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Samenvatting 

 

In dit PraktijkGericht Onderzoek leg ik een verband tussen de kenmerken van een self-regulated 

learner (Woolfolk, 2008) als het gaat om huiswerk maken, en de invloeden van de docent daarop. 

 

Mede op grond van mijn eigen ervaring als docent heb ik interviews gehouden met leerlingen en met 

ervaren en succesvolle docenten. Na het literatuuronderzoek heb ik de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd: 

wat zijn vanuit het leerlingperspectief de invloeden van de docent op de motivatie van de 

leerlingen om hun huiswerk te maken. 

 

Daartoe heb ik een eenvoudige vragenlijst opgesteld en die voorgelegd aan 200 leerlingen, variërend 

van brugklas tot 5 VWO, allen van één school. 

 

Doel van dit onderzoek is te achterhalen onder welke omstandigheden de leerling zijn huiswerk wèl 

maakt, en na te gaan hoe de docent dat proces kan versterken. 

 

conclusies 

Leerlingen maken hun huiswerk wèl: 

-als het een kleine duidelijke taak is (welomschreven, weinig tijdrovend, leuk, nuttig) 

-als de docent er aandacht aan besteedt (opgeven, verduidelijken, controleren, bespreken) 

-als er consequenties volgen op het niet maken (plusjes, minnetjes, puntenaftrek, afronden cijfer) 

 

In tegenstelling tot wat in de literatuur vermeld wordt, geven de leerlingen in dit onderzoek aan dat 

motivatie, dat wil zeggen het besef dat huiswerk zinvol en nuttig is en de leerprestaties bevordert, op 

zichzelf niet voldoende is om het maken van huiswerk te garanderen. 

 

aanbevelingen: 

Rekening houdend met recent hersenonderzoek moet de zelfstandigheid van de leerling om 

huiswerk te plannen en te maken niet overschat worden. De docent mag de verantwoordelijkheid 

naar zich toe trekken om huiswerk tot een vast onderdeel van elke les te maken, zoveel mogelijk te 

belonen en negatieve consequenties niet te schuwen. 

 

 

 

 



4 
 

Inleiding 

 

praktijk: 

Als beginnend docent werd ik geconfronteerd met een aantal leerlingen dat hun huiswerk niet had 

gemaakt, en daar had ik geen adequate aanpak voor. Het verstoorde in zekere mate de les: het 

bespreken van het huiswerk kostte veel tijd; juist die leerlingen stelden onevenredig veel vragen over 

de stof; en de leerlingen die wel hun huiswerk gemaakt hadden werden onnodig opgehouden in hun 

voortgang. 

 

Navraag bij meer ervaren docenten leerde dat ik daarin geheel niet alleen stond – ook zij zochten 

naar effectieve manieren om al hun leerlingen ertoe te bewegen hun huiswerk te maken. 

 

Er zijn altijd leerlingen die wel hun huiswerk maken, en er zijn docenten die ogenschijnlijk minder 

moeite hebben om hun leerlingen het huiswerk te laten maken. 

 

In dit onderzoek draai ik de bewijslast als het ware om en vraag aan de leerlingen: onder welke 

omstandigheden maak jij je huiswerk wèl, en hoe kan de docent dat proces versterken. 

 

Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: 

wat zijn vanuit het leerlingperspectief de invloeden van de docent op de motivatie van de 

leerlingen om hun huiswerk te maken. 

 

Omdat het hier een onderzoek betreft naar de beleving van leerlingen rondom huiswerk maken, heb 

ik gekozen voor een kwalitatieve analyse met behulp van een eenvoudige enquête van 17 

meerkeuzevragen, afgenomen onder 200 leerlingen, van brugklas tot 5 VWO, allen op één school. 

 

relevantie: 

In het theoretisch kader wordt hier in meer detail op ingegaan, maar huiswerk is om drie redenen 

heel erg belangrijk: 

-de hoeveelheid stof en de vaardigheden kunnen niet alleen tijdens de contacturen worden geleerd; 

-huiswerk heeft een intrinsieke waarde: het bevordert het zelfstandig werken van de leerling; 

-aangetoond is dat 8-10 uur huiswerk maken per week een positief effect heeft op de leerprestaties. 

 

Hoewel het belang van huiswerk door geen enkele docent onderschat wordt, slaagt lang niet elke 

docent er in al zijn leerlingen te bewegen om al het huiswerk altijd te maken. In dit onderzoek wordt 

de leerling gevraagd naar het hoe en waarom van huiswerk maken, en met name: onder welke 

omstandigheden maakt de leerling zijn huiswerk wel.  

 

probleemstelling:  

Doel van dit praktijk gericht onderzoek is te achterhalen onder welke omstandigheden de leerlingen 

huiswerk wèl maken, en voor welke prikkels zijzelf zeggen gevoelig te zijn, om daarmee docenten 

een handreiking te bieden. Met die kennis kan de docent meer leerlingen bewegen het huiswerk te 

maken. 

De hoofdvraag van dit onderzoek is:  
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wat zijn vanuit het leerlingperspectief de invloeden van de docent op de motivatie van de 
leerlingen om hun huiswerk te maken. 
 
De volgende deelvragen willen hier meer inzicht in geven: 

1. Welke meningen hebben leerlingen uit het VO over het nut van huiswerk maken; 
2. In welke mate geven de leerlingen aan hun huiswerk te maken; 
3. In hoeverre hebben, volgens de leerlingen, de in de vragenlijst genoemde docentacties invloed 

op hun huiswerkgedrag? 
 

 

 

theorie: 

Tijdens de opleiding tot docent en in de leerpsychologische theorieën wordt huiswerk gezien als in 

hoge mate belangrijk voor het zelfstandig werken en voor het verwerken en construeren van kennis.  

 

Idealiter is de student een self-regulated learner, een term die nu nader uitgewerkt zal worden. 

Zelf-regulatie kan gezien worden als het proces dat we gebruiken en toepassen om onze gedachten 

en gedragingen en gevoelens te activeren en te onderhouden, om daarmee onze doelen te bereiken. 

Wanneer dat doel leren is, spreken we van self-regulated learning (SRL). Zo iemand heeft een 

combinatie van academische leer-vaardigheden en zelfdicipline die het leren vergemakkelijken, zodat 

hij meer gemotiveerd is; met andere woorden: hij heeft ‘the skills and the will’ om te leren, de 

vaardigheden en de wilskracht. 

Drie factoren beïnvloeden self-regulated learning: kennis, motivatie en zelfdicipline. 

 

KENNIS is nodig over jezelf, het onderwerp, de taak, leerstrategieën, en de context waarin dit alles 

wordt toegepast. Hij weet wat zijn favoriete leerstijl is, wat makkelijk en moeilijk is, en hoe om te 

gaan met de moeilijke delen. Hij weet welke strategie hij het beste kan toepassen voor een bepaalde 

taak. En omdat hij weet hoe en wanneer hij het geleerde gaat gebruiken en toepassen, omdat hij de 

context kent, kan hij haalbare doelstellingen aan zichzelf opleggen en de inspanning van nu 

verbinden met het bereiken van het doel later. 

 

MOTIVATIE komt bij een self-regulated learner van binnenuit, het is niet alleen de wil om goed te 

presteren in de ogen van anderen. Maar zelfs wanneer hij voor een bepaald onderdeel geen 

intrinsieke motivatie kan opbrengen, dan nog is er de wil om kennis te vergaren, hij weet waarom hij 

wil leren.  

 

ZELFDICIPLINE is de eigenschap die ervoor zorg draagt dat de student ook in staat is zichzelf te 

beschermen tegen afleidingen. Hij kiest een geschikte plek om te studeren, weet om te gaan met 

onzekerheid of luiheid, herkent ook het uitstelgedrag en kan daar maatregelen tegen nemen. 

 

Leerpsychologische theorieën geven aan hoe iemand die als een self-regulated learner te werk gaat 

een taak zoals huiswerk aanpakt, maar het blijkt in de praktijk moeilijk om die werkwijze over te 

dragen. Het komt er veelal op neer dat de kenmerken van een succesvolle leerling beschreven 

worden met de opmerking erbij: ‘als je dit-en-dit gaat doen, dán word je ook succesvol’. Dat kan ook 

wishful thinking zijn. Met name motivatie wordt opgevoerd als een grote interne stimulus: als de 

leerling besef heeft van het nut van de taak, dan kan hij zich ertoe zetten de taak te volbrengen. 
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De hypothese is dat regelmaat, belonen, en zinvolle opdrachten van het juiste niveau de leerlingen 

motiveren. Verder kan de docent via gerichte feedback de leerlingen doordringen van het nut en de 

effectiviteit van huiswerk maken op hun leerprestaties. Deze factoren hangen met elkaar samen en 

beïnvloeden de leerling, en liggen ook binnen de invloedssfeer van de docent. 

 

De omgeving van leerlingen wordt steeds drukker en biedt veel afleiding, en één afdoende 

handelwijze die alle leerlingen huiswerk doet maken, heb ik nog niet ontdekt. Mijn verwachting is dat 

leerlingen niet zozeer anti-huiswerk zijn, maar dat zij het enerzijds moeilijk vinden om te beginnen 

met hun taken, en dat zij door hun beperkte vaardigheid rondom de planning anderzijds vaak te laat 

beginnen met hun taken, waardoor zij huiswerk niet of onvolledig maken. Wanneer huiswerk tot een 

vast onderdeel van de les gemaakt wordt waaraan gericht aandacht besteed wordt, zullen leerlingen 

hun huiswerk vaker maken.  

 

Op grond van die verwachtingen en de informele gesprekken met verscheidene leerlingen en met 

ervaren docenten heb ik een vragenlijst voor de leerlingen ontwikkeld die inzicht moet geven in het 

belang dat leerlingen hechten aan verschillende factoren rondom huiswerk (zie bijlage blz 22). 

 

In het theoretisch kader zet ik verder uiteen wat het doel en het nut van huiswerk voor de docent en 

voor de verwerking van de lesstof is. Huiswerk zal, naar mijn idee,  een groot onderdeel van de 

werktijd van de leerlingen in beslag blijven nemen. School en huiswerk horen volgens de 

bestudeerde theorieën bij elkaar, maar leerlingen zullen vaak gestimuleerd moeten worden om hun 

huiswerk te doen. Ouders kunnen daar een rol in spelen, zoals zij in de gehele schoolcarrière doen. 

Toch beschouwen leerlingen huiswerk vaak niet als vanzelfsprekend en er ontstaat vaak strijd tussen 

klagende leerlingen en de docent. Mede daardoor zullen leerlingen slecht gemotiveerd zijn hun 

huiswerk met zorg en aandacht te maken. Betrokkenheid bij het leerproces zelf door de docent kan 

dat wel veranderen. Om de problemen rondom huiswerk aan te pakken is een bewuste en positieve 

benadering nodig. 

 

Hoe kan dat bereikt worden? Ter voorbereiding van dit onderzoek heb ik verscheidene lesbezoeken 

afgelegd bij docenten die in de afgelopen jaren door de leerlingen tot ‘leraar van het jaar’ werden 

gekozen. Observatie van deze succesvolle ervaren docenten en gesprekken met hen over hun 

benadering van huiswerk leidt tot de conclusie dat zij er in slagen leerlingen te motiveren hun 

huiswerk te maken door een pakket aan maatregelen. Zij investeren in de protocollen rondom 

huiswerk. 

 

- lessen hebben een vast verloop waarin huiswerk een terugkerend onderdeel is 

- de huiswerkstof is geïntegreerd in de rest van de lesstof 

- huiswerk wordt gecontroleerd, niet alleen dàt het gemaakt is (overgeschreven!), maar ook 

hóe het gemaakt is (leerstrategie) en hoe de stof verwerkt is (begrip) 

- het maken van huiswerk wordt beloond, bijvoorbeeld met een puntensysteem 

- het niet maken van huiswerk wordt bestraft, bijvoorbeeld door naschoolse werktijd of door 

het inhouden van de beloning 

- vakinhoudelijke kennis en vaardigheden die in het huiswerk zijn behandeld worden op 

toetsen teruggevraagd 
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- qua vorm is huiswerk afwisselend en uitdagend, en het bestaat uit kleine welomschreven 

taken 

- de leerling is voorbereid op het huiswerk, onder andere door in de les te starten met het 

werk 

- de leerling wordt begeleid in metacognitief inzicht rondom zijn eigen leren, zijn leerprestaties 

en de rol van huiswerk maken 

 

Veel literatuur is gewijd aan de factoren die van invloed zijn op het maken van huiswerk, en veel van 

die factoren zijn op hun beurt beïnvloedbaar door de docent. De factoren die binnen de 

invloedssfeer van de docent liggen en die betrekking hebben op het huiswerk zelf zijn de instructie 

vooraf en de verwerking van het huiswerk. Andere factoren hebben betrekking op de werksfeer, het 

interpersoonlijk contact en de leerpsychologie. Dit onderzoek wil achterhalen wat volgens de 

leerlingen van belang is als het gaat om het maken van huiswerk, om daarmee een handreiking te 

bieden aan docenten om te zorgen dat leerlingen hun huiswerk maken. Door de leerlingen zelf aan 

het woord te laten worden theoretische bespiegelingen en wishful thinking vermeden. 
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Theoretisch kader   

 

Huiswerk is een vast onderdeel van de tijd besteed aan een schoolvak, want de norm van 1040 

contacturen is niet voldoende om alle stof en de vaardigheden zoals aangegeven in de eindtermen 

van het curriculum te beheersen. Grofweg zal een leerling 25 klokuren op school aan de vakken 

besteden en gemiddeld 12 uur per week aan huiswerk (Van Dam et al., 2009). 

 

Huiswerk wordt wel gedefinieerd als “taken ontwikkeld door docenten voor leerlingen, bedoeld om 

uit te voeren buiten schooltijd” (Cooper en Valentine, 2001). Leerlingen worden geacht dit huiswerk 

zelfstandig te plannen en te maken of leren, zodanig dat het voor de volgende les klaar is. Daarin zit 

direct een groot deel van het nut van huiswerk maken (Cooper en Valentine, 2001): het bevordert 

binnen de gestelde grenzen het zelfstandig werken van de leerling, het leren inschatten van de 

tijdsduur en de mate van inzet, eventueel het uitproberen van verscheidene leerstrategieën wanneer 

een aanpak faalt, en weten wanneer de taak volbracht is. Verder wordt kennis herhaald zodat het 

kan beklijven en vaardigheden worden geoefend zodat ze geautomatiseerd worden. 

 

Er is met name voor oudere leerlingen een verband aangetoond tussen huiswerk maken en 

schoolprestaties, met een optimum van 8-10 uur huiswerk per week (Cooper en Valentine, 2001; 

Simons, 1992). 

 

In de literatuur wordt veel geschreven over het nut van huiswerk (Van den Berg et al., 2009), de 

effectiviteit van huiswerk onder andere op de zelfstandigheid van de leerlingen en de leeropbrengst 

(Simons, 1992), en over de motivatie (of het gebrek daaraan) van de leerlingen om überhaupt 

huiswerk te maken (Joosten en Van de Wardt, 2010; Van den Akker en Van der Haagen, 2012).  

De leerling die gedreven door interne motivatie en een effectieve begeleiding thuis zijn huiswerk als 

vanzelfsprekend maakt, is een voorbeeld. Theorieën bevestigen dat deze leerling over veel effectieve 

leerstrategieën beschikt: het zijn ‘self-regulated learners’ (Woolfolk, 2008). In die beschrijvingen 

wordt veelal over de leerlingen gesproken en wordt de leerling zelf niet naar zijn mening gevraagd 

(Woolfolk, 2008).  

 

De moderne leerpsychologische theorieën gaan er van uit dat alle leerlingen deze vaardigheden 

kunnen ontwikkelen, als je als docent maar de juiste taken aanbiedt op de juiste manier. Comenius 

was de eerste pedagoog die in 1638 propageerde om onderwijs voor iedereen bereikbaar te maken. 

Verder is het gebruikelijk om te beschrijven hoe een succesvolle student te werk gaat, en om die 

handelwijze voor te houden aan andere studenten om na te volgen. Dat is een theoretische 

benadering; in de praktijk blijkt het juist moeilijk om een leerling te bewegen om die ideale 

leerstrategieën zelf toe te passen, tenminste dat is mijn ervaring. Dat is een bron van frustratie bij 

docenten. Ze weten wat de leerling zou moeten doen en het lukt vaak niet om de leerling te bewegen 

het ook daadwerkelijk te doen. 

 

Recent praktijk gericht onderzoek door docenten in opleiding constateert dat het maken van 

huiswerk verbeterd zal worden als het als nuttig ervaren wordt (Van den Berg et al., 2008 en Van 

Dam et al., 2009) en als de motivatie toeneemt (Van den Akker en Van der Haagen, 2012). Het 

betreft de intrinsieke en extrinsieke motivatie van de leerling (Van der Haagen en Van den Akker, 
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2012), de thuisomgeving inclusief de betrokkenheid van de ouders, en de leerervaringen van de 

leerling (Kolb, 1984). Ook leerlingen volgen bepaalde strategieën die succesvol zijn, en omdat 

mensen geneigd zijn vast te houden aan een bekende methode zelfs als die nu niet zo effectief is, kan 

dat leiden tot falen. Voor het huiswerk kan dat betekenen dat een leerling steeds weer vastloopt op 

een bepaald soort opdracht, maar niet in staat is zelfstandig een andere manier te bedenken om de 

opdracht te volbrengen. 

 

Dat onderwijs niet alleen binnen de muren van de school wordt beleefd, bewijzen de 

krantenartikelen en nieuwsitems. In de media worden de ouders aangespoord om hun kinderen 

meer te stimuleren (Van Bijsterveldt, 2011). Ouders zouden hun betrokkenheid bij hun kinderen 

moeten tonen door hun betrokkenheid bij de school te vergroten, desnoods ten koste van hun eigen 

baan. Saillant detail is dat deze politica in een interview aangeeft dat zijzelf steviger betrokken had 

kunnen zijn bij de school van haar tienerkinderen, maar dat zij dat afkocht met een betaalde oppas 

die buitengewoon betrokken was (Bakker, 2011). 

 

Zij legt daarmee onbedoeld het grote probleem bloot van de verantwoordelijkheid voor het leren van 

de leerling: ouders en leerlingen wijzen naar de school, docenten wijzen naar de ouders en de 

leerling, en de politiek stelt eisen zonder de middelen aan te reiken om die verwachtingen waar te 

kunnen maken. Een positief ingesteld samenwerkingsverband waarbij de docent en de school 

verantwoordelijkheid nemen en de ouders en de leerling aanspreken op hun verantwoordelijkheid 

kan dat afschuiven verminderen (Omer, 2010). Hij beschrijft daarin een methode die 

verantwoordelijkheid en rechten en plichten verbindt zowel naar de leerling als de ouders als de 

docenten. De school is dan niet een gesloten bolwerk maar een gemeenschap met hechte banden 

naar binnen en naar buiten. 

 

De docenten zelf kunnen ook bijdragen aan de motivatie van de leerling om hun huiswerk te maken. 

De waardering die docenten ten toon spreiden voor het huiswerk laat soms te wensen over (Simons, 

1975): als aan het opgeven van het huiswerk, het soort huiswerkopdrachten evenals aan de 

nabespreking en de beoordeling weinig tijd wordt geschonken, is dat een slecht voorbeeld voor de 

leerlingen. Huiswerk dat wordt opgegeven terwijl de bel al gaat, zal zeker niet helpen om de situatie 

rondom huiswerk te verbeteren (Simons, 1975). 

 

Nadelen van huiswerk zijn zelden onderzocht (Dudley-Marling, 2003), maar kunnen leiden tot 

onaangename gesprekken tussen ouders en de leerling, en tot een gevoel van onmacht bij de ouders. 

Bovendien kunnen verschillen tussen leerlingen met en zonder begeleiding thuis uitvergroot worden 

als een deel van het leren thuis gedaan wordt. In de Volkskrant pleit een columnist zelfs voor het 

afschaffen van huiswerk en een verplichte naschoolse werktijd voor alle leerlingen (Haan, 2012), om 

zodoende de leerprestaties van alle leerlingen te verbeteren en ouders te ontlasten. 

Dat was maart 2012, maar twintig jaar geleden werd al aangegeven dat de huiswerkvrije school niet 

altijd de oplossing is voor de problemen rondom het maken van huiswerk (Simons, 1992).  

 

Verder moet rekening gehouden worden met recent hersenonderzoek dat aantoont dat het plannen 
en het lange-termijn beloningssysteem van adolescenten nog lang niet volgroeid zijn (Crone, 2008). 
De docent moet in deze de zelfstandigheid van de leerlingen niet overschatten. Desgevraagd geven 
docenten van de leerlingen van 5 VWO aan dat zij de leerlingen als zelfstandig beschouwen; een veel 
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gehoorde opmerking is: “het is hun eigen zaak, ze moeten het nu zelf doen”. Dat adolescenten door 
het vertraagde groei- en schakelproces in de cortex matig zijn in het plannen, en ronduit problemen 
hebben met belonen en straf heeft belangrijke consequenties voor de lespraktijk. Het idee van de 
uitgestelde behoeftebevrediging werkt bij pubers matig, hun beloningssysteem is erg gevoelig voor 
korte-termijn prikkeling (‘nu zit ik muziek te luisteren, dat is fijn’) en slechts matig gevoelig voor lange 
termijn straf (‘aan het eind van het schooljaar heb ik slechte cijfers’). Ter verduidelijking: bij 
volwassenen is dit omgekeerd, met andere woorden: volwassenen zijn meer onder de indruk van de 
nadelen op de lange termijn dan van de voordelen op de korte termijn, waardoor zij mede met 
behulp van hun voorstellingsvermogen kunnen voorspellen hoe zij zich later zullen voelen. Zij kunnen 
gemakkelijker besluiten tot het afwijzen van een huidige prettige situatie ten faveure van een 
toekomstige beloning.  
 

De waarneming dat in elke les enkele leerlingen iets van hun voorbereiding niet op orde hebben (dat 

kan zijn huiswerk niet gemaakt, boek of schrift of pen niet bij zich, geen of verkeerde boek mee), 

geeft aan dat plannen niet vanzelfsprekend is. 

 

Daarnaast geldt een algemeen psychologisch principe: regels zullen overtreden worden wanneer de 

controle en de sancties op overtreden afnemen (Van Zuren, 1985). Ik zie het als volgt: we leven in 

een wereld die we graag bevolkt zien met welwillende mensen, en die wereld is er ook, maar zelfs 

welwillende mensen zullen niet altijd het groepsbelang boven hun eigen belang stellen, vandaar dat 

we politie en rechters hebben om onszelf in toom te houden.  
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Methode 
 

 

Omdat het hier een onderzoek betreft naar de beleving van leerlingen rondom huiswerk maken, heb 

ik gekozen voor een kwalitatieve analyse met behulp van een eenvoudige enquête van 17 

meerkeuzevragen, afgenomen onder 200 leerlingen, van brugklas tot 5 VWO, allen op één school.  

De vragen heb ik opgesteld naar aanleiding van gesprekken met meerdere leerlingen en na 

gesprekken met verscheidene docenten. 

 

Tweehonderd leerlingen kregen een korte vragenlijst voorgelegd met 17 meerkeuze vragen (zie 

bijlage blz 22). De leerlingen zijn verspreid over de volgende leergangen: 1e klas gymnasium (56 ll, 2 

klassen), 2e klas HAVO (47 ll, 2 klassen), 3e klas VWO (56 ll, 2 klassen), 5e klas VWO (39 ll, 2 klassen). 

De leerlingen zitten op een middelbare school in het Gooi, met afdelingen voor HAVO tot en met 

gymnasium, gevestigd op één locatie met 1100 leerlingen. Acht verschillende docenten werd 

verzocht hun klas deze vragen anoniem te laten beantwoorden. De klassen zijn geselecteerd op 

grond van de medewerking van de desbetreffende docent, met dien verstande dat uit elke jaargang 

een groot aantal leerlingen ondervraagd zou worden om een beeld te krijgen van een eventueel 

verschil in attitude op grond van leeftijd of niveau. 

 

Alle leerlingen hebben het formulier ingeleverd. Enkele keren bleek een vraag niet beantwoord te 

zijn, of werd een antwoord gegeven dat niet tot de keuzemogelijkheden behoorde, in die gevallen is 

dat antwoord niet meegenomen in de resultaten. 

 

De weergave van de resultaten in een staafdiagram opgevuld tot 100% maakt het mogelijk om de 

percentages aan te passen, daar waar het aantal antwoorden op een vraag afwijkt van het totaal. 

Daardoor blijft het desbetreffende antwoord geldig. 

 

De opzet van de enquête is bewust gekozen, mede op grond van informatie uit de literatuur. 

De vragen en de antwoorden zijn in zijn geheel zichtbaar, waardoor het mogelijk is tijdens het 

beantwoorden van de vragen beïnvloed te worden in de keuzemogelijkheden.  

 

Ter introductie werden de leerlingen geattendeerd op de stelling bovenaan de vragenlijst, om hun 

ervan te doordringen dat huiswerk een vast onderdeel is van het lesprogramma, iets dat veel 

leerlingen zich niet of onvoldoende realiseren. De stelling beïnvloedt het invulgedrag, het doel van de 

vragenlijst invullen is niet leerlingen ergens iets van te laten doordringen, maar in kaart brengen hoe 

zij denken over het nut van huiswerk. Doordat zij nu geconfronteerd worden met de normen voor de 

hoeveelheid huiswerk, zullen zij milder en welwillender staan tegenover het principe huiswerk, en 

dus ook bewuster bij zichzelf onderzoeken welke omstandigheden het maken van huiswerk zo 

aangenaam mogelijk maken. 

 

De formulering van de eerste vragen is zodanig gekozen dat huiswerk niet maken een redelijk 

alternatief is voor het wel maken van huiswerk; daardoor zal de leerling zich erkend voelen en het 

minder terughoudend toegeven wanneer hij zijn huiswerk niet maakt; bovendien zal door het 

aanvaarden van de optie: ‘ik maak mijn huiswerk niet’ de leerling niet uitgedaagd worden om zich 
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opzettelijk stouter voor te doen dan hij is. Het waarheidsgehalte van de antwoorden zal daardoor 

toenemen. 

 

Vervolgens wordt gevraagd naar de omstandigheden waaronder de leerling zijn huiswerk maakt en 

de momenten waarop. Deze vragen zijn louter informatief, niet bedreigend, en hebben als doel  de 

leerling op zijn gemak te stellen, waardoor de openheid ontstaat om in alle eerlijkheid naar de 

belangrijkste vragen toe te werken. Bij de antwoordmogelijkheden wordt rekening gehouden met de 

verwachting dat veel leerlingen pas de avond vóór de les met hun taak zullen beginnen, maar ook 

met leerlingen die veel of vaak buitenschoolse activiteiten hebben en gedisciplineerd en planmatig te 

werk gaan, en met kinderen van onder meer gescheiden ouders die door regelmatige verplaatsingen 

planmatiger hun huiswerk maken. 

 

De laatste vragen gaan nadrukkelijk over motivatie en de prikkels daaromtrent: wat vindt de leerling 

zelf dat hij kan doen en wat de docent kan doen, welke strategieën werken en werken niet. De 

laatste vraag is de enige open vraag, waarin de leerling, mede geleid door alle voorgaande 

antwoorden, kan aangeven welke prikkel voor hem het beste werkt als het gaat om huiswerk te 

maken. 

 

Nadien werd met enkele leerlingen uit elke leerlaag een informeel nagesprek gevoerd, waarbij 

bevestigd werd dat de leerlingen oprecht en naar waarheid de vragen hadden beantwoord. In dit 

kader verwijs ik naar de VIL-vragenlijsten (Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag), waarvan door 

jarenlange afnamen bevestigd is dat leerlingen zeer wel in staat zijn een beoordeling van hun 

lessituatie te geven. 

 

Huiswerk biedt door de interactie tussen de leerling en de docent een mogelijkheid de leerling te 

beïnvloeden en zijn leerprestaties te bevorderen, daarom zou de docent zich moeten inzetten om 

huiswerk maken door de leerling te maximaliseren. 

 

Dit is een onderzoek naar de kwaliteit ‘motivatie om huiswerk te maken’ onder verschillende 

omstandigheden en voorwaarden. Omdat het een kwalitatief onderzoek betreft, op slechts één 

school onder niet meer dan 200 leerlingen, is het nauwelijks zinvol hier statistische analyses op los te 

laten (Verhallen en Vogel, 1982). De betrouwbaarheid van de antwoorden wordt daardoor niet 

groter, de voorspellende waarde van de antwoorden naar andere leerlingen ook niet. Maar door de 

gekozen grafische weegave, te weten opvullen tot 100%, is in één oogopslag zowel trend als verband 

zichtbaar. 
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Resultaten 

 

Per vraag worden nu de belangrijkste resultaten besproken, zie hiervoor ook de bijlagen met de 

grafische weergave van de resultaten. 

 

Vraag 1  de jongste leerlingen maken vaker hun huiswerk dan de bovenbouw 

Vraag 2  alle leerlingen (> 90%) vinden huiswerk saai en/of vervelend 

Vraag 3  naarmate de ll ouder wordt beseft hij meer het nut van huiswerk 

Vraag 4  alle leerlingen (>95%) vinden beginnen en doorgaan met huiswerk lastig 

Vraag 5  bijna de helft heeft een voorkeur voor het maken van huiswerk in de les, 

  ongeveer 20% kiest voor de combinatie ‘in de les, rest thuis’ 

Vraag 6  70% maakt huiswerk de avond voor de les; 2 HAVO slechts 40%, vaker gepland 

Vraag 7  weinig docenten (5-25%) houden rekening met andere vakken 

Vraag 8  huiswerk wordt alleen gemaakt (80-95%) 

Vraag 9 huiswerk wordt soms / vaak besproken door de docent (85-90%), zelden altijd (<10%) 

Vraag 10 75% of meer wenst geen cijfer voor huiswerk 

Vraag 11 bovenbouw ziet een verbetering van het begrip van de stof door huiswerk 

Vraag 12 bovenbouw (80%) ziet een leeropbrengst in huiswerk, 2HAVO nauwelijks (25%) 

Vraag 13 bovenbouw ziet een kleine verbetering van de cijfers door huiswerk 

Vraag 14 leerlingen vinden dat huiswerk niet altijd duidelijk wordt opgegeven 

Vraag 15 motivatie huiswerk maken verschuift van extrinsiek naar intrinsiek met de leeftijd 

Vraag 16 meer dan 90% zou huiswerk altijd maken als het weinig + duidelijk + makkelijk is 

 

De resultaten van deze enquête kunnen gegroepeerd worden. Per vraag of vragengroep zullen nu de 

resultaten behandeld worden. Bijna alle onderdelen waarover de leerlingen zich hebben 

uitgesproken, bevinden zich op het raakvlak tussen leerling en docent. De wisselwerking is van groot 

belang. Dat biedt perspectieven voor beïnvloeding van de leerling door de docent. 

 

Vraag 1, 3, 11, 12, 13, 15 

Wordt huiswerk gemaakt omdat het nuttig is, omdat het moet, om consquenties te vermijden? 

Ervaren leerlingen hun huiswerk als nuttig, leerzaam? 

Brugklasleerlingen zeggen bijna altijd hun huiswerk te maken, meestal (60%) ‘omdat het moet’; 

bovenbouwleerlingen maken hun huiswerk minder vaak, maar onderkennen wel het nut en belang 

van huiswerk maken. Opmerkelijk is dat 2 HAVO de leeropbrengst van huiswerk het laagst inschat 

[vraag 11, 12, 13], hoewel zij het anderzijds wel ‘nuttig en leerzaam’ noemen [vraag 3]. Alle 

leerlingen ervaren ‘straf ontlopen’ als een prikkel [vraag 15]. 

 

Vraag 2, 3, 11, 12, 13 

Vinden leerlingen huiswerk maken leuk, vervelend, saai, zinloos; of zien ze dat het nuttig is, dat je er 

betere cijfers door haalt, dat je minder hoeft te leren voor een toets? 

Alle leerlingen vinden desgevraagd huiswerk ‘vervelend en saai’ [vraag 2] en 35-65% vindt het ‘stom 

en zinloos’, maar zij zien met name op hogere leeftijd wel het belang en het nut er van in [vraag 11, 

12, 13]. 
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Vraag 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16 

Maken leerlingen hun huiswerk alleen of samen, in stilte of met muziek aan? Plannen ze hun 

huiswerk of kijken ze in hun agenda wat ze morgen klaar moeten hebben? Hoe motiveren ze zichzelf 

en hoe sturen ze zichzelf aan tijdens het maken? Wat is de mate van zelfreflectie, weten ze wanneer 

het af is? Wat helpt hen om te beginnen en om de taak succesvol af te ronden? 

Huiswerk wordt door alle leerlingen alleen, niet samen, gemaakt, veelal met muziek aan [vraag 8]. 

Daarnaast is er een voorkeur voor het maken van huiswerk in de les [vraag 5], en zelfs een grotere 

voorkeur voor het combineren van tijd in de les en thuis. Op latere leeftijd neemt de behoefte aan 

zelfstandigheid iets toe. Alle leerlingen vinden ‘beginnen’ het lastigst, gevolg door ‘doorgaan’ [vraag 

4]. Ongeveer de helft van de leerlingen vindt dat huiswerk ‘altijd en vaak’ duidelijk wordt opgegeven 

[vraag 14]. Huiswerk wordt veelal (70%) gemaakt op de avond vóór de les [vraag 6], behalve in 2 

HAVO (30%). Driekwart ziet dat docenten geen rekening houden met andere vakken [vraag 7]. De 

meest motiverende factor om huiswerk bijna altijd te maken is ‘weinig’ [vraag 16], waarbij opvalt dat 

‘duidelijkheid’ ook belangrijk is (>20%) en dat ‘makkelijk’ afneemt bij stijgende leeftijd. 

 

Vraag 9 

Wat vindt de leerling van het bespreken van het huiswerk, hoe vaak wordt dat volgens hen gedaan? 

Voor wat betreft het bespreken van huiswerk vertonen alle leerjaren hetzelfde beeld: ‘soms en vaak’ 

wordt huiswerk besproken. Opmerkelijk is dat slechts een paar leerlingen waarnemen dat huiswerk 

‘altijd’ wordt besproken. 

 

Vraag 1, 10, 15 

Is een effectieve prikkel om huiswerk te maken het belonen mbv een cijfer, of straffen? 

Over het toekennen van een cijfer aan huiswerk bestaan grote verschillen in denkwijze, er is met 

name een groot verschil tussen ‘soms’ en ‘zelden’ in 5 VWO vergeleken met de andere leerjaren. 
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Conclusies 
 

 

Uit het bovenstaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden voor wat betreft de invloed 

van de docent op het huiswerk maken. 

 

Vraag 1, 3, 11, 12, 13, 15 

In de literatuur wordt een direct verband aangegeven tussen inzicht in de leeropbrengst en 

motivatie. Deze leerlingen laten dat verband nauwelijks zien: met de leeftijd groeit het besef van het 

nut van huiswerk maken, maar de leerlingen maken minder frequent hun huiswerk. In de brugklas 

maken vrijwel alle leerlingen al hun huiswerk, en wel ‘omdat het moet’; in de bovenbouw maakt 

slechts 40% het huiswerk vaak + altijd, terwijl zij hoog scoren op inzicht in nut en leeropbrengst en 

zelfs hogere cijfers door huiswerk. 

Inzicht van de leerling in het belang van huiswerk maken is dus op zichzelf niet voldoende om de 

leerling ook daadwerkelijk huiswerk te laten maken. Wat zeggen de leerlingen zelf, wanneer zouden 

zij wel altijd hun huiswerk maken? Om er iets van te leren (40%) of om straf te ontlopen (40%) en 

verder als het een kleine en duidelijke taak is. Dat biedt docenten veel mogelijkheden om de 

leerlingen te beïnvloeden en daarmee het aantal leerlingen dat huiswerk maakt.  De docent zou 

zeker de leeropbrengst moeten verduidelijken aan de leerlingen, met name aan 2 HAVO, maar zou 

daarnaast duidelijke consequenties kunnen verbinden aan de taak. Mijn ervaring is dat juist 

docenten in de bovenbouw huiswerk wel opgeven, maar het niet-maken niet verbinden met 

gevolgen voor de leerling. 

 

 Docenten richten zich in de bovenbouw meer op de positieve stimulans die uitgaat van het 

bestaande idee van deze leerlingen dat zij huiswerk ‘nuttig en leerzaam’ vinden [vraag 3] en het 

maken ‘om er iets van te leren’ [vraag 15]. In de literatuur wordt aangegeven dat inzicht in zijn eigen 

leren en besef van de vergrote leeropbrengst de leerling dusdanig motiveert dat hij zijn huiswerk zal 

gaan maken. De leerlingen zelf geven aan dat zij weliswaar het nut en belang van huiswerk inzien, 

maar dat dat niet altijd voldoende prikkel is om het huiswerk te maken. 

 

De docenten die ik tijdens lesbezoeken observeerde begeleiden onderbouwleerlingen veelal 

intensiever, controleren huiswerk vaak, delen minnetjes uit bij herhaald niet maken, en ‘leggen uit 

hoe het huiswerk benaderd moet worden’. Deze benadering wordt in de bovenbouw verlaten om de 

leerlingen zelfstandiger te maken, maar leidt ertoe dat bovenbouwleerlingen vaak hun huiswerk niet 

maken, terwijl zij zich wel degelijk bewust zijn van de hogere leeropbrengst ervan.  

Met deze benadering proberen we de bovenbouwleerling voor te bereiden op de wereld van 

volwassenen, maar ook daar heeft elk handelen – en het niet nakomen van afspraken – gevolgen; het 

zou goed zijn alle leerlingen daarin consequent te benaderen. 

 

Vraag 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16 

Het algemene beeld dat geschetst wordt is het volgende: leerlingen maken hun huiswerk zelfstandig, 

alleen, met de afleiding van muziek, de avond vóór de les, en ze vinden beginnen het lastigst, maar 

ook doorgaan moeilijk. Daarnaast wordt huiswerk volgens de leerlingen vaak niet duidelijk 

opgegeven [vraag 14, 16], hoewel die onduidelijkheid iets afneemt met de leeftijd. Omdat de meeste 

leerlingen pas laat met hun huiswerk starten, zou de docent rekening moeten houden met de 
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grootte van de taak [vraag 7, 16]. Bij het opgeven van huiswerk is nog veel terrein te winnen door de 

duidelijkheid te verbeteren [vraag 14]; hoewel docenten met de beste intenties het huiswerk 

opgeven, wordt dit kennelijk door veel leerlingen niet zo gevoeld (30% in 5 VWO tot zelfs 60% in 2 

HAVO). In de literatuur wordt daaraan weinig aandacht besteed, met gaat ervan uit dat docenten dat 

altijd al doen met voldoende inzet en vastberadenheid, maar de leerlingen ervaren dat anders. 

De docent kan deze hindernissen verlagen door aan de wens van veel leerlingen toe te geven en hun 

de gelegenheid te bieden huiswerk (deels) tijdens de les te maken. Leerlingen ondervinden dan steun 

in het beginnen met hun werk en rondom de inhoud van de taak. Het geeft ze de mogelijkheid 

sommige problemen al te identificeren en hulp te vragen, en bovendien kan door bekendheid met de 

taak de drempel om later zelf aan de slag te gaan lager worden. 

 

Vraag 9 

Het bespreken van huiswerk zou een vast onderdeel van elke les moeten zijn. Daarmee wordt 

feedback gegeven op het werk van de leerling, kan waardering getoond worden, kunnen 

misconcepten vroegtijdig behandeld worden, en wordt een algehele sfeer geschapen die uitstraalt 

dat huiswerk een plaats in de les verdient. Deze cijfers zijn op het eerste gezicht onschuldig, 

leerlingen zien toch dat ‘vaak’ huiswerk wordt besproken, maar het ontbreken van een grote groep 

die waarneemt dat huiswerk ‘altijd’ wordt besproken is alarmerend. Hier ligt duidelijk ruimte voor 

verbetering door de docent. Ook huiswerk bespreken wordt als vanzelfsprekend aangenomen in de 

theorie die dat onderwerp behandelt, maar kennelijk is het niet zo vanzelfsprekend als gedacht. 

 

Vraag 1, 10, 17 

Een cijfer toekennen aan huiswerk kan enerzijds als een prikkel ervaren worden om het te maken, 

maar anderzijds als een straf gezien worden als je het huiswerk niet had gemaakt, omdat dan het 

huiswerkcijfer de punten voor de toetsen negatief beïnvloedt. Dat laatste lijkt hier van invloed te zijn 

op het lage percentage leerlingen uit 5VWO dat positief is over deze maatregel: zij zijn degenen die 

het minst vaak hun huiswerk maken. Op de motivatie om huiswerk te maken heeft het cijfer an sich 

weinig invloed, geen enkele leerling noemt cijfer als motiverend voor het maken van huiswerk [vraag 

17]. Toch gebruiken veel docenten die huiswerk maken effectief bevorderen een beloningssyteem 

met cijfers. Voorbeelden: 

1) bij de start van de periode krijgt elke leerling een cijfer 10 ter waarde van een SO voor het 

maken van huiswerk, bij elke keer verzaken gaan er 2 punten af. Dat betekent dat een 

leerling maximaal twee keer (cijfer: 6) straffeloos zijn huiswerk niet maakt. Nadeel is dat na 

drie keer de positieve prikkel verdwenen is, er staat dan immers al een onvoldoende vast. 

2) bij drie keer huiswerk niet maken wordt een halve punt afgetrokken van de repetitie over de 

stof. 

3) afronding van een toetscijfer wordt afhankelijk van het aantal keren huiswerk wel / niet 

maken 

 

Elke docent streeft ernaar dat de regels in de klas, ook die met betrekking tot huiswerk maken, vast 

verankerd zijn in het bewustzijn van de leerlingen, zodanig dat zij als vanzelf het juiste doen. 
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Antwoorden op de onderzoeksvragen 
 

 

Wat zijn vanuit het leerlingperspectief de invloeden van de docent op de motivatie van de 

leerlingen om hun huiswerk te maken. 

Volgens de leerlingen kan de docent met een aantal praktische maatregelen de leerlingen tamelijk 
gemakkelijk verleiden tot het maken van huiswerk. De leerlingen geven aan dat zij altijd hun 
huiswerk zouden maken als het aan de volgende voorwaarden zou voldoen: huiswerk dat weinig en 
makkelijk en duidelijk is; waarmee de leerling al tijdens de les kan beginnen; dat altijd wordt 
besproken in de les; huiswerk dat duidelijk wordt opgegeven en waarbij rekening gehouden wordt 
met andere vakken. 
 

Welke meningen hebben leerlingen uit het VO over het nut van huiswerk maken. 

Vraag 3, 11, 12, 13 
Naarmate de leerling ouder wordt, beseft hij meer het nut van huiswerk maken. 
bovenbouwleerlingen zien een verbeterd begrip, een grotere leeropbrengst, en een kleine 
verbetering van de cijfers door het maken van huiswerk. 
Inzicht in het nut van huiswerk maken komt kennelijk met de jaren, en is volgens de leerlingen niet 
sterk beïnvloedbaar door acties van de docent. 
 

In welke mate geven de leerlingen aan hun huiswerk te maken. 
Vraag 1, 4, 5, 6, 8, 15, 16 
De jongste leerlingen maken het meest hun huiswerk, met name omdat het moet. Beginnen met 
huiswerk vinden alle leerlingen het moeilijkst. Huiswerk wordt door vrijwel alle leerlingen alleen 
gemaakt, meestal de avond voor de les, en bijna de helft wil graag in de les al beginnen met 
huiswerk. De motivatie om huiswerk te maken verschuift van extrinsiek naar intrinsiek met de 
leeftijd. Meer dan 90% zou desgevraagd het huiswerk altijd maken als het weining en duidelijk en 
makkelijk is. 
De docent heeft veel invloed op factoren waarvan de leerlingen aangeven dat zij van belang zijn om 
huiswerk te maken. Als de leerling al tijdens de les kan beginnen aan het werk wordt de taak al iets 
kleiner, en doordat de docent aanwezig is om uitleg te geven, wordt het werk ook eenvoudiger; 
allemaal zaken waarvan de leerlingen zeggen dat ze helpen om huiswerk te maken. bovendien zal 
door bekendheid met de taak de drempel om te beginnen iets kleiner kunnen zijn. 
 

In hoeverre hebben, volgens de leerlingen, de in de vragenlijst genoemde docentacties 
invloed op hun huiswerkgedrag. 

Vraag 2, 5, 7, 9, 14, 16 
Bijna alle leerlingen vinden huiswerk saai. Huiswerk maken of alvast beginnen te maken in de les 
heeft bij veel leerlingen de voorkeur. Volgens de leerlingen houden weinig docenten rekening met 
andere vakken. De meeste docenten bespreken huiswerk soms en/of vaak, maar slechts 10% 
bespreekt het altijd. Huiswerk wordt ook niet altijd duidelijk opgegeven. Meer dan 90% van de 
leerlingen zou het huiswerk naar eigen zeggen altijd maken als het weinig en duidelijk en makkelijk is. 
De docent kan een grote invloed uitoefenen op factoren die het huiswerkgedrag van de leerlingen 
bepalen. Huiswerk starten tijdens de les, rekening houden met andere vakken en duidelijk opgeven, 
huiswerk bespreken, en tenslotte zorgen dat het huiswerk weinig en gemakkelijk en duidelijk is. 
Opvallend is dat bijna alle leerlingen huiswerk saai vinden, maar niet-saai oftewel leuk niet als 
voorwaarde stellen voor het maken van het huiswerk. Kennelijk is het aanvaardbaar dat huiswerk nu 
eenmaal saai is. 
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Discussie 
 

 

Omdat het hier een onderzoek betreft naar de beleving van leerlingen rondom huiswerk maken, heb 

ik gekozen voor een kwalitatieve analyse met behulp van een eenvoudige enquête van 17 

meerkeuzevragen, afgenomen onder 200 leerlingen, van brugklas tot 5 VWO. 

 

Zoals blijkt uit de resultaten en de conclusies is de invloed van de docent op het maken van huiswerk 

groot. Zelfs de onderdelen die binnen de invloedssfeer van de leerlingen zelf liggen zoals motivatie, 

planning en tijdsdruk zijn op zichzelf weer te manipuleren door de docent. Zoals bij de conclusie al 

werd aangegeven, kan dat leiden tot een groot aantal aanbevelingen aan de docent. Het totaal aan 

maatregelen zal de leerlingen ondersteunen bij het maken van hun huiswerk. 

 

Zoals ook in de conclusie wordt beschreven, blijkt dat op sommige onderdelen een enkele groep af te 

wijken van het totaal. Zo ziet 2 HAVO weinig nut in het maken van huiswerk, terwijl 5 VWO die 

meerwaarde duidelijk wel erkent. 

 

Er is een opmerkelijke dip in de duidelijkheid waarmee huiswerk wordt opgegeven volgens de 

leerlingen, en wel in 2 HAVO. Dit heeft mogelijk met het niveauverschil te maken tussen HAVO en 

VWO, of is het gerelateerd aan het hierboven genoemde idee van het nut. 

 

Brugklassers maken huiswerk vaak ‘omdat het moet’, ze lijken daarin plichtsgetrouwer en volgzamer 

dan oudere leerlingen, wat verklaard kan worden door hun nog matig ontwikkelde gevoel van 

opstandigheid, pre-puberaal. 

 

Zoals in de conclusie al besproken is, is er in 5 VWO een discrepantie te vinden tussen het besef van 

de leeropbrengst en de motivatie om huiswerk te maken. 

 

Huiswerk wordt door veel leerlingen saai en stom genoemd, zelfs als ze het nut ervan wel inzien. 

Mogelijk moet dat ook gerelateerd woorden aan de dingen waarmee zij het vergelijken. Zij maken 

huiswerk thuis, in hun eentje, en voordat zij hun huiswerk gingen maken waren zij wellicht iets 

anders aan het doen: lezen, TV kijken, computeren, sporten, ‘chillen’, zij deden dus iets leuks. Als zij 

dan de motivatie kunnen opbrengen om met dat leuke te stoppen om hun huiswerk te gaan maken, 

dan steekt huiswerk daar wellicht wat bleekjes bij af. Ik propageer dan ook de leerlingen bewust te 

maken van de moeite die ze moeten doen om te beginnen, om hen te leren zichzelf te belonen, en 

om ze de vaardigheden bij te brengen die bij een self-regulated learner horen. 

  

Hoewel bovenbouwleerlingen de leeropbrengst van huiswerk hoog inschatten, zeggen zij hun 

huiswerk niet altijd te maken en geven bij één vraag zelfs aan dat zij ‘straf ontlopen’ als extrinsieke 

prikkel ervaren. Dat strookt niet met het idee uit de theorie dat besef van het nut ook leidt tot het 

uitvoeren van de taak, maar het biedt docenten een goede mogelijkheid hen te prikkelen door het 

huiswerk beter te controleren en consequenties te verbinden aan het niet maken van huiswerk. 

Verder geven alle leerlingen aan dat zij een kleine duidelijke taak prefereren, en zichzelf dan beter 

kunnen motiveren.  
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In de literatuur wordt zelfstandig (alleen) werken vaak verbonden met een toename in 

zelfstandigheid en een verbreding van het toepassen van verschillende leerstrategieën, maar dat is 

ook afhankelijk van het soort werk en de vrijheidsgraden die de docent aanbrengt. Zolang huiswerk 

helemaal voorgeprogrammeerd is door de docent zal het de zelfstandigheid van de leerlingen maar 

heel beperkt stimuleren, alleen voor wat betreft planning en motivatie, maar niet qua 

leerstrategieën. Bovendien zal de leerling weinig leren over het proces van zelfstandig werken als de 

docent alleen controleert óf het werk gemaakt is, en niet op welke wijze de leerling het gedaan heeft 

(Simons, 1992).  

 

Verwacht werd dat het aloude adagium ‘rust, reinheid, regelmaat’ de basis zou vormen van een 

pakket aan maatregelen dat het huiswerk maken door leerlingen maximaal zou bevorderen. De 

docent heeft hierin een leidende en begeleidende rol: 

 

- door huiswerk een belangrijke en duidelijk omschreven plaats in de les te geven; 

- door consequent huiswerk te controleren en de leerlingen feedback te geven op inhoud en 

aanpak; 

- door huiswerkstof te integreren in de rest van de lesstof en te toetsen; 

- door het maken van huiswerk te belonen en verzaken te straffen; 

- door de taak klein en overzichtelijk te houden; 

- door rekening te houden met de psycho-sociale ontwikkeling van adolescenten. 

 

Dit onderzoek bevestigt de hypothese grotendeels, legt de nadruk op kleine welomschreven 

duidelijke huiswerktaak, en ontkracht het verband dat door de literatuur gelegd wordt dat besef van 

het nut op zichzelf motiverend werkt. Dat laat onverlet dat het doordringen van de leerlingen van het 

nut van huiswerk een belangrijke taak van de docent is. 

 

Zoals bij de bespreking van de methode al uitgelegd werd, is bij het stellen van één set vragen aan 

een bepaalde doelgroep niet onomstotelijk vast te stellen hoe waarheidsgetrouw de antwoorden 

zijn. Bovendien is extrapolatie van de resultaten naar andere groepen niet zondermeer mogelijk. 

Zoals aangegeven (Verhallen en Vogel, 1982) is het toepassen van statistische analyses en 

bewerkingen in dit licht dan ook niet zinvol. 

 

De grafische weergave van de resultaten maakt het daarentegen goed mogelijk de antwoorden van 

verschillende vragen met elkaar te vergelijken en daaraan conclusies te verbinden (zie bijlagen).  

 

Om de betrouwbaarheid van een enquête te verhogen, zijn drie stappen van belang (Jongeneel, 

2011), te weten toetsing van het waarheidsgehalte van de antwoorden, bevestiging van de 

uitkomsten in ander vergelijkbaar onderzoek, en onafhankelijkheid van de onderzoeker ten opzichte 

van zijn opdrachtgever.  

 

Van de gebruikte vragenlijsten is door navraag achteraf in informele gesprekken met de leerlingen de 

bevestiging verkregen dat zij de vragen naar eigen inzicht en naar waarheid hebben beantwoord. 

Bovendien bevestigen deze antwoorden de eerdere resultaten van ander vergelijkbaar onderzoek 

(Van Dam et al., 2009; Joosten en Van de Wardt, 2010; Van den Akker en Van den Haagen, 2012). 
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Wanneer alle docenten nauwkeurig zouden bijhouden hoeveel leerlingen elke les hun huiswerk 

maken, kunnen die gegevens vergeleken worden met wat de leerlingen zelf daarover zeggen, en zou 

daarmee de betrouwbaarheid van de enquête vergroot worden. 

 

Bij het stellen van de vragen is geen enkele mogelijkheid geboden tot differentiatie per docent, 

verwacht wordt dat de leerling zelf een specifiek vak of docent voor de geest haalt en op grond van 

dat beeld de vragen beantwoordt. De bias van de leerling om juist een hele aangename of juist een 

vervelende ervaring te beschrijven, kan leiden tot sterk uiteenlopende resultaten. Bij het ene vak zijn 

de regels kennelijk anders dan bij het andere vak, docenten verschillen onderling sterk van aanpak. 

Toch is hier bewust voor gekozen. Doel was immers te achterhalen wat de leerling vindt en als dat 

een te negatief beeld is, of juist onterecht positief maakt dat niet uit, want met die kennis kunnen de 

prikkels gevonden worden die de leerling beïnvloeden. 

 

De vragen hadden ook gesteld kunnen worden met een premisse: denk aan de beste / slechtste 

docent en beantwoordt de volgende vragen. Daarmee worden de antwoorden wellicht verder uiteen 

getrokken en leiden tot de maatregelen die de beste docent succesvol hanteert en tot inzicht in de 

weinig effectieve maatregelen die een matig docent toepast. In de huidige opzet is door de 

gehanteerde vraagstelling een meer algemeen, wellicht schoolbreed, beeld ontstaan dat aangeeft 

hoe leerlingen over huiswerk denken. Bovendien worden extremen genivelleerd. Docenten die dit 

verslag lezen zullen met kleine aanpassingen in hun werkwijze al verbeteringen kunnen aanbrengen 

en hoeven niet terug te schrikken door vergelijkingen met de beste dan wel slechtste docent. 

 

Door de anonimisering en de vraagindeling van de gebruikte enquête (zie ook ‘methoden’) worden 

de leerlingen geleid naar een in vrijheid gegeven antwoord. 

 

Het is op dit moment in de geschiedenis kennelijk niet politiek correct om het te hebben over straf 

als het gaat om bovenbouwleerlingen te motiveren, dat beeld wil ik dan ook relativeren. Een docent 

moet er alles aan doen om huiswerk maken tot de norm te verheffen, en daartoe gebruiken ervaren 

en succesvolle docenten een heel pakket aan maatregelen. Kenmerkend voor hun succes bij deze 

aanpak is dat het consequent wordt toegepast, elke les, in elke klas. Maar geen enkele maatregel kan 

zonder consequenties, het handelen moet een gevolg hebben. Vanzelfsprekend moet gekozen 

worden voor belonen en stimuleren en uitleggen en motiveren waar dat kan, maar het middel straf – 

het negatief belonen of het positief straffen – moet niet op voorhand uitgesloten worden. Juist als de 

leerlingen uit 5 VWO zelf aangeven dat zij huiswerk maken ‘om straf te ontlopen’ zou het van 

arrogantie van de docent getuigen om die informatie te negeren. 

 

De informatie uit dit onderzoek biedt veel docenten de bevestiging dat zij met hun maatregelen hun 

leerlingen optimaal motiveren, en bieden daarnaast elke docent de mogelijkheid met enkele 

aanpassingen het huiswerkbeleid nog verder te verbeteren totdat het tot een vast onderdeel van 

elke les is geworden. 
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vraag 1 huiswerk maak ik zelden soms vaak altijd

vraag 2 huiswerk vind ik meestal vervelend saai leuk prettig

vraag 3 huiswerk vind ik meestal zinloos stom leerzaam nuttig

vraag 4 huiswerk maken vind ik vervelend / lastig om te beginnen door te gaan tijdig te stoppen te weten of het af is

vraag 5 huiswerk maak ik het l iefst in de les in de les, rest thuis met begeleiding thuis, alleen

vraag 6 huiswerk maak ik (op de dag dat het) werd opgegeven gepland, verspreid gepland, in één keer de avond voor de les

vraag 7 docenten houden rekening met andere vakken meestal niet soms vaak meestal wel

vraag 8 huiswerk maak ik alleen, in stilte alleen, met muziek samen, met muziek samen, in stilte

vraag 9 docenten bespreken huiswerk zelden soms vaak altijd

vraag 10 voor huiswerk zou je ook een cijfer moeten krijgen zelden soms vaak altijd

vraag 11 huiswerk helpt mij om de stof beter te begrijpen zelden soms vaak altijd

vraag 12 als ik mijn huiswerk vaak maak, hoef ik minder te leren zelden soms vaak altijd

vraag 13 mijn cijfers zijn beter als ik vaak huiswerk maak zelden soms vaak altijd

vraag 14 huiswerk wordt duidelijk opgegeven in de les zelden soms vaak altijd

vraag 15 huiswerk maak ik om /omdat ik het moet straf te ontlopen de docent aardig vind er iets van te leren

vraag 16 ik zou mijn huiswerk bijna altijd maken als het weinig is duidelijk is makkelijk is iets nieuws is

vraag 17  ik zou mijn huiswerk bijna altijd maken als de docent (zelf invullen)

Wist jij dat in de onderwijswet is bepaald dat de helft van de lestijd besteed moet worden aan huiswerk?!

Dus bij elk uur les op school hoort 30 minuten huiswerk!

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

heel erg bedankt voor het invullen!!!
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