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Huiswerk…              
Bernard Veenhuis: “90% moet je zelf doen, maar als je 100% 

maakt dan weet je al 80%” 

In de Romax weekkrant gaan we iedere week op zoek naar iets waarvan mensen nog 

niet zoveel weten. Deze week hebben we een onderwerp waar ieder kind wel eens mee 

te maken heeft gehad of nog wel mee te maken krijgt. Huiswerk. Maar niet zomaar 

huiswerk… dit gaat namelijk over huiswerkbegeleiding. Er komen namelijk steeds 

meer kinderen die begeleiding krijgen. We gaan in dit artikel u wat wijzer maken van 

huiswerkbegeleiding. Want, wat is huiswerkbegeleiding nou precies? Waar hebben 

kinderen zoal moeite mee? En helpt de begeleiding ook echt? Daarover spraken we 

met Bernard Veenhuis van Ctrl-V huiswerkbegeleiding. 

 

Woensdagmiddag, onze reporters zitten in Roden bij Ctrl-V, de huiswerkbegeleiding van 

Bernard Veenhuis. De naam staat voor „controle over je huiswerk-Veenhuis‟. Huiswerk 

begeleiding is het structuur aanbrengen in het leren van kinderen. Er wordt aan ze geleerd te 

plannen, zelfvertrouwen te krijgen en een positieve stimulans te creëren. Soms wordt 

overhoord om te zien of kinderen dingen echt goed kennen, en er wordt toezicht op de 

kinderen gehouden. Verder wordt er voor een rustige omgeving gezorgd of leren ze de 

kinderen om die voor zichzelf te creëren. Er wordt ook goed contact gemaakt met de 

kinderen zodat ze veel dingen die ze worden geleerd meteen goed oppakken. Het motto van 

meneer Veenhuis is: 90% moet je zelf doen, maar als je 100% maakt dan weet je al 80%. 

Hiermee bedoeld hij dat als je je huiswerk altijd goed maakt dan, weet je al bijna alles. Door 

dit motto probeert hij de kinderen de positieve stimulans al voor een deel mee te geven. 

Maar ook word er gezorgd dat ze zich prettig voelen. 

Er zijn erg veel huiswerkbegeleidingen in Nederland. Zo‟n 700 ( meestal aan school, aan 

huis en professioneel ) maar het verschilt heel erg hoeveel kinderen er zitten. Zo heeft de 

een maar vijf kinderen en de ander zit al rond de vijftig kinderen of meer. Voor een 

begeleider is het handig om al eens docent te zijn geweest zodat je de dingen beter uit kan 

leggen en om beter met kinderen om te kunnen gaan, maar het is niet perse nodig. Er is het 

meeste moeite bij kinderen in de exacte vakken zoals wiskunde en economie, maar verschil 

tussen jongens en meisjes is er weer niet. Als je als kind op huiswerkbegeleiding zit, dan is 

het toch eigenlijk wel een eis dat je minimaal twee keer per week daar naartoe gaat om te 

wennen, contact te houden en een band op te bouwen. Want met één keer in de week naar 

begeleiding toegaan schiet je niet heel erg veel mee op. Trouwens, drie tot vier keer in de 

week komen is ook heel normaal. 

Het begeleiden helpt best wel goed, alleen het ligt ook voor een groot deel aan het karakter 

van de persoon die wordt begeleid. Om de cijfers op te halen moet je goed geconcentreerd 

zijn en jezelf niet te veel laten afleiden door bijvoorbeeld computer, tv, vrienden, enzovoort. 



De begeleiding van meneer 

Veenhuis is ontstaan doordat zijn 

zus ook een 

huiswerkbegeleidingsgroep had en 

dat wou hij ook graag. Maar hij had 

toen eerst nog drie jongens 

waarvoor hij moest zorgen die 

inmiddels de deur uit zijn. Zo kon hij 

ook een begeleiding beginnen met 

zijn vrouw. Zij hebben nu nog maar 

vijf kinderen in hun praktijk wat in de 

toekomst waarschijnlijk zal 

veranderen want ze zijn druk bezig 

met reclame maken en dat soort 

dingen. Op dit moment werkt hij veel 

samen met zijn zus, die rond de 

vijftig kinderen heeft die bij haar 

onder begeleiding zijn. ( veel andere 

praktijken werken ook samen ). Ze 

wisselen bijvoorbeeld 

examenbundels uit en maken beide 

gebruik van dezelfde vakbegeleider. 

Dat is dus een speciale begeleider in 

vakken zoals Nederlands, Engels 

enz. 

 

Dus in zo‟n huiswerkbegeleiding zit 

meer dan dat je denkt. Je huiswerk 

begeleiding is dus niet alleen voor 

leren beter op te nemen, maar ook creëer je rust in je leren en huiswerk maken. De mensen 

die er werken zijn echt aardig, dus als je moeite hebt met je huiswerk en je denkt dat je hulp 

nodig hebt, dan raadt Romax weekkrant je zeker aan er naartoe te gaan. Wel moet je dus 

zelf goed meewerken en er ook vaak genoeg heen gaan, wat minder spelletjes spelen, wat 

meer met je huiswerk bezig en niet je huiswerk half maken ( zie het motto ). Wat er in de 

toekomst te verwachten is, is niet heel erg duidelijk omdat je niet weet hoeveel kinderen er in 

de toekomst met problemen in huiswerk krijgen te maken. Wij, van Romax, denken dat er 

meer kinderen komen, omdat het aantal de afgelopen jaren is gestegen en die lijn zal 

waarschijnlijk omhoog doorlopen in de toekomst. Als dat gebeurt is het ook duidelijk dat er 

wel meer begeleidingen komen en het huiswerkbegeleiding in het algemeen ook een groei 

doormaakt. Maar één ding zal er in de toekomst sowieso blijven bestaan zodat 

huiswerkbegeleidingen ook zullen blijven bestaan: Huiswerk… ( zucht ) 

  


