
Huiswerkbegeleiding
op maat voor Tijn
Van uitdagingen met NASK & Wiskunde naar een
prachtige afronding van het 2e schooljaar!

Case Study



38%
van de leerlingen in het voorgezet onderwijs ervaren steeds
meer druk door huiswerk en school.

Jongeren ervaren steeds meer druk door huiswerk en school. Bijna een op
de tien (9 procent) basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 ervoer in 2019 veel
druk door schoolwerk. In het voortgezet onderwijs gold dat voor 38 procent
van de leerlingen. De afgelopen jaren is er in het voortgezet onderwijs een
flinke toename van het aantal leerlingen die door schoolwerk druk ervaren.
In 2007 had 17 procent van de leerlingen er last van.

Huiswerk en school is de voornaamste bron van stress voor leerlingen in
zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs
ervoer 7 procent van de leerlingen stress door huiswerk en school. In het
voortgezet onderwijs ging het om 27 procent. De minste stress wordt in
zowel basis- als voortgezet onderwijs veroorzaakt door sociale media.

Deze gegevens zijn afkomstig uit onderzoek in opdracht van Unicef tussen
2018 en 2020. Het betreft een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar
het mentaal welbevinden van jongeren van 10 tot 18 jaar in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Gegevens uit het HBSC-
onderzoek, Peilstationonderzoek en de mbo/hbo-monitor zijn hiervoor
gebruikt, aangevuld met nieuwe gegevens (Trimbos-instituut, 2020).



Over Tijn
Tijn had eerder huiswerkbegeleiding op zijn middelbare school
gehad en was hier destijds niet erg enthousiast over. De setting
tijdens de huiswerkbegeleiding op zijn middelbare school was nog
steeds schools. Tijn moest tijdens de huiswerkbegeleiding stil zitten
en een lange tijd achter elkaar aan zijn huiswerkopdrachten
werken. Deze manier van huiswerkbegeleiding paste niet bij Tijn.
Hij is namelijk een actieve jongen die op hoog niveau voetbalt en
graag actief bezig is.

In eerste instantie stond Tijn dus ook niet echt te springen om bij
Doelpunt Alphen te komen voor buitenschoolse
huiswerkbegeleiding. Toch hebben zijn ouders hem weten te
overtuigen om tóch eens langs te gaan bij Peter van Doelpunt
Alphen. Na de eerste ontmoeting met Peter wist Tijn het meteen;
het algehele gevoel bij de aanpak van Doelpunt Alphen en de
combinatie tussen huiswerkbegeleiding, coaching én bewegen,
paste perfect bij hem.



Waar het begon
Tijn kwam in mei 2022 bij Doelpunt Alphen en stond op dat
moment voor een aantal vakken gemiddeld een onvoldoende.
Hij zat op dat moment in de 2e klas van VMBO TL en blijven
zitten of naar VMBO kader wilde Tijn absoluut niet. Het doel van
de samenwerking met Doelpunt Alphen was duidelijk: ervoor
zorgen dat Tijn over zou gaan naar de 3e klas van VMBO TL.

Tijn had vooral moeite met de vakken NASK (Natuurkunde/Scheikunde) en Wiskunde. Voor deze vakken
had hij veel huiswerk gemist en zodoende een achterstand opgelopen. Door deze achterstanden kon hij
de nieuwe stof minder goed begrijpen, wat vervolgens weer resulteerde in lage cijfers voor die vakken. Er
was dus werk aan de winkel. De achterstand moest worden ingehaald en de cijfers voor de vakken
moesten omhoog. 



Samenwerking
Tijn kwam na school naar Doelpunt Alphen toe, waar Peter hem begeleidde. Daar dronken zij samen
wat en was er tijd voor een ongedwongen praatje. Vervolgens gingen ze aan de slag en begonnen ze
elke dag met het maken van een werkschema. Hierin stond wat er die middag gedaan moest worden,
hoeveel tijd Tijn per vak nodig had en wanneer er tijd was voor ontspanning. Zo wist Tijn waar hij aan
toe was en kon hij toewerken naar het moment van ontspannen.  
 
Verder besprak Tijn met Peter wat zijn knelpunten waren die week, zodat Peter hier meer bij kon
ondersteunen. De kracht van Peter is dat hij leerlingen namelijk kan ondersteunen bij ieder vak waar
ze moeite mee hebben. Er wordt dus tijdens de huiswerkbegeleiding niet alleen gefocust op één vak. 

Naast dat Peter vakinhoudelijk heeft geholpen, was coaching ook een
groot aspect tijdens de samenwerking met Tijn. Het doel van Tijn was
om over te gaan naar de 3e klas. Peter heeft Tijn duidelijk gemaakt
dat hij daarvoor moest werken en hij zijn spullen op orde moest
hebben. Dit was in het begin soms nog best lastig. Soms werd er
natuurlijk nog wel eens boek of een schrift vergeten, maar Tijn heeft
zich hierin ontwikkeld en werd zich steeds meer bewust van de
inspanning die hij moest leveren om over te gaan naar de derde klas.



Communicatie met Doelpunt Alphen  
Peter houdt van persoonlijk contact en heeft dit met de ouders van Tijn zoveel mogelijk via WhatsApp of
telefonisch. Ouders vinden het vaak fijn om op de hoogte te worden gehouden en Peter doet dit dan ook
regelmatig. Als er iets is dan belde Peter de ouders van Tijn altijd direct even op. Daarnaast houdt Peter ook
heel geregeld contact met Tijn. Zo stuurde Tijn altijd even hoe de toetsen gingen en wat zijn cijfer was. Zo
bleef iedereen nauw betrokken bij het proces en werd er met z’n allen naar hetzelfde doel toegewerkt. 

Tijn heeft hard gewerkt en de cijfers gingen steeds verder omhoog.
Omdat Tijn pas in mei 2022 bij Doelpunt Alphen terecht kwam, was
het tot het einde van het schooljaar spannend. Het hing echt van de
laatste toetsweek af. Tijn was op tijd begonnen met het leren voor de
toetsen en was er helemaal klaar voor. Hij heeft hard z’n best gedaan
en uiteindelijk fantastische cijfers gehaald. Én het belangrijkste
nieuws: Tijn is over naar de 3e klas van VMBO TL. Het heeft de nodige
inspanningen gekost en een verandering van zijn mindset, maar het
eindresultaat mag er absoluut zijn! 

Het resultaat



Doelpunt Alphen
Bij Doelpunt is er veel aandacht voor de individuele behoeften van de
kinderen. Vanuit onze expertise kijken we waar ze tegenaan lopen en
welke leermethoden ondersteuning bieden.

Huiswerk maken hoeft helemaal niet aan te voelen als een zware last.
Zeker niet wanneer dat wordt afgewisseld met (sport)activiteiten en
spel. Op die manier kunnen kinderen op een meer ontspannen manier
met hun schoolwerk bezig zijn.

Bent u na het lezen van deze Case Study benieuwd hoe wij uw kind
kunnen helpen bij het maken van het huiswerk? Vraag dan geheel
vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan met Peter.

Doelpunt Alphen
Korfbalvereniging Tempo
Olympiaweg 2
2406 LG Alphen aan den Rijn
06 – 14 64 84 35
peter@doelpunt-alphen.nl

Volg ons ook op LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/secity-bv/
http://doelpunt-alphen.nl/
https://www.linkedin.com/company/doelpunt-alphen/

