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 ‘Alle smoezen zijn al verzonnen’: wat motiveert een leerling om het huiswerk wel te maken? 
Liesbeth de Jong, Lilian Klompen, Michèl Rijnders en Adam Laasri 

 
Inleiding: 
“Huiswerk, nou dat heb ik niet gemaakt omdat ik mijn schrift op school had laten liggen” 
“Meneer, gisteren heeft de hond mijn schrift opgegeten en dus heb ik mijn huiswerk niet 
kunnen maken”. Welke docent kent ze niet de excuses (al dan niet terecht) van de leerlingen 
om uit te leggen waarom ze hun huiswerk niet hebben gemaakt. Maar wat motiveert een 
leerling nu eigenlijk om huiswerk wel of niet te maken? Is dat het vak, hun ouders, de docent? 
Om deze vraag te beantwoorden hebben we die aan zo’n 170 deskundigen (leerlingen) 
voorgelegd. 
 

 
Achtergrond: 
Er zijn maar weinig leerlingen die huiswerk leuk 
vinden Een dagje zonder wordt zeer gewaardeerd. 
Toch wordt op de meeste middelbare scholen van 
leerlingen verwacht dat ze huiswerk maken. 
Leerlingen zijn op deze manier zelfstandig met de stof 
bezig waardoor ze in de gaten krijgen welk gedeelte 
van de leerstof ze al beheersen en welk nog niet. Vaak 
wordt in de les het huiswerk besproken. Dit kan 
variëren van uitgebreid stil staan bij elke vraag tot 
alleen bespreken vanuit vragen van de leerlingen. In 
de dagelijkse praktijk blijkt dat leerlingen niet altijd 
even zorgvuldig zijn met het maken van hun 
huiswerk. Huiswerk wordt niet of slechts gedeeltelijk 
gemaakt, het wordt vergeten of er waren andere 
prioriteiten waardoor het huiswerk niet de aandacht 
krijgt die wordt verwacht. Vaak worden lage cijfers 
voor een vak toegeschreven aan het slecht maken van 
het huiswerk.  
 
Maar wat beweegt leerlingen hun huiswerk wel of 
niet te maken? Is het die leuke of juist vreselijke 
docent, dat moeilijke vak? Spelen ouders een 
belangrijke rol in het huiswerkgedrag van hun 
kinderen?  
 
Dit artikel beschrijft de resultaten van een onderzoek 
naar het huiswerkgedrag van 4-VWO bèta leerlingen. 
Door middel van het afnemen van een enquête onder 
170 leerlingen op 4 middelbare scholen zijn 
antwoorden verkregen op bovenstaande vragen. Met 
deze antwoorden zijn aanbevelingen opgesteld 
waarmee docenten hun leerlingen kunnen stimuleren 
hun huiswerk wél te maken.  
 
 
 

 
Theorie: 
Docenten verlangen om verschillende redenen van 
leerlingen dat ze huiswerk maken. De belangrijkste 
redenen zijn: oefenen met de leerstof, voorbereiden 
op de lessen, deelnemen aan de lessen en voor 
persoonlijke ontwikkeling. Maar huiswerk kan ook 
dienen voor de communicatie tussen ouder en kind, 
als straf, of gewoon omdat het gebruikelijk is op 
school (Epstein et al 2001). De meeste docenten 
vinden huiswerk maken dan ook belangrijk. 
Leerlingen kunnen op verschillende manieren 
gemotiveerd worden om hun huiswerk te maken. Ze 
kunnen zichzelf motiveren of de motivatie kan van 
ouders of docenten komen. Goede prestaties van 
leerlingen worden vaak toegeschreven aan het goed 
maken van het huiswerk (Cooper et al 2001). Idealiter 
moeten docenten voor zichzelf nagaan voordat ze 
huiswerk opgeven wat het precieze curriculum is, wat 
de leerling al kan en wat die kan bereiken en wat het 
eigenlijke doel is van het huiswerk. Als dit duidelijk 
is voor de docent moet hij bij het opgeven van 
huiswerk een duidelijke planning meegeven en het 
huiswerk eventueel laten verschillen van leerling tot 
leerling (Heitzman 1998, Hong et al 2004). In dit 
onderzoek staat motivatie centraal: waarom maakt een 
leerling zijn huiswerk wel of niet. In de literatuur zijn 
verschillende studies naar het huiswerkgedrag van 
leerlingen beschreven. Voor zover ons bekend zijn er 
geen uitgebreide Nederlandse studies gedaan. 
Trautwein (Trautwein 2007) beschrijft een 
uitgebreide studie onder ruim 500 leerlingen op 
verschillende schoolniveaus wonend in of rond een 
grote Duitse stad waarbij de leerlingen gevraagd is 
naar de tijd en inspanning die de leerlingen voor hun 
huiswerk doen. Het huiswerkgedrag werd over 6 
vakken, waaronder natuurkunde, gemeten. Hoe 
leerlingen met hun huiswerk omgaan hangt af van het 
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soort huiswerk (maakwerk, leerwerk etc) en hoe 
gemotiveerd ze voor het vak zijn. Ook spelen de 
ouders een rol. Er werden grote verschillen tussen de 
leerlingen qua huiswerkgedrag gevonden. Dit heeft 
wellicht ook te maken dat er op verschillende 
schoolniveaus is gekeken. In het algemeen geldt wel 
dat huiswerkcontrole door de docent vooral werkt 
vooral voor leerlingen die niet zo plichtsgetrouw hun 
huiswerk maken. Ook blijkt dat leerlingen vooral hard 
werken voor vakken waarvan ze denken dat dat effect 
heeft.  
 
Opzet: 
De vraag wat een leerling motiveert om het huiswerk 
te maken is middels een enquête onderzocht. Op vier 
scholen in Nederland zijn samen 170 leerlingen 
geënquêteerd met vragen die te maken hebben met 
motivatie voor het maken van huiswerk. De enquête 
bevatte 40 stellingen waarbij de leerling moesten 
aangeven hoe belangrijk ze deze vonden. 1 betekent 
niet belangrijk, 5 heel erg belangrijk. Alle leerlingen 
zitten in 4-VWO en hebben allemaal minstens één 
bètavak. Onder bètavakken vallen hier wiskunde B, 
natuurkunde, scheikunde en biologie. Bij het 
verwerken van de resultaten is er onderscheid 
gemaakt tussen het geslacht van de leerling (85 
jongens, 85 meisjes). Alle andere factoren (zoals 
leeftijd, school) zijn gelijk getrokken. We hebben 
expliciet gevraagd naar het huiswerkgedrag voor de 
bètavakken. 
Per enquêtevraag is het gemiddelde over de leerlingen 
berekend. Is dit getal onder of rond de 3 dan is deze 
factor niet van belang voor het huiswerkgedrag van de 
leerlingen. Is het getal hoger dan 3 dan is deze factor 
van belang voor de motivatie van de leerlingen om 
hun huiswerk te maken.  
 
Resultaten:  
In figuur 1 zijn de resultaten voor de 
motivatiefactoren waarbij de docent een rol speelt 
weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat leerlingen 
gemotiveerd zijn om huiswerk te maken indien de 
docent aangeeft dat het belangrijk is om huiswerk te 
maken. Ook zien leerlingen zich gemotiveerd als de 
docent ruimte geeft om het huiswerk te bespreken. Of 
de docent verder leuk of stom is, het huiswerk 
controleert en het huiswerk duidelijk opgeeft heeft 
geen tot weinig invloed op de motivatie. Tussen 
jongens en meisjes is geen verschil opgemerkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Rol van de docent op motivatie voor leerlingen om het 
huiswerk te maken. Op de x-as de vragen van de enquête. De 
eerste is een samenvoeging van “Ik maak mijn huiswerk omdat 
ik de docent leuk vind” en “Ik maak mijn huiswerk niet goed 
omdat ik de docent stom vind”. De tweede is een samenvoeging 
van “Ik maak mijn huiswerk omdat de docent dit controleert” en 
“Ik maak mijn huiswerk niet goed omdat de docent dit niet goed 
controleert”. De derde is een samenvoeging van “Ik maak mijn 
huiswerk omdat de docent dit duidelijk opgeeft” en “Ik maak 
mijn huiswerk niet goed omdat de docent dit niet duidelijk 
opgeeft”. De vierde is “De docent vind het belangrijk dat ik mijn 
huiswerk maak”. De vijfde is “De docent geeft ruimte voor 
vragen over het huiswerk”. Op de y-as staan de scores per vraag. 
De staven geven de gemiddelde scores weer. De linkse staaf per 
tweetal geeft de scores van de meisjes weer, de rechtse staaf de 
scores van de jongens. De standaarddeviatie is boven de staven 
weergeven. 
 
 
De resultaten van factoren waarbij de motivatie vanuit 
de leerling komt zijn weergegeven in figuur 2. Hieruit 
blijkt dat leerlingen gemotiveerd zijn om huiswerk te 
maken omdat ze het belangrijk vinden om het 
huiswerk te maken. Verder zijn ze gemotiveerd omdat 
ze vinden dat huiswerk maken hen de stof beter laat 
begrijpen. Of ze het vak interessant vinden, het vak 
makkelijk of moeilijk is en of er een studieplanner 
lijkt de leerlingen niet te stimuleren hun huiswerk te 
maken. Tussen jongens en meisjes is een klein 
verschil, meisjes vinden huiswerk maken belangrijker 
en vinden vaker dan jongens dat het hun stofbegrip 
bevordert. 
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Figuur 2: Rol van de leerling in motivatie voor leerlingen om 
het huiswerk te maken. Op de x-as de vragen van de enquête. De 
eerste is een samenvoeging van “Ik maak mijn huiswerk omdat 
ik het een interessant vak vind” en “Ik maak mijn huiswerk niet 
goed omdat ik het geen interessant vak vind”. De tweede is een  
samenvoeging van “Ik vind het belangrijk om mijn huiswerk 
goed te doen” en “Huiswerk maken vind ik niet belangrijk”. De 
derde is “Huiswerk helpt me om de stof goed te begrijpen”. De 
vierde is een samenvoeging van “Ik maak mijn huiswerk omdat 
ik het een makkelijk vak vind” en “Ik maak mijn huiswerk niet 
goed omdat ik het een makkelijk vak vind” en “Ik maak mijn 
huiswerk niet omdat ik het te makkelijk vind”. De vijfde is een 
samenvoeging van “Ik maak mijn huiswerk omdat ik het een 
moeilijk vak vind” en “Ik maak mijn huiswerk niet goed omdat 
ik het een moeilijk vak vind” en “Ik maak mijn huiswerk niet 
omdat ik het te moeilijk vind”. De zesde is “Een studieplanner 
zorgt dat ik mijn huiswerk vaker/beter maak”. Op de y-as staan 
de scores per vraag. De staven geven de gemiddelde scores weer. 
De linkse staaf per tweetal geeft de scores van de meisjes weer, 
de rechtse staaf de scores van de jongens. De standaarddeviatie 
is boven de staven weergeven. 
 
Aan de leerlingen is ook gevraagd naar de rol van hun 
ouders met betrekking tot hun huiswerkgedrag. Een 
effect van de invloed van ouders op het 
huiswerkgedrag is niet meetbaar. Leerlingen zijn niet 
extra gemotiveerd wanneer hun ouders huiswerk 
belangrijk vinden, hen stimuleren huiswerk te maken 
of het huiswerk controleren.  
 
Discussie en conclusie: 
Terugkoppelend naar de hoofdvraag “Wat motiveert 
de 4-VWO bètaleerling om het huiswerk te maken” 
kan uit de gevonden resultaten opgemaakt worden dat 
dit bepaald wordt door leerling en docent. Uit dit 
onderzoek blijkt niet dat ouders van invloed zijn op 
het huiswerkgedrag. Dit laatste is in tegenstelling tot 
de resultaten van Trautwein et al  (Trautwein 2007) 

die wel een relatie vonden tussen het gedrag van 
ouders en het huiswerkgedrag van hun kinderen. Het 
overgrote deel van de leerlingen die voor dit 
onderzoek geënquêteerd zijn, gaven aan het maken 
van huiswerk belangrijk te vinden en graag goede 
cijfers te willen halen. Dit, in combinatie met het feit 
dat de leerlingen in 4-VWO bewust hebben gekozen 
voor de bèta-vakken, zorgt wellicht voor een 
intrinsieke motivatie voor het maken van huiswerk. 
Hierdoor spelen ouders hierin een minder belangrijke 
rol. Wellicht dat voor andere leerjaren en schooltypen 
deze intrinsieke motivatie veel minder aanwezig is en 
ouders wel belangrijk zijn in het stimuleren van 
leerlingen om hun huiswerk te maken. Trautwein 
vond verder dat leerlingen vooral hard werken voor 
een vak waar ze resultaat van hun inspanningen 
verwachten. Dit zouden precies die vakken kunnen 
zijn waar de leerlingen moeite mee heeft. Onze 
leerlingen geven niet aan dat het makkelijk of 
moeilijk vinden van een vak van belang is voor het 
huiswerkgedrag. Onze leerlingen maken hun 
huiswerk vooral omdat ze vinden dat het hen helpt de 
stof te begrijpen en omdat ze huiswerk maken 
belangrijk vinden. Van belang hierbij is te realiseren 
dat in deze studie alleen gekeken is naar de 
bètavakken waar de leerlingen bewust voor gekozen 
hebben. Er kan verwacht worden dat de leerlingen een 
zekere interesse in bèta heeft wat mogelijk ook van 
invloed is op het huiswerkgedrag. We hebben niet 
gevraagd naar het huiswerkgedrag voor andere 
vakken, mogelijk is het daar anders.  
De rol van de docent is belangrijk voor het 
huiswerkgedrag, niet zozeer of hij leuk is of het 
huiswerk duidelijk opgeeft maar vooral of hij laat 
merken dat huiswerk belangrijk is en dat er ruimte 
voor bespreking is. Of het huiswerk wordt 
gecontroleerd is niet van belang. Trautwein vond dat 
huiswerkcontrole vooral werkt voor niet 
plichtsgetrouwe leerlingen. Het zou kunnen dat op het 
VWO meer plichtsgetrouwe leerlingen zitten dat 
bijvoorbeeld op het VMBO waardoor hier het 
controle effect niet gevonden is.  
Concluderend: Veel leerlingen zien het belang van 
huiswerk in en beseffen dat huiswerk hen helpt om de 
stof te begrijpen. Als docent kun je echter het 
huiswerkgedrag beïnvloeden door te laten merken dat 
huiswerk belangrijk is en hier ruimte in te lessen in te 
bouwen om huiswerk te bespreken.  
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Bijlage: 
Wanneer leerlingen hun huiswerk niet gemaakt 
hebben en hierop aangesproken worden zijn ze zeer 
inventief in hun verklaringen. In ons onderzoek 
hebben we de leerlingen ook gevraagd naar hun beste 
smoes. Hieronder een opsomming:  
Ik moest naar de kapper. 
Ik had het te druk. 
Er zijn belangrijker dingen dan huiswerk maken. 
Dat het uit het raam is gevlogen, hij had teveel red 
bull op. 
Welke smoes? Ik lul me gewoon eruit. 
De vis van mijn tante is 25 jaar overleden. 
Mijn lens zat scheef/kreeg hem niet erin. 
``Frasier`` was zo leuk, dat ik het prompt vergat. 
Mijn boek lag nog in het huis van mijn andere ouder. 
 


