
 
Workshop “Huiswerk binnen of buiten de lijntjes”  
In de week van de opvoeding, van 2 t/m 8 oktober 2017, organiseerde een 
aantal trainers “Snel leren = leuk leren” de workshop Huiswerk, binnen of 
buiten de lijntjes van Time 2 Control. Deze interactieve workshop is speciaal 
ontwikkeld voor ouders die het lastig vinden om hun kind te begeleiden met 
school en huiswerk. Uit ervaring als moeder en coach weet ik dat veel ouders 
hiermee worstelen en veel vragen hebben. Waarom heeft mijn zoon of dochter geen motivatie? Waarom 
werkt hij niet wat harder? Waarom ligt mijn puber alleen maar op de bank? Hij/Zij kan veel beter!! Het 
plannen bij mijn zoon of dochter lukt niet! Kortom het begrip school en huiswerk geeft veel stress binnen 
het gezin. Als ouder wil je wel helpen en ondersteunen, maar de vraag is vaak hoe je dit het beste kunt 
doen. 

Ook bij het CJG in Weesp komen bovenstaande vragen en 
opmerkingen regelmatig binnen. Dit bracht hun op het idee 
om, tijdens de week van de opvoeding, mij uit te nodigen om 
deze workshop Huiswerk binnen of  buiten de lijntjes op hun 
locatie te verzorgen.  
Op 3 oktober jl. hadden zich 11 ouders en een jeugdwerker 
aangemeld bij het CJG. Vol enthousiasme heb ik vanuit mijn 
eigen ervaring in mijn praktijk Studie-Krachtig,  op een actieve 
en ontspannen manier de ouders meegenomen in de wereld 
van extrinsieke versus intrinsieke motivatie, doelen stellen, 
ritme, routine en planning, leerstijlen en leervoorkeuren, 
samenvatten, leren leren en plannen.  

 
Het lastigste onderdeel was uiteraard het samenvatten. 
Deelnemers kregen een hoofdstuk uit een biologieboek 
voorgeschoteld. De pagina’s stonden vol met afleidende plaatjes. 
De tekst was amper nog te zien. Ga dan maar eens 
geconcentreerd lezen en op zoek naar de kern van het verhaal! 
Vanuit een samenvatting keken we vervolgens hoe je de tekst 
overzichtelijk in een tekstschema of mindmap kunt zetten, zodat 
je goed inzicht kreeg in het totale hoofdstuk en verbanden kon 
leggen tussen de verschillende paragrafen. Er ontstond zichtbaar 
begrip voor het geworstel van hun kinderen met schoolboeken 
en alle deelnemers waren blij dit weer eens zelf te hebben 
mogen ervaren. Uiteraard zijn er tips aangereikt hoe zij hun kind 
kunnen helpen met het opzetten van een goede mindmap. 
 

Omdat de workshop interactief was vormgegeven gaf dit veel 
ruimte voor vragen en het delen van ervaringen met elkaar. Na 
afloop reageerde ouders verrast en positief en hadden ze 
handreikingen om samen met hun kind/puber te kijken naar de 
manier waarop hij of zij met huiswerk en school omgaat. Enkele 
ouders overwogen daarnaast om hun kinderen te laten starten 
met de cursus “Snel leren = Leuk leren”, zodat hun kind 
zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid zijn huiswerk 
makkelijker en sneller leert maken met beter resultaat. 
De workshop zal binnenkort in nieuwe vorm door meerder 
trainers aangeboden worden, houd hiervoor de website 
www.time2control.nl in de gaten! 

 


