersteuning 

van de lerarenopleiding - ook nadenken over de manier waarop ze deze inzichten kunnen 

inzetten in een één-op-éénbegeleiding in het algemeen en meer specifiek tijdens de 

begeleiding binnen ‘Leren Thuis Leren’. Binnen dit project zal de student niet alleen 

vaardig worden in het bieden van zorg op maat, maar wordt hij ook vaardiger in het 

omgaan met diversiteit. De kracht van het integreren van het project ‘Leren Thuis Leren’ 

binnen het curriculum zit in het gegeven dat de studenten de kans krijgen een  aantal 

competenties (zoals o.a. leren omgaan met diversiteit, communiceren met ouders, 

bieden van zorg op maat, ...) in een authentieke leersituatie in te oefenen. 

3 Doelen 

Binnen leerlingenbegeleiding in het algemeen en binnen ‘Leren Thuis Leren’ meer 

specifiek staat de leerling centraal. Het hoofddoel van het project, zijnde het bijdragen 
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tot het welbevinden en het verbeteren van de leercompetenties van de leerling, is het 

uitgangspunt binnen elke begeleiding. De ervaring leert ons dat het mogelijk is dat alle 

aandacht gaat naar het bewaken en/of verhogen van het welbevinden (subdoel 1). Voor 

ons betekent dit absoluut niet dat het project niet geslaagd is. De student is een 

rolmodel en laat door zijn aanwezigheid voelen dat hij in de leerling gelooft. Samen met 

de leerling kan hij op zoek naar hulpbronnen in de brede zin die een betekenis kunnen 

hebben voor leerling.   

 

Dit hoofddoel concretiseren we in de volgende doelen en subdoelen: 

- doel 1: samen gunstige studievoorwaarden creëren; 

- subdoel 1: welbevinden bewaken en/of verhogen; 

- subdoel 2: een gunstige werkplek creëren; 

- doel 2: samen leervaardigheden verbeteren; 

- subdoel 1: groei naar zelfsturing op vlak van leren (metacognitie); 

- subdoel 2: leermethodes uitkiezen en/of ontwikkelen 

- subdoel 3: inzetten op het beter begrijpen en spreken van de instructietaal, 

de schooltaal (Nederlands); 

- doel 3: samen verwerven van sociale competenties; 

- doel 4: samen werken aan een toekomstperspectief. 

 

In onderstaande tabel concretiseren we deze doelen. We formuleren de doelen telkens 

vanuit een wenselijke situatie - we wensen dat - waarmee we willen aangeven dat we 

deze doelen wensen na te streven. In functie van het bieden van zorg op maat, wordt in 

overleg, een bewuste selectie gemaakt uit deze concrete doelen. Hierbij is het van belang 

dat de student tijd neemt om de leerling in de thuiscontext te leren kennen. Voor vele 

studenten is dit de eerste kennismaking met leerlingen in gezinnen in kansarmoede 

waardoor studenten zich bewust worden van hun eigen referentiekaders en van wat dit 

met hen doet als persoon en als toekomstige leraar. Tijdens de looptijd van het project 

verwachten we van studenten dat zij vanuit hun kennismaking met het gezin een 

kritische houding aannemen t.o.v. de aangereikte kaders (vanuit de lerarenopleiding en 

de secundaire school) zodat zij zorg op maat kunnen bieden. Zelfreflectie staat hierbij 

centraal.  

 

Bij de selectie van de doelen is het belangrijk voor ogen te houden dat de student slechts 

tien keer aan huis komt gespreid over een periode van ongeveer acht maanden. 

 

Rekening houdend met de doelen van het project, de eigen referentiekaders van 

studenten en de beperkingen van het project, is het van belang dat we de studenten 

ondersteunen in het kunnen zien van de krachten van het gezin en hen bijstaan in hoe zij 

hierop gepast kunnen inzetten. Vanuit een authentieke en empathische basishouding 

wensen we dat de student probeert in dialoog te gaan met de ouders over het verloop 

van het project. De praktijk leert dat het de uitdaging is voor elke student de ouders te 

erkennen in hun ouderrol en hun inspanningen t.o.v. hun kind in de brede zin te blijven 

zien. Vanuit deze basishouding zal de student zoeken welke studieondersteuning de 

leerling nodig heeft en wie wat daarin kan opnemen.  
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Doel 1: samen gunstige studievoorwaarden creëren 

Subdoel 1: welbevinden bewaken en/of verhogen 

Spilfiguren Ondersteunend netwerk 

Concreet wensen we dat de leerling 

- zich zowel als leerling en als persoon goed voelt;  

- zich kan motiveren voor het schoolse leren;  

- … 

 

Concreet wensen we dat de student 

- het welbevinden van de leerling bewaakt en/of verhoogt; 

- inzet op het verhogen van de studiemotivatie; 

- inzet op het verbeteren van het zelfbeeld van de leerling; 

- inzet op het creëren van een positieve relatie met zijn leerling 

en ouders;  

- … 

 

 

 

 

 

 

Concreet wensen we dat de secundaire school 

- het welbevinden van de leerling op school bewaakt en/of 

verhoogt; 

- inzet op het verhogen van de studiemotivatie; 

- inzet op het verbeteren van het zelfbeeld van de leerling en het 

creëren van een positieve klassfeer; 

- inzet op het bevorderen van de interactie school-leerling-ouder 

in het kader van het bewaken en/of verhogen van het 

welbevinden van de leerling;  

- … 

 

Concreet wensen we dat de lerarenopleiding 

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider die 

welbevinden centraal stelt;  

- de student tools en inzichten aanreikt om het welbevinden te 

bewaken en verhogen, de studiemotivatie te verhogen en/of het 

zelfbeeld te verbeteren en te werken aan een positieve relatie 

met de leerling;  

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling in/en de context in het samenwerken met de leerling en 

de ouders;  

- … 
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Subdoel 2: een gunstige werkplek creëren 

Spilfiguren Ondersteunend netwerk 

Concreet wensen we dat de leerling 

- kan benoemen hoe en wanneer hij thuis het beste kan leren; 

- samen met de student (en ouders) zoekt naar haalbare 

veranderingen indien nodig; 

- …  

 

Concreet wensen we dat de student 

- zonder vooroordelen luistert naar de ideeën van de leerling en 

de ouders over wat een gunstige werkplek inhoudt.  

- samen met de leerling (en ouders) - indien nodig -  nadenkt 

over de realisatie van een meer gepaste werkplek;  

- … 

 

 

 

 

 

Concreet wensen we dat de secundaire school 

- op vraag van de leerling, de student (en de ouders)  mee 

zoekt naar een duurzame invulling van een gunstige werkplek 

en dit eventueel buiten de thuiscontext;  

- …  

 

Concreet wensen we dat de lerarenopleiding 

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider die zich 

bewust is van zijn eigen referentiekader en hiervan afstand 

kan nemen om zo op een optimale manier zorg op maat te 

kunnen bieden; 

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en krachten van de 

leerling en de context in het aanbrengen van ideeën 

betreffende het creëren van een gunstige werkplek;  

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling en de context in het samenwerken met de leerling, de 

ouders en de secundaire school; 
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Doel 2: samen leervaardigheden verbeteren 

Subdoel 1: groei naar zelfsturing op vlak van leren (metacognitie) 

Spilfiguren Ondersteunend netwerk 

Concreet wensen we dat de leerling 

- zichzelf stuurt in zijn leergedrag; 

- … 

 

Concreet wensen we dat de student 

- de leerling begeleidt in het leren kennen en het erkennen van het 

belang van zelfsturing (bijvoorbeeld het belang van de plan-do-

check-act-cyclus  door hen hierover te informeren); 

- de leerling begeleidt in het groeien op vlak van zelfsturing 

(bijvoorbeeld het zich eigen maken van de plan-do-check-act-

cyclus door het stellen van de juiste reflectievragen); 

- de ouders uitnodigt tot een gesprek over leervaardigheden en 

gewoonten en het optimaliseren hiervan;  

- … 

 

Concreet wensen we dat de secundaire school 

- de leerling handvaten aanreikt om te groeien op het vlak van 

zelfsturing; 

- de leerling het belang van zelfsturing laat inzien; 

- de student en de ouders informeert over de manier waarop er 

binnen de secundaire school gewerkt wordt aan vaardigheden 

op het vlak van zelfsturing; 

- … 

 

Concreet wensen we dat de lerarenopleiding 

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider die zich 

bewust is van zijn eigen referentiekader en hiervan afstand 

kan nemen om zo op een optimale manier zorg op maat te 

kunnen bieden; 

- de student het belang van zelfsturing binnen ‘leren leren’ laat 

inzien; 

- de student handvaten aanreikt om de leerling te laten groeien 

op vlak van zelfsturing; 

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling en de context in het samenwerken met de leerling, de 

ouders en de secundaire school; 

- … 
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Subdoel 2: leermethodes uitkiezen en/of ontwikkelen 

Spilfiguren Ondersteunend netwerk 

Concreet wensen we dat de leerling 

- zicht krijgt op de eigen leerstijl; 

- zicht krijgt op verschillende studiemethodes; 

- studiemethodes kan kiezen en/of kan ontwikkelen in functie van 

het leerdoel; 

- studiemethodes correct kan toepassen; 

- methodes uitkiest en/of ontwikkelt om te controleren of zijn 

(leer)doel bereikt is; 

- gekozen studiemethodes kan bijsturen; 

- …  

 

Concreet wensen we dat de student 

- zich bewust is van de eigen leerstijl en tegelijk openstaat voor de 

(eventueel andere) leerstijl van de leerling; 

- zicht krijgen op de leerstijl van de leerling; 

- zicht krijgt op de krachten, de mogelijkheden en interesses van 

de leerling inzake ‘leren leren’; 

- de leerling ondersteunt in het zicht krijgen op de eigen leerstijl 

en leermethodes en het belang hiervan; 

- zicht heeft op de studiemethodes die op de secundaire school 

worden aangereikt; 

- zicht heeft op verschillende studiemethodes in functie van 

verschillende leerdoelen; 

- in staat is om rekening houdend met de leerstijl van de leerling 

studiemethodes voor te stellen en de leerling uit te nodigen om 

deze uit te proberen;  

- zicht heeft op verschillende controlemethodes; 

Concreet wensen we dat de secundaire school 

- de leerling handvaten aanreikt om te groeien in ‘leren leren’; 

- de student informeert hoe er binnen de secundaire school 

gewerkt wordt aan ‘leren leren’; 

- de ouders informeert over hoe er binnen de secundaire school 

gewerkt wordt aan ‘leren leren’; 

- de ouders informeert over de concrete verwachtingen van de 

school;  

- de student ondersteunt in het kiezen voor en bieden van 

maatwerk; 

- … 

 

Concreet wensen we dat de lerarenopleiding 

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider die zich 

bewust is van zijn eigen referentiekader en hiervan afstand 

kan nemen om zo op een optimale manier zorg op maat te 

kunnen bieden; 

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider door 

het aanreiken van theoretische kaders en tools met betrekking 

tot het zicht krijgen op de eigen leerstijl en die van de 

leerling;  

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider door 

het aanreiken van theoretische kaders en tools met betrekking 

tot het aanbieden van leermethodes;  

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling en de context in het optimaliseren van het leren leren 
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- de leerling ondersteunt in het zich eigen maken en automatiseren 

van de gekozen leermethodes; 

- zicht krijgt op de krachten en mogelijkheden van de ouders 

inzake het ondersteunen van hun kind bij het ‘leren leren’; 

- zicht krijgt op de visie op en/of ervaringen van ouders met het 

onderwijs in het algemeen; 

- de ouders uitnodigt tot het meedenken over de ondersteuning bij 

‘leren leren’; 

- de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ van de secundaire school 

informeert over de leerstijl en leergewoontes van de leerling; 

- de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ van de secundaire school 

informeert over de begeleiding aan huis; 

- indien nodig en indien mogelijk de betrokkenen van de 

secundaire school actief betrekt binnen de ondersteuning van het 

proces ‘leren leren’; 

- … 

van de leerling; 

- de student opleidt tot een competente (leer)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling en de context in het samenwerken met de leerling, de 

ouders en de secundaire school; 

- … 
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Subdoel 3: inzetten op het beter begrijpen en spreken van de instructietaal, de schooltaal (Nederlands) 

Spilfiguren Ondersteunend netwerk 

Concreet wensen we dat de leerling 

- zicht krijgt op zijn taalcompetenties in functie van het ‘leren 

leren’; 

- zijn taalcompetenties kan bijsturen in functie van ‘leren leren’; 

- …  

 

Concreet wensen we dat de student 

- zich bewust is van het belang van taal voor het leren; 

- zicht heeft op het taalbeleid van de secundaire school; 

- zicht krijgt op de taalcompetenties van de leerling; 

- zicht krijgt op de taalcompetenties van de ouder(s); 

- de leerling ondersteunt in het zicht krijgen op de 

taalcompetenties in functie van het ‘leren leren’; 

- de leerling ondersteunt in het taalvaardiger worden; 

- … 

 

Concreet wensen we dat de secundaire school 

- de student en de ouders informeert over het taalbeleid op 

school; 

- de leerling handvaten aanreikt inzake het beter begrijpen en 

spreken van de instructietaal (Nederlands); 

- … 

 

Concreet wensen we dat de lerarenopleiding 

- de student opleidt tot een competente (taal)begeleider die zich 

bewust is van zijn eigen referentiekader en hiervan afstand 

kan nemen om zo op een optimale manier zorg op maat te 

kunnen bieden; 

- de student opleidt tot een competente (taal)begeleider door 

het aanreiken van theoretische kaders en tools met betrekking 

tot  het begeleiden in het beter begrijpen en spreken van de 

instructietaal; 

- de student opleidt tot een competente (taal)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling en de context in het optimaliseren van het begrijpen 

en spreken van de instructietaal;  

- de student opleidt tot een competente (taal)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling en de context in het samenwerken met de leerling, de 

ouders en de secundaire school; 
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Doel 3: verwerven van de sociale competenties 

Spilfiguren Ondersteunend netwerk 

Concreet wensen we dat de leerling 

- weet welke personen hij kan aanspreken, die hem kunnen 

ondersteunen op vlak van  ‘leren leren’, ‘leren leven’ en ‘leren 

kiezen’;  

- de durf en de nodige vaardigheden ontwikkelt om deze personen 

aan te spreken, een netwerk uit te bouwen en eventueel om hulp 

te vragen; 

- … 

 

Concreet wensen we dat de student 

- de leerling ondersteunt bij de zoektocht naar de juiste 

hulpbronnen; 

- de leerling ondersteunt en begeleidt bij de ontwikkeling van de 

nodige vaardigheden om deze hulpbronnen aan te spreken en 

eventueel te mobiliseren; 

- … 

 

 

Concreet wensen we dat de secundaire school 

- een ondersteunende rol opneemt in de ontwikkeling van 

sociale competenties in functie van het leerproces; 

- …  

 

Concreet wensen we dat de lerarenopleiding 

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider die 

zich bewust is van zijn eigen referentiekader en hiervan 

afstand kan nemen om zo op een optimale manier zorg op 

maat te kunnen bieden; 

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider 

door het aanreiken van theoretische kaders en tools met 

betrekking tot het ondersteunen in het voorleven en 

stimuleren van sociale competenties;  

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling en de context in het ontwikkelen van sociale 

competenties;  

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de 

leerling en de context in het samenwerken met de leerling, de 

ouders en de secundaire school;… 
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Doel 4: samen werken aan een toekomstperspectief 

Spilfiguren Ondersteunend netwerk 

Concreet wensen we dat de leerling 

- zijn interesses, competenties en talenten kan inschatten met het 

oog op het nadenken over een mogelijke studiekeuze;  

- de invloed van ‘leren leren’ kan inschatten in functie van het 

plannen van en de mogelijke keuzes binnen de eigen 

schoolloopbaan;  

- een zicht heeft op de verschillende studierichtingen en de 

gevolgen van bepaalde keuzes kan inschatten; 

- … 

 

Concreet wensen we dat de student 

- op de hoogte is van het beleid inzake studiekeuze- en 

schoolloopbaanbegeleiding van de secundaire school;  

- in dialoog gaat met de leerling (en de ouders) over interesses, 

competenties en talenten van de jongere; 

- samen met de leerling (en de ouders) op zoek gaat naar 

interessante hulpbronnen die de leerling kunnen ondersteunen bij 

het maken van gepaste keuzes; 

- … 

 

Concreet wensen we dat de secundaire school 

- de nodige aandacht besteedt aan het luik studiekeuze- en 

schoolloopbaanbegeleiding; 

- bereid is alle studierichtingen en beroepen naar waarde te 

schatten; 

- de leerling met een open en onbevooroordeelde blik 

informeert over mogelijke studiekeuzes; 

- de student informeert over de werking en het beleid inzake 

studiekeuze- en schoolloopbaanbegeleiding; 

- samen met de leerling en de ouders op zoek gaat naar 

interessante hulpbronnen die de leerling en de ouders kunnen 

ondersteunen bij het maken van gepaste keuzes; 

- … 

Concreet wensen we dat de lerarenopleiding 

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider die 

zich bewust is van zijn eigen referentiekader en hiervan 

afstand kan nemen om zo op een optimale manier zorg op 

maat te kunnen bieden; 

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider 

door het aanreiken van theoretische kaders en tools met 

betrekking tot studiekeuze- en schoolloopbaanbegeleiding;  

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider die 

rekening houdt met de interesses, competenties en talenten 

van de leerling en de context in het bieden van een 

toekomstperspectief; 

- de student opleidt tot een competente (leerling)begeleider die 

rekening houdt met de mogelijkheden en de krachten van de  

- leerling en de context in het samenwerken met de leerling, de 

ouders en de secundaire school; 
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4 Acties en engagementen  

Om het hoofddoel en de subdoelen na te streven, zijn onderstaande acties en 

engagementen bij de betrokkenen onontbeerlijk. Hieronder bespreken we deze per actor. 

 

4.1 Student 

Concreet verwachten we van de student  

- dat hij minstens 10 huisbezoeken aflegt; 

- dat hij aanwezig is tijdens het eerste contactmoment op school, de tussentijdse 

bespreking met de begeleider ‘Leren Thuis Leren’ van de secundaire school en het 

gezamenlijk afsluitmoment; 

- dat hij een oudercontact, een klasmoment en een klassenraad bijwoont; 

- dat hij de begeleider ‘Leren Thuis Leren’ van de secundaire school en van de 

lerarenopleiding op de hoogte brengt van de gedane acties; 

- dat hij deelneemt aan de voorbereidende en begeleidende sessies. 

Huisbezoeken  

De student kiest in overleg met de betrokkenen gepaste doelstellingen en tracht deze na 

te streven rekening houdend met ieders mogelijkheden en krachten. De student legt 

doorheen het schooljaar minstens 10 huisbezoeken af, bereidt deze grondig voor en 

zorgt voor een gespreide planning. De student rapporteert en licht de betrokkenen in 

rekening houdend met de gemaakte afspraken. 

Opstartmoment, tussentijdse bespreking en gezamenlijk afsluitmoment 

De student is aanwezig tijdens het eerst contactmoment op de secundaire school. De 

student maakt op dit moment voor de eerste keer kennis met de coördinator ‘Leren Thuis 

Leren’ en eventueel met de leerling, de ouders en de andere leerkrachten. De coördinator 

‘Leren Thuis Leren’ licht de werking van de school, de leerlingenbegeleiding en het beleid 

inzake ‘leren leren’ binnen de school toe. Verder maken de student, de leerling en de 

ouders tijdens of vanaf dit moment de afspraken voor het eerste huisbezoek. 

Tijdens het tussentijds gesprek overleggen de student en de coördinator ‘Leren Thuis 

Leren’ over het verloop en verdere plannen van het project. Naar aanleiding van dit 

overleg kan het proces eventueel bijgestuurd worden. 

Op het einde van de rit biedt een gezamenlijk afsluitmoment de mogelijkheid om terug te 

blikken op het proces en dit te evalueren. Verder stimuleert de student de leerling, de 

ouders en de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ om na te gaan welke eventuele verdere 

begeleiding wenselijk en mogelijk is. Op deze manier wordt het project ‘Leren Thuis 

Leren’ goed afgesloten en kan de opvolging van de leerling door de secundaire school 

verzekerd worden. 

Oudercontact 

De student vergezelt de ouders tijdens minstens één oudercontact op voorwaarde dat ze 

hiermee akkoord gaan. De student bespreekt op voorhand met de ouders hoe de ouders 

zijn deelname percipiëren. Het is echter niet de bedoeling dat de student de rol van de 

ouder(s) overneemt en alleen naar het oudercontact gaat.  
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Klasmoment (klasobservatie) 

De student plant in overleg met de secundaire school minstens eenmaal een 

klasobservatie.  De student kan tijdens dit moment de leerling observeren tijdens het 

klasgebeuren en leert op die manier de leerling kennen in relatie met de medeleerlingen, 

de leerkrachten en binnen de klascontext in het algemeen. Het is aangewezen dat deze 

observatie in de beginperiode plaatsvindt, dit in functie van het leren kennen van de 

leerling èn het maken van de transfer tussen het ‘leren leren’ thuis en in de klas.  

Klassenraad 

De student neemt deel aan minstens één klassenraad van de leerling. Indien de 

secundaire school de student in het belang van de leerling vraagt om meer klassenraden 

bij te wonen, dient de student hierop in te gaan.  

Momenteel wordt de meerwaarde van het deelnemen aan een klassenraad binnen dit 

project ter discussie gesteld. De deelnemende lerarenopleidingen engageren zich om 

deze discussie grondig te voeren en koppelen dit terug. Zij zullen hiervoor te rade gaan 

bij de deelnemende secundaire scholen zodat de besluitvorming gedragen wordt. 

Verslaggeving 

De student brengt de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ van de secundaire school en de 

lerarenopleiding op de hoogte over de werking. Dit gebeurt volgens de gemaakte 

afspraken en rekening houdend met de deontologische code met betrekking tot het 

doorsturen van informatie.  

 

4.2 Leerling 

We verwachten van de leerling  

- dat hij het opzet van het project kent en vrijwillig deelneemt aan het project;  

- dat hij ervan overtuigd is dat ‘Leren Thuis Leren’ een meerwaarde kan betekenen 

voor zijn leerproces; 

- dat hij minimaal geëngageerd is, zich houdt aan gemaakte praktische afspraken, 

aanwezig is tijdens de geplande huisbezoeken en dit alles vanuit een positieve 

houding. 

 

4.3 Ouder(s) 

We verwachten van de ouders  

- dat ze het opzet van het project kennen en vrijwillig deelnemen aan het project; 

- dat ze de student toelaten in hun privécontext; 

- dat ze zich houden aan gemaakte praktische afspraken en aanwezig zijn tijdens de 

geplande huisbezoeken. 

 

4.4 Secundaire school 

We verwachten van de secundaire school 

- dat ze het project ‘Leren Thuis Leren’ een waardige complementaire plaats geeft 

binnen hun zorgbeleid; 
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- dat het project ‘Leren Thuis Leren’ door het gehele schoolteam gedragen wordt; 

- dat ze een doordachte selectie van de leerlingen maakt; 

- dat ze de leerling en de ouders voldoende inlicht over het opzet van het project én 

het project zo voorstelt dat zowel de leerling als de ouders vrijwillig kunnen 

deelnemen; 

- dat ze de student informeert over leerlingenbegeleiding in de eigen instelling; 

- dat ze een opstartmoment organiseert waar eventueel de ouders, de leerling en de 

student elkaar kunnen leren kennen en waar de eerste afspraken gemaakt kunnen 

worden; 

- dat ze het proces van de leerling verder opvolgt en de leerling en student mee 

ondersteunen in dit proces; 

- dat ze, wanneer er zich problemen voordoen - bijvoorbeeld inzake het opvolgen van 

gemaakte afspraken - de ouders en/of leerling hierover aanspreekt en mee zoekt 

naar een oplossing; 

- dat ze, wanneer er zich problemen voordoen, indien nodig andere (externe) 

betrokkenen aanspreekt; 

- dat ze de student op de hoogte brengt wanneer de klassenraden en oudercontacten 

plaatsvinden; 

- dat ze wanneer de student in gebreke blijft de lerarenopleiding op de hoogte brengt; 

- dat ze het project samen met de ouders, de leerling en de student afrondt en 

evalueert; 

- dat ze de leerling na het project verder ondersteunt binnen de mogelijkheden van de 

eigen zorgwerking; 

- dat ze deelneemt aan overlegmomenten georganiseerd door de lerarenopleiding, 

bijvoorbeeld over de evaluatie van het project. 

 

4.5 Lerarenopleiding 

We verwachten van de lerarenopleiding  

- dat ze de studenten voldoende voorbereidt op het project ‘Leren Thuis Leren’ 

betreffende leerlingenbegeleiding in het algemeen met aandacht voor het stimuleren 

van ‘leren leren’, het bewaken en/of stimuleren van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en het verzorgen van studiekeuze- en schoolloopbaanbegeleiding, het 

contextuele denken en contextuele leerlingenbegeleiding, omgaan met diversiteit in 

het algemeen, maatschappelijke kwetsbaarheid en communiceren én samenwerken 

met ouders; 

- dat ze de student toekent aan een deelnemende school en eventueel aan een 

geselecteerde leerling; 

- dat ze de studenten voldoende ondersteunt, begeleidt en opvolgt tijdens het proces 

door onder andere het structureel inroosteren van intervisie-/supervisiemomenten; 

- dat ze samen met de studenten de transfer i.f.v. het omgaan met diversiteit maakt 

naar de concrete klaspraktijk als leraar in opleiding en als beginnend leraar;  

- dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt betreffende het tot stand komen en 

behouden van een goede communicatie en samenwerking; 
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- dat ze, wanneer er zich problemen voordoen, bijvoorbeeld in de begeleiding van de 

leerling in/en zijn context, de secundaire school hierover aanspreekt en mee zoekt 

naar een oplossing;  

- dat ze samen met de betrokken partners het project ‘Leren Thuis Leren’ evalueert en 

bijstuurt; 

- dat ze deelneemt aan het overleg met de deelnemende lerarenopleidingen én de 

gemaakte afspraken opvolgt;  

- dat ze i.f.v. eigen competenties aan zelfreflectie doet en op zoek gaat naar 

nascholingen die hier een antwoord op kunnen bieden.  
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5 Stappenplan 

Dit stappenplan geeft een globaal overzicht van ‘Leren Thuis Leren’ over één schooljaar. Binnen dit stappenplan worden de 

verantwoordelijke(n), betrokkene(n) en periode besproken. Binnen de samenwerking tussen de betrokkenen kunnen eigen accenten 

gelegd worden in functie van specifieke noden.  

 

Vooraleer we de stappen meer concreet bespreken, starten we met een tijdslijn waarin we de stappen gespreid over één schooljaar 

weergeven. Vervolgens bespreken we in tabelvorm per stap ook de verantwoordelijke(n) en betrokkene(n).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: stappenplan van ‘Leren Thuis Leren’ met uit te voeren taken verspreid over één schooljaar. 

 

 

 

Start  

schooljaar 

 

Herfst- 

vakantie 

 

 

 

Kerst- 

vakantie 

 

Paasvakantie 

 

 

 

Einde schooljaar 

 

 

STAP 1: voorbereiding 

STAP 2: kenbaar 

maken, informeren 

over en uitnodigen tot 

deelname 

STAP 3: opstart 

STAP 4: start 

huisbezoeken 

(minimum 3) 

 

 

STAP 5: verderzetten huisbezoeken en 

opvolgen 

STAP 6: afronden 
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STAPPEN VERANTWOORDELIJKE(N) BETROKKENE(N) PERIODE 

STAP 1: Algemene voorbereiding op en ondersteuning van het tutorschap  

Voorbereiden en opleiden van studenten tot competente 

leer-, leerling- en schoolloopbaanbegeleiders die in hun 

één-op-éénbegeleiding rekening houden met de noden en 

krachten van de leerling in en zijn context 

Lerarenopleiding 

 

Student, ev. CLB en/of 

welzijnspartner 

 

Voor 

herfstvakantie 

 

STAP 2: Kenbaar maken van, informeren over en uitnodigen tot deelname aan ‘Leren Thuis Leren’  

Informeren van studenten over ‘Leren Thuis Leren’ Lerarenopleiding Student Voor 

herfstvakantie 

 

Studenten handvaten aanreiken over hoe ze in dialoog 

kunnen gaan met de ouders en de leerling over het opzet 

van ‘Leren Thuis Leren’  

Lerarenopleiding 

 

 

Student, ev. CLB en/of 

welzijnspartner 

Aanstellen van een coördinator ‘Leren Thuis Leren’ in de 

secundaire school  

Secundaire school  

Doorgeven van het aantal studenten per school Lerarenopleiding Secundaire school 

Screening en selectie van leerlingen Secundaire school Leerling, ouder(s), ev. CLB 

en/of welzijnspartner, 

lerarenopleiding 

 

Leerlingen en ouders informeren over ‘Leren Thuis Leren’ 

en hen uitnodigen voor deelname aan ‘Leren Thuis Leren’ 

Secundaire school Leerling, ouder(s), ev. CLB 

en/of welzijnspartner 

Aantal en/of gegevens van de geselecteerde leerlingen 

doorgeven aan de lerarenopleiding 

Secundaire school 

 

Lerarenopleiding 

Koppelen van scholen en eventueel leerlingen aan 

studenten (match) 

Lerarenopleiding Secundaire school, 

student, ev. CLB en/of 

welzijnspartner 

STAP 3: opstart ‘Leren Thuis Leren’  

Eerste sessie(s) ter voorbereiding van het eerste 

huisbezoek 

Lerarenopleiding Student, ev. CLB en/of 

welzijnspartner 

Voor 

herfstvakantie 
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Organiseren kennismakingsmoment 

 

Secundaire school Student, leerling en ev. 

ouders, CLB en/of welzijns-

partner 

 

 

 

STAP 4: start huisbezoeken  

Plannen en uitvoeren van het eerste huisbezoek Student Leerling, ouders, 

secundaire school en ev. 

CLB en/of welzijnspartner 

STAP 5: verder zetten en opvolgen ‘Leren Thuis Leren’  

Plannen en uitvoeren van verdere huisbezoeken (min. 3 

voor de kerstvakantie) 

Student Leerling en ouders Tussen 

herfstvakantie 

en 

kerstvakantie/ 

vanaf de 

matching 

 

Een of twee intervisie/supervisiemomenten  Lerarenopleiding Student, ev. CLB en/of 

welzijnspartner 

Klasobservatie Student Secundaire school 

Bijwonen klassenraad Student Secundaire school Tussen 

herfstvakantie 

en mei, juni 

Bijwonen oudercontact Student, ouders Secundaire school 

Tussentijds overlegmoment Student, secundaire school Ev. leerling, ouders, CLB 

en/of welzijnspartner 

Voortzetten van huisbezoeken Student Leerling, ouders en 

secundaire school 

Vervolg intervisie/supervisiemomenten Lerarenopleiding Student, ev. CLB en/of 

welzijnspartner 

STAP 6: afronden ‘Leren Thuis Leren’  

Gezamenlijk afsluiten en evalueren van proces ‘Leren 

Thuis Leren’ 

Student, secundaire school Ev. leerling, ouders, CLB 

en/of welzijnspartner 

Mei, juni 

Afsluitend begeleidingsmoment Lerarenopleiding Student Juni 
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‘Leren Thuis Leren’: specifiek gedeelte 

secundaire school 

Binnen dit specifiek gedeelte wensen we u als secundaire school die informatie te geven 

die specifiek voor u van toepassing is. Hiervoor grijpen we terug naar de structuur van 

het eerder besproken stappenplan en zullen we van daaruit praktische informatie 

meegeven om ‘Leren Thuis Leren’ vlot te laten verlopen.  

 

STAP 1: algemene voorbereiding op en ondersteuning van het 

tutorschap 

Informatie uit het stappenplan 

STAPPEN VERANTWOORDELIJKE(N) BETROKKENE(N) PERIODE 

STAP 1: Algemene voorbereiding op en ondersteuning van het tutorschap 

Voorbereiden en opleiden van 

studenten tot competente leer-, 

leerling- en schoolloopbaanbegeleiders 

die in hun één-op-éénbegeleiding 

rekening houden met de noden en 

krachten van de leerling in en zijn 

context. 

Lerarenopleiding Student, ev. CLB 

en/of 

welzijnspartner 

Voor 

herfstvakantie 

 

 

Specifieke praktische informatie bij deze stap 

De lerarenopleiding zorgt er in deze stap voor dat de studenten de nodige kaders en 

oefenmomenten aangereikt krijgen om het tutorschap aan te vatten. Binnen deze 

algemene voorbereiding kan er een beroep gedaan worden op de deskundigheid van het 

CLB en/of welzijnspartners.  

 

STAP 2: kenbaar maken van, informeren over en uitnodigen tot 

deelname aan ‘Leren Thuis Leren’ 

Informatie uit het stappenplan 

STAPPEN VERANTWOORDELIJKE(N) BETROKKENE(N) PERIODE 

STAP 2: Kenbaar maken van, informeren over en uitnodigen tot deelname aan ‘Leren Thuis Leren’ 

Informeren van studenten over ‘Leren 

Thuis Leren’ 

Lerarenopleiding Student Voor 

herfstvakantie 

 Studenten handvaten aanreiken over 

hoe ze in dialoog kunnen gaan met de 

ouders en leerling over het opzet van 

‘Leren Thuis Leren’ 

Lerarenopleiding 

 

 

 

Student, ev. CLB 

en/of 

welzijnspartner 
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Aanstellen van een coördinator ‘Leren 

Thuis Leren’ in de secundaire school 

Secundaire school  

Melden van het aantal studenten per 

school.  

Lerarenopleiding Secundaire school 

Screening en selectie van leerlingen Secundaire school Leerling en 

ouder(s), ev.  

CLB en/of welzijns-

partner, 

lerarenopleiding 

 

Leerlingen en ouders informeren over 

‘Leren Thuis Leren’ en hen uitnodigen 

voor deelname aan ‘Leren Thuis Leren’ 

Secundaire school Leerling en 

ouder(s), ev. CLB 

en/of 

welzijnspartner 

 

Aantal en/of gegevens geselecteerde 

leerlingen doorgeven aan de 

lerarenopleiding 

Secundaire school 

 

 

Lerarenopleiding 

Koppelen van leerlingen aan studenten Lerarenopleiding Secundaire school, 

student, ev. CLB 

en/of 

welzijnspartner 

 

Specifieke praktische informatie per concrete stap 

Aanstellen van een coördinator ‘Leren Thuis Leren’ in de secundaire school 

De secundaire school stelt een coördinator aan voor het project ‘Leren Thuis Leren’. Deze 

coördinator fungeert als aanspreekpunt voor de betrokkenen, is verantwoordelijk voor de 

organisatie en de opvolging van het project, zorgt ervoor dat het project kenbaar is 

binnen het schoolteam.  

Doorgeven van het aantal studenten per school 

De verantwoordelijke van de lerarenopleiding geeft het aantal studenten door dat een 

leerling in de betreffende secundaire school kan begeleiden. Op basis van dit aantal kan 

een keuze gemaakt worden uit potentiële leerlingen en gezinnen. 

Screening en selectie van leerlingen 

Bij deze selectie is het belangrijk om de doelgroep voor ogen te houden, namelijk 

leerlingen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, die het meest gebaat zijn bij de 

ondersteuning die de student van een lerarenopleiding in het kader van ‘Leren Thuis 

Leren’ kan bieden. Het gaat dus niet automatisch om jongeren en gezinnen die het 

meeste hulp nodig hebben, wel om diegene die wij het best kunnen helpen. Eerder in het 

inspiratieboek kwam de doelgroep beschrijvend aan bod.  

Als achtergrondinformatie verwijzen we in bijlage naar het artikel ‘maatschappelijke 

kwetsbaarheid op school’ uit Welwijs (2009 jaargang 20, nr. 3).  Dit artikel beschrijft 

kernachtig het referentiekader van maatschappelijke kwetsbaarheid, vertrekkend van de 
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theorie van Nicole Vettenburg en geeft een duidelijk beeld van hoe deze problematiek 

zich op school manifesteert en hoe de school hiermee kan omgaan.   

 

In onderstaand kader geven we suggesties rond de concrete selectie van leerlingen en 

gezinnen. Deze verschillende criteria dienen in onderlinge samenhang bekeken te 

worden.  

 

 Leerlingen Gezin 

Algemeen 

 

- leerlingen met moeilijkheden of 

problemen qua studiemethode, 

studiehouding of studiemotivatie 

uit een maatschappelijk 

kwetsbare context; 

- de aangereikte inspanningen op 

school blijken onvoldoende te zijn.  

 

- ouders/gezinnen met een 

maatschappelijk kwetsbare 

achtergrond.  

 

Specifiek - schoolresultaten komen niet 

overeen met capaciteiten leerling; 

- moeilijkheden op vlak van leren 

en studeren (studiehouding, 

studiemotivatie, 

studeervaardigheden,…); 

- laag welbevinden en zelfbeeld;  

- beperkt beheersen van de 

schooltaal.  

- lage scholingsgraad;  

- minder gunstige economische situatie 

(financieel, huisvesting,…);  

- anderstaligheid; 

- beperkte taalcompetenties; 

- negatieve schoolervaringen; 

- lage maatschappelijke status; 

- beperkte kennis over onderwijs en 

weinig vertrouwd met onderwijs; 

- weinig geloof en inzicht in eigen 

vaardigheden met betrekking tot 

(onderwijs)ondersteuning van de 

jongere; 

- lage betrokkenheid bij het schoolleven 

en weinig ondersteuning van de 

jongere; 

- lage betrokkenheid op de school; 

- negatieve beeldvorming tegenover 

onderwijs. 

Tegenindicaties - een achterstand op één bepaald 

vak; 

- psychische problemen;  

- problemen zijn te herleiden tot 

leerstoornissen.  

- (multiproblem)gezinnen waar teveel 

factoren mogelijk een negatieve 

invloed hebben op de ouder-

kindrelatie; 

- kansrijke ouders die in de positie zijn 

of de capaciteiten hebben om zelf hun 

kind maximaal te ondersteunen; 

- situaties waarin contact en 

samenwerking met de ouders te 

moeilijk verloopt.  

Voorwaarden - de leerling is gemotiveerd om deel 

te nemen aan het project.  

 

- de ouders stemmen toe in de 

begeleiding aan huis en engageren 

zich om aanwezig te zijn tijdens de 

huisbezoeken.  
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De verantwoordelijkheid voor de selectie van leerlingen en gezinnen ligt in eerste 

instantie bij de secundaire school. Bovenstaande criteria kunnen ondersteunend zijn als 

leidraad om deze leerlingen te selecteren. Hieronder lijsten we 

verschillende manieren op om informatie in functie van de selectie te bekomen. Zo kan 

een school bijvoorbeeld een beroep doen op volgende bronnen: 

 

- Het leerlingendossier van de school kan heel wat interessante informatie bevatten om 

te komen tot een doordachte selectie. Daarnaast kunnen de leraren, 

leerlingbegeleiding, de directie en/of de klassenraad een goed zicht hebben op de 

situatie of op mogelijke signalen; 

- De SES-indicatoren die tijdens de inschrijving in kaart gebracht worden, vormen een 

goede basis om een eerste keuze van leerlingen te maken; 

- De BaSO-fiche waarop collega’s van het lager onderwijs informatie verzamelen over 

de leerling en doorgeven aan het gezin. Deze fiche kan bij de inschrijving opgevraagd 

worden bij de ouders. De ouders kunnen zelf bepalen of ze dit willen. Het instrument 

kan een krachtig instrument zijn inzake doorstroming van informatie van het lager 

onderwijs naar het secundair onderwijs en kan op deze manier bijdragen aan 

continuïteit in de zorg voor de leerling; 

- Het CLB en/of een welzijnspartner kan aangeven of een leerling/gezin in aanmerking 

komt voor het project;  

- De ouders stellen zelf de vraag. 

 

Op basis van deze informatie selecteert de school het afgesproken aantal leerlingen dat 

wordt aangesproken en uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Wanneer de 

leerling het project ziet zitten worden ook de ouders aangesproken en geïnformeerd. 

Leerlingen en ouders informeren over ‘Leren Thuis Leren’ en hen uitnodigen 

voor deelname aan ‘Leren Thuis Leren’ 

Het is belangrijk dat de leerling en de ouders voldoende geïnformeerd worden over het 

project. De coördinator ‘Leren Thuis Leren’ die de ouders inlicht kan informatie over het 

project terugvinden in het inspiratieboek.  

De coördinator ‘Leren Thuis Leren’ spreekt zowel de leerling als de ouders aan over het 

feit dat de leerling in aanmerking komt voor deelname aan het project. De leerling en de 

ouders krijgen een eerste maal uitleg over het project wanneer hen het project kenbaar 

wordt gemaakt. De school kan telefonisch contact opnemen met de ouders, het gezin 

uitnodigen op school, de ouders aanspreken tijdens een oudercontact, eventueel een 

huisbezoek afleggen,… . 

Wanneer zowel de leerling als de ouders blijk geven van interesse voor het project 

worden ze op school uitgenodigd voor een kennismakingsmoment met de student. Om 

bij dit eerste kennismakingsmoment de leerling en de ouders te informeren over en 

nogmaals uit te nodigen tot deelname aan ‘Leren Thuis Leren’ ontwikkelde de Provincie 

Limburg samen met een breed netwerk van partners uit het onderwijs en de 

welzijnssector een folder (zie http://extranet.limburg.be/45668/lerenthuisleren.html en 

in bijlage). Binnen deze samenwerking stelde elke partner het krachtgerichte denken 

centraal, hetgeen ook tot uiting komt in de betreffende folder. Met deze folder wordt de 

http://extranet.limburg.be/45668/lerenthuisleren.html


 

 

29                                                 

 

mogelijkheid geboden om op een krachtgerichte en uitnodigende manier in dialoog te 

treden met de ouders en de leerling om na te gaan of ze in het project willen stappen.  

Het is belangrijk dat ouders in dit gesprek duidelijk geïnformeerd worden over:  

- de betrokken actoren;  

- de doelstellingen; 

- wat de student niet komt doen, bijv. bijles geven, opvoeding overnemen, …; 

- de algemene manier van werken; 

- waar ouders terecht kunnen als ze tijdens het project met vragen zitten;  

- hoe er wordt gecommuniceerd over de begeleiding; 

- de reden waarom het kind geselecteerd werd. 

 

Bijkomend kan ook de strip ter visualisering van het project gebruikt worden (zie bijlage 

3) 

 

De ouders en de leerling geven aan vrijwillig deel te nemen aan het project. De 

goedkeuring van de ouders is minstens even belangrijk als de goedkeuring van de 

leerling omdat de ouders gezien worden als een belangrijke partner binnen dit project. 

Ook wanneer de leerling en de ouders effectief wensen deel te nemen aan het project 

kan de folder een handig instrument zijn om engagementen en verwachtingen helder op 

elkaar af te stemmen en praktische afspraken een plaats te geven. 

Bijkomend kan de folder gebruikt worden om het project te bespreken binnen de school.  

Aantal en/of gegevens geselecteerde leerlingen doorgeven aan de 

lerarenopleiding 

De secundaire school bezorgt de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ van de lerarenopleiding 

in eerste instantie praktische informatie over de leerling, zoals: 

- naam en voornaam van de leerling; 

- contactgegevens; 

- woonplaats; 

- klas en studierichting; 

- contactgegevens klastitularis; 

- taalcompetenties leerling en gezin; 

- eventuele specifieke wensen van leerling, ouder of secundaire school. 

Daarnaast maakt de secundaire school afhankelijk van de situatie zelf een keuze of het 

meedelen van bijkomende achtergrondinformatie gewenst en/of noodzakelijk is. 

Koppelen van leerlingen aan studenten 

De lerarenopleiding en/of de secundaire school koppelt op basis van de verkregen 

informatie de leerlingen aan studenten.  

De lerarenopleiding geeft de contactgegevens van de studenten aan de secundaire school 

én van de leerlingen aan de studenten. 
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STAP 3: opstart ‘Leren Thuis Leren’ 

Informatie uit het stappenplan 

STAPPEN VERANTWOORDELIJKE(N) BETROKKENE(N) PERIODE 

STAP 3: opstart ‘Leren Thuis Leren’  

Eerste intervisie-/supervisiemoment 

ter voorbereiding van eerste 

huisbezoek 

Lerarenopleiding Student, ev. CLB 

en/of 

welzijnspartner 

Voor 

herfstvakantie 

 

Organiseren kennismakingsmoment 

 

Secundaire school Student, leerling en 

ev. ouders, CLB 

en/of 

welzijnspartner 

 

Specifieke praktische informatie per concrete stap  

Organiseren kennismakingsmoment 

De coördinator ‘Leren Thuis Leren’ nodigt de studenten uit voor de start van het project 

op de secundaire school. Hier legt hij de algemene schoolwerking uit en de manier 

waarop de school werkt aan ‘leren leren’. Over deze informatie dient de student te 

beschikken voor het eerste huisbezoek. Het kan interessant zijn dit infomoment te 

koppelen aan het eerste kennismakingsmoment met de leerling en de ouders. 

Wanneer de leerling en/of ouders uitgenodigd worden op dit kennismakingsmoment kan 

de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ het project  met behulp van de folder nogmaals 

uitleggen en krijgen de leerling en/of ouders en student de mogelijkheid om met elkaar 

kennis te maken. Afhankelijk van de schoolwerking kunnen tijdens dit moment ook het 

CLB en/of een welzijnspartner uitgenodigd worden.  

Praktisch: de coördinator Leren Thuis Leren nodigt de betrokken partijen uit voor het 

eerste kennismakingsmoment. 

 

STAP 4: start huisbezoeken 

Informatie uit het stappenplan 

STAPPEN VERANTWOORDELIJKE(N) BETROKKENE(N) PERIODE 

STAP 4: start huisbezoeken 

Plannen en uitvoeren van het eerste 

huisbezoek 

Student Leerling,  ouder,  

secundaire school 

en ev. CLB en/of 

welzijnspartner 

Tussen 

herfstvakantie 

en 

kerstvakantie 

 

Specifieke praktische informatie bij deze stap  

De verantwoordelijkheid voor het plannen van het eerste huisbezoek ligt bij de student in 

overleg met de leerling en de ouder(s). Indien dit contact moeilijk verloopt, dient de 

school en eventueel CLB en/of welzijnspartner de student hierbij te ondersteunen en/of 

zelf contact op te nemen met de leerling en/of de ouder(s). 
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STAP 5: verder zetten en opvolgen ‘Leren Thuis Leren’ 

 

Informatie uit het stappenplan 

STAPPEN VERANTWOORDELIJKE(N) BETROKKENE(N) PERIODE 

STAP 5: verder zetten en opvolgen ‘Leren Thuis Leren’ 

Plannen en uitvoeren van verdere 

huisbezoeken (min. 3 voor de 

kerstvakantie) 

Student Leerling en ouders Tussen 

herfstvakantie 

en 

kerstvakantie Tweede (en eventueel) derde 

intervisiemoment 

Lerarenopleiding Student, ev. CLB 

en/of 

welzijnspartner 

Klasobservatie 

 

 

 

 

Student Secundaire school 

Bijwonen klassenraad Student Secundaire school Tussen 

herfstvakantie 

en mei 

Bijwonen oudercontact Student, ouders Secundaire school 

Tussentijds overlegmoment Student, secundaire school Ev. leerling, ouders, 

CLB en/of 

welzijnspartner 

Voortzetten van huisbezoeken Student Leerling, ouders, 

secundaire school 

Vervolg intervisie-/supervisie-

momenten 

Lerarenopleiding Student 

 

Specifieke praktische informatie per concrete stap  

Bijwonen klassenraad 

De student participeert aan minstens een begeleidende klassenraad.  

Praktisch: de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ van de secundaire school geeft bij aanvang 

van het project de data van de komende klassenraden door.  

Gewenst: Om studenten een idee te geven van het verloop en de inhoud van een 

klassenraad, is het relevant dat de student een volledige klassenraad kan bijwonen. 

Eveneens is het voor de student interessant als hij tijdens de klassenraad vragen mag 

stellen en informatie mag geven over zijn leerling, dit uiteraard in het kader van ‘leren 

leren’. Vanuit de opleiding verwachten we dat de studenten deontologisch verantwoord 

omspringen met de informatie die zij doorgeven en krijgen Het informeren vooraf en de 

terugkoppeling nadien met de ouders is hiervan een essentieel onderdeel. 

 

Zoals eerder werd beschreven wordt de meerwaarde van het deelnemen aan een 

klassenraad binnen dit project ter discussie gesteld en zal na verder onderzoek blijken of 

deze opdracht als dusdanig behouden blijft.  

Bijwonen oudercontact 

De student participeert – indien de ouders hiermee instemmen- samen met de ouders 

en/of leerling aan minstens een oudercontact. 

Praktisch: de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ van de secundaire school geeft bij aanvang 

van het project de data van de komende ouderraden door. De school informeert de 
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leerling en de ouders hierover tijdens het eerst contactmoment. De student gaat in 

dialoog hierover met de ouders in functie van het maken van een afspraak. 

Klasobservatie 

De student voert minstens een klasobservatie uit. 

Praktisch: de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ fungeert als aanspreekpunt voor het 

vastleggen van een klasmoment en/of het doorgeven van contactgegevens van collega’s. 

Tussentijds overlegmoment 

De student en de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ en/of de klastitularis van de secundaire 

school bespreken tussentijds de verdere plannen van de student. De student en de 

coördinator ‘Leren Thuis Leren’ en/of de klastitularis kunnen bij elkaar terecht met 

vragen en/of bedenkingen. 

Voortzetten van huisbezoeken 

De student informeert de coördinator van de secundaire school op basis van gemaakte 

afspraken.  

Gewenst: In het kader van de begeleiding van de leerling is het aangewezen wanneer het 

project opgevolgd wordt door de secundaire school. De coördinator ‘Leren Thuis Leren’ 

geeft indien nodig belangrijke informatie door aan belanghebbenden. De student heeft de 

verantwoordelijkheid problemen tijdig te signaleren. In het belang van het leerproces van 

de student en/of de leerling is het belangrijk dat de secundaire school en/of de 

lerarenopleiding hier zo spoedig mogelijk op ingaat. Wanneer een secundaire school ziet 

dat een student niet voldoet aan de verwachtingen, wordt de lerarenopleiding zo snel 

mogelijk ingelicht. 

 

Stap 6: afronden ‘Leren Thuis Leren’ 

 

Informatie uit het stappenplan 

STAPPEN VERANTWOORDELIJKE(N) BETROKKENE(N) PERIODE 

STAP 6: afronden ‘Leren Thuis Leren’  

Gezamenlijk afsluiten en evalueren van 

proces ‘Leren Thuis Leren’ 

Student, secundaire school Ev. leerling, ouders, 

CLB en/of 

welzijnspartner 

Mei, juni 

Afsluitend intervisie-/supervisiemoment Lerarenopleiding Student Juni 

 

Specifieke praktische informatie bij deze stap  

Als afsluiting is het belangrijk dat de student en de secundaire school met elkaar in 

dialoog gaan over het afgelegde proces en de mogelijke verdere nood aan ondersteuning.  

Net zoals bij de opstart is het interessant om alle partijen opnieuw uit te nodigen op 

school om over het proces te reflecteren en afspraken te maken over verdere opvolging. 

Praktisch: de coördinator ‘Leren Thuis Leren’ van de secundaire school nodigt de ouders, 

de leerling en eventueel CLB en/of welzijnspartner uit voor dit moment.  
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De secundaire school informeert de lerarenopleiding over het afgelegde proces van de 

student en over het nakomen van gemaakte afspraken. Deze informatie wordt in 

rekenschap gebracht bij de evaluatie van de student. 

Daarnaast wordt op het einde van het jaar de secundaire school/scholen door de 

lerarenopleiding uitgenodigd voor een gesprek in functie van de nodige bijsturing van het 

project ‘Leren Thuis Leren’ voor het volgende schooljaar. 
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MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID
OP SCHOOL1

Met de meeste jongeren in Vlaanderen gaat het goed. Ze zijn tevreden over zichzelf. Ze hebben redelijke toe-
komstperspectieven. Ze wonen bij hun biologische ouders. In hun vrije tijd doen ze wat ze graag doen en op school
presteren ze goed (Huysmans, 2007; Op de Beeck, 2009). Maar met een beperkte groep leerlingen gaat het min-
der goed: zij zijn kwetsbaarder. Die kwetsbaarheid heeft te maken met persoonlijke factoren, met de context waar-
in ze leven of met die twee factoren tegelijk. Hun grotere kwetsbaarheid manifesteert zich vaak in moeilijk ge-
drag en in een zwakke positie tegenover instellingen zoals de school, de justitie of de VDAB.

Welwijs startte twintig jaar geleden vanuit een nood aan
ondersteuning in het onderwijs. Uit onderzoek van de
Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie bleek dat de school een
grote impact heeft op het maatschappelijk kwetsbaarheids-
proces van leerlingen (Vettenburg, 1988) en dat de
welzijnssector vragende partij was om samen te werken met de
school (De Cauter, 1990). Toch kwam deze samenwerking
moeilijk tot stand (Vettenburg & Biermans, 1994). Daarom
ontstond de vzw Majong (Maatschappij- en jongerenpro-
blemen) met als doel: de positie van maatschappelijk kwetsbare
jongeren verbeteren. Dat proberen we vooral door de
samenwerking tussen onderwijs en welzijnswerk te bevorderen.
Concreet doen we dat met drie soorten activiteiten: vorming,
onderzoek en de publicatie van Welwijs.

Welwijs startte vanuit het referentiekader van ‘maatschappelijke
kwetsbaarheid’, later aangevuld met het daarop aansluitende
kader van ‘algemene preventie’.3

Kwetsbaarheid op school

Naast sociaal bepaalde startverschillen zijn er op school
ook andere mechanismen die kinderen uit sociaal
zwakke milieus steeds verder marginaliseren. Zij pro-
fiteren minder van het geboden onderwijs. En ze zijn
duidelijk in het nadeel bij elke beslissing over hun ver-
dere schoolloopbaan: zittenblijven, overgaan naar bui-
tengewoon onderwijs of naar een andere richting in
het secundair onderwijs.

Het onderwijs in Vlaanderen heeft zijn sterke pun-
ten, maar het produceert ook sociale ongelijkheid. Uit
de cijfers blijkt dat de verhoogde kwetsbaarheid vaak
de hele schoolloopbaan blijft aanslepen.
Kinderen van wie de moeder alleen maar een getuig-
schrift heeft van lager onderwijs, lopen vijf keer méér
kans op vertraging in het eerste leerjaar dan kinde-
ren van een hooggeschoolde moeder. Tegen het zes-
de leerjaar loopt die verhouding op van 5 tot 7,2 keer
meer. Kinderen van laaggeschoolde moeders maken
acht tot tien keer meer kans om in het buitengewoon
onderwijs terecht te komen dan kinderen van hoog-
geschooldemoeders. Op de secundaire school belandt
een op drie van de kinderen met een laaggeschoolde
moeder in de B-klas, tegenover minder dan 5 pro-
cent van de kinderen van hooggeschoolden. Tegen het
vierde jaar secundair zit meer dan de helft van de kin-
deren van laaggeschoolden in het bso, tegenover am-
per 5,6 procent van de kinderen van hooggeschool-
den. En de trend zet zich door in de ongekwalificeer-

de uitstroom. Het percentage jongeren dat de school
verlaat zonder diploma of getuigschrift van het zesde
jaar ligt in Vlaanderen rond 15 procent. Heeft demoe-
der alleen maar een getuigschrift van lager onder-
wijs? Dan loopt dat cijfer op tot 29 procent, bijna een
op drie. Heeft de moeder hogere studies afgemaakt?
Dan zakt het cijfer tot 2,7 procent, of tien keer min-
der. Ten slotte halen bijna acht op tien kinderen van
hooggeschoolden zelf ook een hoger diploma, tegen-
over nauwelijks één op vier kinderen van laaggeschool-
den (Nicaise, 2008).

In plaats van het opleidingsniveau van de moeder kun
je ook de sociaaleconomische status van het gezin als
indicator nemen: dat levert eenzelfde beeld op.

Het verschil in schoolloopbaanmaakt kinderen uit so-
ciaal zwakke milieus kwetsbaarder tegenover andere
maatschappelijke instellingen zoals justitie, arbeids-
markt, huisvesting of gezondheidszorg. Wil het on-
derwijs gelijke kansen creëren voor alle jongeren, dan
moet het extra zorg besteden aan de groep die con-
tinu uit de boot dreigt te vallen. Om die zorg uit te
bouwen, heb je inzicht nodig in het proces dat aan de
basis ligt van de kwetsbare positie van de jongere.
Hieronder beschrijven we dat maatschappelijk kwets-
baarheidsproces en de consequenties ervan voor de
onderwijspraktijk.

Het proces van maatschappelijke
kwetsbaarheid

De integratieve theorie van maatschappelijke kwets-
baarheid is ontwikkeld als theoretisch kader om aan-
houdend delinquent gedrag van jongeren te verkla-
ren. Maar de uitgangspunten en de algemene mecha-
nismen zijn veel ruimer toepasbaar. Ze beschrijven
hoe sociaal zwakke personen of groepen in hun con-
tactenmetmaatschappelijke instellingen − zoals school,
arbeidsmarkt of justitie − telkens weer vooral opbot-
sen tegen de controlerende en sanctionerende aspec-
ten ervan en minder profiteren van het positieve aan-
bod.2 Op school krijgt een maatschappelijk kwetsba-
re leerling dus telkens weer vooral negatieve opmer-
kingen of straf. Hij krijgt negatieve opmerkingen over
wat hij niet weet of niet juist doet. Hij krijgt meer
strafstudie voor storend gedrag in de klas. Hij wordt
meer geschorst of zelfs van school gestuurd. Boven-
dien profiteert de maatschappelijk kwetsbare leer-
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ling minder van het positieve aanbod van de school:
hij doet er minder kennis op, leert minder goed lezen
en schrijven, leert minder vaardigheden aan, krijgt
minder positieve ervaringen zoals goede punten of
waarderende opmerkingen in het schoolrapport.

Belangrijkste kenmerken

De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid
vertrekt van een interactionistische benadering van
sociale problemen: problemen komen voort uit inter-
actie tussen individuen of groepen en maatschappe-
lijke instellingen. Kwetsbaarheid is per definitie een
interactioneel begrip. Je bent altijd kwetsbaar voor iets,
in relatie tot iets. De patiënt is kwetsbaar in zijn rela-
tie met de dokter, de fietser is kwetsbaar voor auto’s,
vrouwen zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. In het
maatschappelijk kwetsbaarheidsproces is een persoon
of bevolkingsgroep kwetsbaar voor maatschappelij-
ke instellingen. Het is ook een cumulatief proces: ben
je gekwetst door één instelling, dan word je vanzelf
kwetsbaarder voor de volgende. Gekwetst zijn op
school maakt kwetsbaarder op de arbeidsmarkt, bij
het OCMW, of voor justitie (Vettenburg e.a., 1984).

Naast deze dynamische kijk op sociale problemen,
waarin samenleving − met haar politieke doelstellin-
gen en maatschappelijke instituties − en individu een
actieve rol kunnen hebben, beklemtoont maatschap-
pelijke kwetsbaarheid culturele aspecten zoals waar-
deoriëntatie of het opvoedingsmodel. De culturele ken-
merken van het gezin (zoals het opvoedingsmodel, de
waardeoriëntatie, het maatschappelijk perspectief)
zijn belangrijker dan de structurele kenmerken (zo-
als het beroepsniveau, wel of geen werk hebben, of de
‘socio-economische status’). En ten slotte staat in het
maatschappelijk kwetsbaarheidsproces de sociale bin-
ding centraal. Op dat bindingsaspect gaan we nu ver-
der in.

Belang van sociale binding

In de ontwikkeling van sociale bindingen speelt de
school een belangrijke rol. Op school ontwikkelt de
leerling een reeks bindingen die hem ook verbinden
met de samenleving.

In een doorsneesituatie gaat het zo: (1) Een leerling
voelt zich op school aanvaard, gaat zich hechten aan
de leerkracht en krijgt genegenheid in de plaats. (2)
Hij wil deze band behouden of verbeteren en zet zich
in voor de schooltaken, wat hem goede resultaten en
prestige oplevert. (3) Hij schikt zich dan ook naar de
tuchteisen, waardoor hij aan sancties ontkomt en een
mate van respectabiliteit bereikt. Naarmate de leer-
ling ouder wordt, gaan de prestige- en respectabili-
teitsmotieven overheersen, los van de persoonlijke
band met de leerkracht. De persoonlijke relatie met
de leerkracht en het engagement voor de schooltaken
werkt bij deze groep als een rem op probleemgedrag.

Niet zo positief voor iedereen

De theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid
ziet het tot stand komen van een binding als een in-
teractie tussen twee polen: de maatschappelijke in-
stelling - de school met haar context, het onderwijs-
beleid en de schoolgeschiedenis - en de jongere. Als
de binding niet of niet sterk genoeg tot stand komt,
kan er een probleem zijn aan de twee polen of in het
samenspel tussen de twee. We hoeven het probleem
dus niet alleen maar bij de jongere te gaan zoeken.
Er kan ook een probleem zijn aan de kant van het
maatschappelijk bindingsaanbod. Bij een oplossing
moeten we dan ook altijd de twee interactiepolen be-
trekken: leerling én leerkracht of school.

Zo is voor jongeren uit sociaal zwakke milieus het
schoolaanbod vaak niet aangepast en weinig motive-
rend. Ze zijn minder vertrouwd met de verbaal-ab-

stracte denkpatronen, de informele
omgangsregels, het taalgebruik. Zo
ontstaat een aaneenschakeling van
misverstanden. De leerlingen druk-
ken zich bijvoorbeeld uit in gebrek-
kigNederlands of in het dialect. Daar-
door schatten leerkrachten onbewust
hun taal- en kennisniveau lager in,
verwachten ze minder van deze kin-
deren en stimuleren ze minder, wat
leidt tot een lager schoolrendement.
De ouders zijnminder vertrouwdmet
de schoolcultuur. Zij weten niet hoe
ze moeten omgaan met commenta-
ren van de leerkracht of ze ervaren
feedback van leerkrachten als kritiek.
Daarop reageren ze ongepast, waar-
door de school ze dan weer minder
positief gaat benaderen, waardoor ze
hun kinderen minder adequaat kun-
nen begeleiden. Voor kinderen uit de
allerzwakste sociale milieus wordt de
afstand tussen de cultuurvariant van
hun gezin en van de school dan een
ware kloof.

Schema 1. Het ontstaan van sociale bindingen via school
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Leerlingen uit maatschappelijk erg kwetsbare gezin-
nen (1) ervaren in hun contact met de leerkracht geen
aanvaardende houding. Ze wordenmeestal gestigma-
tiseerd als ‘dom’ en ‘ongedisciplineerd’. (2) Daar-
door zetten ze zich minder in voor de schooltaken,
presteren ze minder en vinden ze zichzelf onbe-
kwaam: ze ontwikkelen dus een negatief zelfbeeld.
(3) Leerlingenmet deze ervaringen hebben weinig re-
denen om de schooldiscipline na te leven en worden
vaak gestraft. Ze zoeken steun bij een peergroup met
dezelfde negatieve ervaringen en gaan een eigen anti-
waardesysteem ontwikkelen om hun faal-beleven te
compenseren.

Deze confrontaties zorgen ervoor dat deze leerlin-
gen zich niet goed voelen op school, onder hun po-
tentiële mogelijkheden presteren en gaandewegmeer
probleemgedrag stellen. Daardoor staan ze later aan-
zienlijk zwakker tegenover andere maatschappelijke
instellingen zoals de arbeidsmarkt, OCMW, VDAB,
mutualiteit of justitie. Zo verhoogt hun schoolkwets-
baarheid hun verdere maatschappelijke kwetsbaar-
heid.

Cultuurvariant, geen gebrek aan cultuur

Komt er geen positieve relatie tussen leerling en leer-
kracht, dan heeft dat fundamenteel te maken met de
niet-aanvaardende houding van de leerkracht tegen-
over de cultuur en het milieu van de leerling. Die staat
veraf van de eisen van de school. Dat heeft onder an-
dere te maken met de taalontwikkeling, het niveau
van abstract denken, beleefdheidsregels kunnen han-
teren, de gerichtheid op lees- en schrijfcultuur. On-
derzoek bevestigt dat het optreden en de houding van
de leerkracht invloed heeft op het probleemgedrag
van leerlingen. Een aanvaardende houding zorgt voor

minder probleemgedrag (Vettenburg,
1988; Vettenburg&Huybregts, 2005;
Gavray & Vettenburg, 2007). Leer-
lingen stellen minder asociaal gedrag
naarmate ze vinden dat er genoeg
leerkrachten zijn die geduldig luiste-
ren als ze iets vragen, die goed lesge-
ven, ze niet behandelen als kleine kin-
deren, en eerlijke straffen geven. Van
leerkrachten verwachten ze dat ze de
− milieu- en leeftijdgebonden − cul-
tuur van de leerling kennen en er niet
op discrimineren. Dat ze de cultuur
van kwetsbare groepen dus zien als
een cultuurvariant en niet als een ge-
brek aan cultuur.

Maatschappelijke
kwetsbaarheid over
generaties heen

Bij falen op school kijken we spon-
taan naar het gezin: kinderen die van
thuis uit minder goed voorbereid zijn
en minder begeleid worden, zullen

het wel slechter doen op school: ze praten thuis wei-
nig over school, de ouders reageren niet op een slecht
rapport en gaan niet naar oudercontacten.Hoger bleek
al dat die voorstelling onvolledig is. Want wie zijn die
slecht begeleidende gezinnen? En hoe is het zover
kunnen komen?

De ouders van de zware schoolfalers hebben zelf ook
vaak negatieve ervaringen met maatschappelijke in-
stellingen achter de rug: hun eigen schoolloopbaan
was kort en frustrerend. Hun werksituatie is ongun-
stig. En soms hadden ze ook al contacten met politie
en gerecht (Vettenburg, 1988). Ook de ouders zijn dus
maatschappelijk kwetsbaar: ze halen weinig voordeel
uit hun contacten met maatschappelijke instellingen
en riskeren vooral controle en sancties, de negatieve
aspecten dus. Daardoor verwachten ze van de maat-
schappelijke instellingen nog weinig goeds voor zich-
zelf en hun kinderen. Dat ze hun kinderen niet ge-
past begeleiden, dat ze zo weinig contact houden met
de leerkrachten, het ligt niet aan hun slechte wil, maar
vooral aan hun eigen negatieve ervaringen met maat-
schappelijke instellingen. En die ervaringen hebben
te makenmet hunmaatschappelijk kwetsbare positie.

Wat op school gebeurt, staat ook niet op zich. Thuis
bereiden ze de leerlingmin ofmeer voor op zijn school-
loopbaan, terwijl allerlei buitenschoolse ervaringen
zijn schooltraject begeleiden. De school speelt een
versterkende rol in het proces van maatschappelijke
kwetsbaarheid en heeft een erg belangrijke invloed op
het verdere maatschappelijk traject. De jeugdcrimi-
nologische literatuur maakt het mogelijk om een ri-
sicotraject op te stellen (Vettenburg&Walgrave, 2002).
1. Sommige kinderen worden geboren in gezinnen

waarvan de ouders ongunstige maatschappelijke
ervaringen achter de rug hebben. Meestal leven ze
arm. Daardoor hebben ze dikwijls een ongunstig

Schema 2. Falende sociale bindingen op school
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maatschappelijk perspectief en zijn ze niet in staat
om hun kinderen een structurerend en stimule-
rend gezinsklimaat aan te bieden.

2. Die gezinnenwonenmeestal samen in buurtenwaar
het goedkoop wonen is. De huizen zijn oncomfor-
tabel, waardoor ze veel tijd op straat doorbren-
gen. Daar worden hun afzonderlijke negatieve er-
varingen collectieve evidenties. De buurtbewoners
voelen zich als sociale verliezers die machteloos
staan om daar iets aan te veranderen.

3. Kinderen uit die gezinnen en buurten worden zwak
begeleid, vertonen weinig gestructureerd gedrag,
een laag intelligentierendement, weinig sociaal con-
forme vaardigheden en hun morele ontwikkeling
blijft beperkt.

4. Zo riskeren ze op school te ondervinden dat ze de
prestatie- en tuchteisen niet aankunnen, en dreigt
te gebeuren wat we al beschreven: leerkrachten
zien de individuele onbekwaamheid. De leerling
voelt zich niet aangetrokken tot de leerstof, voelt
zich niet aangemoedigd en lokt daardoor tucht-
problemen uit. Het gevolg is dat hij de sociale bin-
dingen mist en riskeert dat ze hem ‘dom’ en ‘on-
gedisciplineerd’ vinden. Het maatschappelijk per-
spectief verschraalt. Het maatschappelijk zelfbeeld
en het zelfvertrouwen evolueert ongunstig.

5. Het ongunstige zelfbeeld van ‘verliezer’ maakt psy-
chosociale mechanismen nodig om dat te verwer-
ken. Steun daarvoor is te vinden bij leeftijd- en lot-
genoten, die de waarden omkeren: wat de maat-
schappij waardeert, doen ze als waardeloos van de
hand. Precies de provocatie levert interne achting
op. Er ontstaat een alternatief zelfwaardegevoel en
de jongeren leren de nodige technische vaardig-
heden aan om delicten te begaan.

6. Zo wordt het risico op contacten met politie en ge-
recht groter.

7. De schoolstatus heeft natuurlijk ook rechtstreek-
se gevolgen op de arbeidsmarkt: meer risico op
werkloosheid, op onstabiele jobs of op jobs met
laag inkomen en weinig prestige.

8. Die maatschappelijke loopbaan leidt tot een posi-
tie zoals die van de ouders. Als de jongeren zelf een
gezin stichten, is de kans groot dat ze ouders wor-
den die slechte ervaringen achter de rug hebben
en arm leven, dat ze niet in staat zijn om hun kin-
deren een structurerend en stimulerend gezinskli-
maat aan te bieden. De negatieve spiraal draait dus
door over de generaties heen.

De problematiek van maatschappelijke kwetsbaar-
heid treft niet alleen een individu of een gezin. Het
gaat om een deel van de bevolking dat samenleeft in
concrete wijken, waar ze dezelfde ervaringen onder-
gaan. Ze dragen die ervaringen over de generaties
heen over, wat de maatschappelijke randpositie weer
verder bestendigt. Een deel van die bevolking heeft
dus niet genoeg sociaal kapitaal. In die optiek is het
gezin niet de oorzaak van het probleem. Het is een
doorgeefluik of reproductiesysteem van demaatschap-
pelijke randpositie.

Na de school kwetsbaarder voor andere
instellingen

Het gaat hier niet om geïsoleerde problemen met de
school of op de arbeidsmarkt. De maatschappelijke
instellingen werken coherent in op zwakke bevolkings-
groepen. Als die falen tegenover een enkele instel-
ling, verhoogt dat de risico’s tegenover de andere.
Door ze te stigmatiseren en uit te stoten, dragen de
instellingen zelf actief bij tot de verdere sociale de-
gradatie van groepen die falen. Op de arbeidsmarkt
staan zij het zwakst en als ze werkloos worden, zijn
hun werkloosheidsuitkeringen − als ze daarvoor in
aanmerking komen − het laagst. Zij bevolken het
sterkst de gesloten psychiatrische instellingen, maar
genieten het minst van de nieuwere en minder ingrij-
pende vormen van psychosociale hulpverlening. Hun
bevolkingsgroep kampt met de meeste gezondheids-
problemen, maar de voordelen van de meest geavan-
ceerde geneeskunde gaan aan hun neus voorbij. Zij
komen het meest in aanraking met politie en gerecht,
maar krijgen de minst kwalitatieve rechtsbijstand. Zij
zijn kwetsbaar aan de maatschappelijke organisatie
zelf. Dit deel van de bevolking riskeert dus terecht te
komen in een negatieve spiraal, die de maatschappe-
lijke instellingen zelf nog eens activeren ook. Daar-
om kiezen wij voor de term ’maatschappelijke kwets-
baarheid’: bepaalde bevolkingsgroepen riskeren ac-
tief gekwetst te worden door de georganiseerde maat-
schappij op zich.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een ‘risico’, niet
om een proces dat al vooraf vastligt. Het beschreven
traject is niet fataal, maar een ketting van risicomo-
menten waarop individuen verschillend kunnen rea-
geren. De kwetsbare zelf speelt dus een actieve rol in
het maatschappelijk kwetsbaarheidsproces. Het hangt
ervan af hoe hij zijn ‘maatschappelijke’ kwetsbaar-
heid ‘individueel’ verwerkt.Maar een individuele reac-
tie wordt niet alleen beïnvloed door individueel-psy-
chologische factoren. Ook vroegere socialisering en
omstandigheden spelen een rol. De gebruikte oplos-
singsstrategieën voor maatschappelijke kwetsbaar-
heid zijn dus ook sociocultureel bepaald. Die oplos-
singsstrategieën nemen erg uiteenlopende vormen
aan. Zo kan een als ‘dom’ beschouwde leerling pro-
beren om door persoonlijke inspanningen prestaties
te leveren die bijna onmogelijk zijn voor iemand die
dat etiket opgeplakt kreeg (Goffman, 1971). Daar-
door kunnen de reacties van de omgeving verande-
ren en dat kan een keerpunt zijn in het proces van
maatschappelijke kwetsbaarheid.

Maatschappelijke kwetsbaarheid: een
integratief model

In het theoretische kader wordt een psychologische
benadering van binding (bonds to society,Hirschi, 1969)
geïntegreerd in een breder sociologisch kader. De
kern van de theorie is dat een cumulatie van negatie-
ve ervaringen met maatschappelijke instellingen − en
vooral met de school en het achterliggend onderwijs-
beleid − leidt tot geringe sociale binding en een on-
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gunstig maatschappelijk perspectief. Deze ervarin-
gen krijgen een psychologische impact doordat ze lei-
den tot specifieke sociaalpsychologische copingme-
chanismen en psychologische ‘kenmerken’, waarin het
risico schuilt op intensievere uitsluiting.Maar we kun-
nen de systematiek van deze negatieve ervaringen bij
bepaalde bevolkingsgroepen pas begrijpen in eenma-
cro-sociologische context. Demaatschappij doet haar
leden een belangrijk aanbod van opvoeding en vor-
ming, ondersteuning en hulpverlening, maar dat ge-
beurt onder voorwaarden die een bron van controle
zijn. De balans van aanbod en controle kan oneven-
wichtig zijn in twee richtingen.Maatschappelijk kwets-
bare groepen worden vooral geconfronteerd met con-
trole en genietenminder van het maatschappelijk aan-
bod.

Schoolervaringen spelen een sleutelrol in het proces
van maatschappelijke kwetsbaarheid. De ongunstige
gezinspositie is maar belangrijk voor zover ze het ri-
sico op een slechte schoolloopbaan vergroot. Het bre-
dere kader van de maatschappelijke kwetsbaarheid
laat dus zien hoe een soort ‘cultureel misverstand’ op
school aan de basis kan liggen van een reeks proces-
sen die systematisch de kwetsbaarheid verhogen.Wij-
zen op deze belangrijke rol van de school houdt met-
een in dat de school en het bredere onderwijsbeleid
een belangrijke preventieve taak kunnen opnemen in
de strijd tegen sociale ongelijkheid tussen bevolkings-
groepen in de samenleving.

Gevolgen voor het onderwijs

Wat betekent het theoretische kader van maatschap-
pelijke kwetsbaarheid nu concreet voor de school-
praktijk?

Handelen vanuit interactionistisch denken

Maatschappelijke kwetsbaarheid vertrekt vanuit in-
teractioneel denken: we moeten dus de twee interac-
tiepolen − leerling en leerkracht of school en hun con-
text − betrekken bij elke zoektocht naar mogelijke op-
lossingen.

Samenwerken met de ouders

Het theoretische kader van maatschappelijke kwets-
baarheid laat zien dat we de kloof tussen school en
maatschappelijk kwetsbare gezinnen kunnen verklei-
nen door een betere kennis en waardering van de cul-
tuur van die gezinnen. Gaandeweg groeit de overtui-
ging dat de communicatiekloof in de armoedebestrij-
ding maar overbrugd kan worden als we ons samen
inspannen om elkaars ervaringswereld op te zoeken,
te leren kennen en te leren begrijpen (Spiesschaert,
2005). Aan de twee kanten leven heel wat vooroor-
delen en weerstanden. Om die weg te werken, is het
nodig dat de twee partners elkaar vanuit een open
houding beter leren kennen en zich leren inleven in
de vragen, noden, opvattingen, interpretaties, dus in
de cultuur van de andere. Hoe leren directie en leer-
krachten de leefwereld van maatschappelijk kwetsba-
re gezinnen kennen, begrijpen en respecteren? Hoe

komen ouders positief in contact met de school? Hoe
leren zij de gestelde eisen begrijpen? En vooral: hoe
kunnen school en ouders met elkaar in dialoog gaan?

Dat goede contacten tussen ouders en school een be-
langrijke meerwaarde zijn, wordt algemeen aanvaard.
Uit onderzoek en uit projecten blijkt dat de contac-
ten tussen school en maatschappelijk kwetsbare ge-
zinnen beperkt zijn en bemoeilijkt worden door voor-
oordelen en weerstanden. Schoolexterne voorzienin-
gen en projecten kunnen een brugfunctie vervullen
om deze kloof te dichten (Vettenburg, 2008).

Samenwerken met schoolexterne voorzieningen

Buiten de school nemen verschillende voorzieningen
de zorg op voor kinderen en jongeren. Denkmaar aan
de centra algemeen welzijnswerk, samenlevingsop-
bouw, integratiecentra, jeugdwerk, preventiewerkin-
gen en bijzondere jeugdbijstand. Dikwijls zijn deze
voorzieningen vragende partij ommet en in de school
te werken.

Verschillende organisaties uit de welzijnssector ont-
wikkelden inzichten en methodieken die ook bruik-
baar zijn op school:
• Organisaties met een ruime ervaring in preventief

werken: Comités Bijzondere Jeugdzorg, Centra
Geestelijke Gezondheidszorg en VAD (Vereniging
voor Alcohol- en andere Drugproblemen)

• Organisaties die zich richten tot jongeren in moei-
lijkheden:Centra Levens- enGezinsvragen, Comités
Bijzondere Jeugdzorg

• Organisaties met kennis en informatie over de leef-
wereld van jongeren of over de cultuur van sociaal
zwakkere milieus: Jongeren Adviescentra (JAC’s),
buurtwerkingen, maatschappelijk opbouwwerk

• Organisaties die al jaren werken met de methodiek
van het projectmatig werken en daarover ook vor-
ming opzetten: maatschappelijk opbouwwerk.

Dat zoveel mensen met dezelfde zorg voor jongeren
bezig zijn, creëert wel meteen ook een risico. Ondanks
heel wat goede wil overlappen veel welzijnsvoorzie-
ningen en -initiatieven elkaar, als ze elkaar al niet be-
concurreren (Vettenburg & Biermans, 1996). Het ge-
brek aan duidelijke opdracht en visie zorgt voor een
eerder chaotisch werkveld. Iedereen wil alles doen,
zonder precies te weten wat, waarom, hoe en met wie
(Goris, e.a. 1996). Zo is het niet duidelijk wat je kunt
verwachten van het schoolopbouwwerk, de Lokale
Overlegplatforms voor gelijke onderwijskansen
(LOP’s), de Centra voor Leerlingenbegeleiding
(CLB’s), de schoolbegeleidingsdiensten of de vele pre-
ventieprojecten vanuit verschillende organisaties.

Om tot samenwerking te komen, is het belangrijk dat
elke partner zich duidelijk profileert, duidelijk aan-
geeft wat de missie is van zijn organisatie, wie de op-
drachtgever is, wie er werkt, welke methodieken ze
gebruiken. Elke partner moet zich ook in de samen-
werkingsrelatie duidelijk positioneren tegenover de
andere partners. Deze profilering en positionering
zijn voorwaarden om goede afspraken te maken en
om leemtes en overlappingen zichtbaar te maken. Het
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preventiemodel van F. De Cauter (1990), later aan-
gepast en aangevuld door Vettenburg e.a. (2007), kan
dit ondersteunen. Met de vijf dimensies − radicali-
teit, integraliteit, offensiviteit, participatie en demo-
cratisch karakter − kan een project of actie inhoude-
lijke keuzes van curatie tot preventie verantwoorden
en kan elke partner zijn plaats aangeven in het sa-
menwerkingsveld (Goris e.a., 2007).

School als hefboom?

Onderwijs kan voor kinderen uit sociaal zwakke mi-
lieus een hefboom zijn om het proces van maatschap-
pelijke kwetsbaarheid, dat vaak van generatie op ge-
neratie doorgegeven wordt, om te buigen of te ver-
minderen. Voorwaarde is wel dat ook deze kinderen
een positieve band met de school ontwikkelen. On-
danks heel wat inspanningen, wordt dat bindingspro-
ces bemoeilijkt door gebrek aan kennis en apprecia-
tie van de cultuur van deze gezinnen. Een intensere
samenwerking tussen school en ouders biedt kansen
om de kloof tussen de twee milieus te verkleinen.
Schoolexterne organisaties kunnen daarin de volgen-
de decennia een cruciale brugfunctie opnemen.

Nicole VETTENBURG* &
Lode WALGRAVE**

* Redactie Welwijs, docent UGent
(vakgroep sociale agogiek)

** Professor-emeritus K.U.Leuven
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2 Bijlage 2: folder ‘Leren Thuis Leren’ 

Bron: http://extranet.limburg.be/45668/lerenthuisleren.html 

  

  



Thuis LerenLeren
Een project voor leerlingen van het 1ste en 2de jaar secundair onderwijs

Contact
Heb je nog vragen, opmerkingen of suggesties? 
Schrijf hieronder de gegevens van jouw contactpersonen.

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Afsprakenkaart
.................................................................................................................................................................................(naam student) 
komt naar hier op:

1. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

2. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

3. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

4. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

5. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

6. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

7. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

8. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

9. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

10. Datum................................................................................................................................................Uur.....................................

..........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

De afspraak kan niet doorgaan, ik verwittig op het nummer .......................................................................

 

Vergeet je afspraak niet, 

kleef een sticker in je agenda!
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schrijf ze in je agenda.
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Is Leren Thuis Leren
Is Leren Thuis Leren

Goed om weten!

iets voor mij iets voor mij
als leerling? als ouder?

ik zit in het 1ste of 2de jaar van het secundair onderwijs

ik kan thuis extra hulp bij het leren gebruiken: 
mijn agenda lezen, huiswerk plannen, samenvattingen 
maken, mijn les leren, …

ik wil dat een student mij thuis helpt leren leren

ik kom de afspraken met de student na

ik wil mijn kind extra ondersteunen bij het leren leren thuis

ik geef een student van de lerarenopleiding de 
toestemming om mijn kind aan huis te begeleiden 

ik ben altijd aanwezig tijdens de bezoeken

ik maak afspraken met de student zodat hij/zij 
10 keer na school kan komen

ik verwittig de student als de afspraak niet kan doorgaan 
en maak een nieuwe afspraak 

 Leren Thuis Leren is geen extra les of bijles

 
 na het bezoek maakt de student een verslag. 

Het verslag wordt doorgestuurd naar jouw school en de 
school van de student. Wil je daar meer over weten, 
vraag het aan de student

 
 de student gaat 1 keer mee naar het oudercontact

JA! JA!
✔ ✔
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3 Bijlage 3: strip 

  



 

 

37                                                 

 

Referentielijst 

 

- De Backer, L. & Van Keer, H. (2008). Tutors maken het verschil. Tutoring – en 

begeleidingsinitiatieven in het Vlaams onderwijs. Koning Boudewijnstichting.  

 

- Draaiboek ‘Leren Thuis Leren’. Een draaiboek voor tutoring in de eerste graad. 

NOvELLe (juni 2013) 

 

- Leren Thuis Leren. Draaiboek. Juni 2009. Proeftuin Leren Thuis Leren.  

 

- Vettenburg, N. & Walgrave L. (2009). Maatschappelijke kwetsbaarheid op school. 

Welwijs, 20, 3 – 7.  

 

- Van Regenmorel T. (2008) Zwanger van empowerment. Een uitdagend kader voor 

sociale inclusie en moderne zorg. Fontys Hogescholen.   

 

- Van Regenmortel T. (2002). Empowerment en Maatzorg: een krachtgerichte 

psychologische kijk op armoede. Leuven: Acco. 

 

- Geraadpleegde website: http://extranet.limburg.be/45668/lerenthuisleren.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


