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Het is goed dat scholen samenwerken met huiswerkinstituten 

De Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten (LVSi) betreurt de negatieve houding van 
minister Slob (artikel NRC 16 augustus 2021) over de huiswerkbranche. Huiswerkbegeleidingsbureaus 
zijn sterk in het begeleiden van leerlingen, hulp geven bij het maken van huiswerk, het aanleren van 
de juiste studievaardigheden en extra uitleg geven als een leerling de stof niet begrijpt. Op deze 
manier vullen zij het reguliere onderwijs met succes aan. Door de komst van NPO-gelden kunnen nu 
zoveel meer kinderen van deze dienstverlening profiteren.   

Wereld is veranderd 
Marianne Zuurendonk voorzitter van de LvSI: “De wereld ziet er echt anders uit dan 20 jaar geleden. 
De omgeving van een leerling is enorm veranderd, er komt veel op scholieren af en het is vaak 
moeilijk voor een leerling om zich lang te concentreren op iets waarvan hij het nut niet van inziet of 
wat hij absoluut niet leuk vindt. Instituten kunnen de leerlingen hierbij helpen. Dus het is goed dat 
scholen samenwerken met huiswerkinstituten”.  

Aantoonbaar betere prestaties  
“Juist door deze samenwerking kunnen docenten doen waar zij goed in zijn, namelijk lesgeven en 
kunnen de instituten leerlingen die dat nodig hebben begeleiden. Dit zorgt er aantoonbaar voor dat 
leerlingen op school beter gaan presteren. Het is daarbij van belang dat een school de samenwerking 
zoekt met een instituut dat betrouwbaar is en kwaliteit levert. Het is jammer dat de minister de door 
hem betitelde ‘onderwijscowboys‘  over één kam scheert met de professionele instituten. Scholen 
kunnen hier eenvoudig ook zelf een keuze maken. De meeste professionele instituten zijn 
aangesloten bij de LVSi”, aldus Zuurendonk. 

Het onderwijs is niet de enige sector die de samenwerking zoekt met particuliere bureaus. In de zorg 
bestaat deze constructie al jaren.  
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