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Dit thesisonderzoek focust zich op de ervaringen, motivaties, drempels en noden van de vrijwilligers 

bij Slim Huiswerkklas, een organisatie die huiswerkbegeleiding aanbiedt. Met de resultaten van het 

onderzoek kan Slim Huiswerkklas haar werking verbeteren om de vrijwilligers beter voor te bereiden 

en te ondersteunen. De data van dit kwalitatieve onderzoek werden verzameld aan de hand van acht 

semigestructureerde individuele interviews en één duo-interview. De deelnemers zijn huidige en 

(tijdelijk) gestopte vrijwilligers van Slim Huiswerkklas (n=10). De verzamelde data werden via een 

thematische analyse verwerkt. De motivaties van de vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas zijn vooral de 

evolutie kunnen zien bij de kinderen, de mogelijkheid hebben om kinderen te helpen en de visie van 

de organisatie te steunen. De drempels of moeilijkheden die het vaakst genoemd werden, waren een 

gebrek aan tijd, problemen met de kinderen en een gebrek of teveel aan vaardigheden. De resultaten 

van dit onderzoek tonen aan dat Slim Huiswerkklas al een sterke werking heeft op verschillende 

vlakken: de flexibiliteit, de inrichting van de ruimte, de materialen, de gekregen ondersteuning en 

het contact met de verantwoordelijken. Toch kunnen er enkele aanbevelingen gedaan worden 

waarmee Slim Huiswerkklas haar werking kan verbeteren of verder kan uitbreiden. Voor nieuwe 

vrijwilligers is een rondleiding gewenst en een vaste procedure wat er moet gebeuren als kinderen 

geen huiswerk bij hebben. Daarnaast kan een praktische uitleg over de verschillende leerstoornissen 

een hulpmiddel zijn, alsook een ontmoetingsmoment tussen de vrijwilligers en de leerkrachten. 

Tenslotte is het aangeraden om verder in te zetten op de aankoop van materialen. Vervolgonderzoek 

is wenselijk om de perspectieven van de kinderen over huiswerkbegeleiding te achterhalen, alsook 
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de meningen van (oud)onderwijzers over het concept huiswerk en een vergelijkend onderzoek bij 

andere vrijwilligersorganisaties. 
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DEEL 1: INLEIDING 

1. Probleemstelling 

10,76 procent van de lagereschoolkinderen in Vlaanderen heeft een schoolse vertraging of 

achterstand (Onderwijs Vlaanderen, 2020). Deze kinderen lopen minimum één jaar vertraging op 

ten aanzien van het leerjaar waarin ze zich normaal zouden bevinden. Deze vertraging is niet 

noodzakelijk het gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door een verlate instap 

(Onderwijs Vlaanderen, 2020). In Vlaanderen presteren kansarme leerlingen en leerlingen die thuis 

geen Nederlands spreken gemiddeld slechter voor wiskunde en wetenschappen dan andere leerlingen 

(Faddar et al., 2020). Deze prestatiekloof kan verkleind worden door kinderen met een verhoogd 

risico extra steun te geven (Geoffroy et al., 2010). Vaak helpen de ouders hun kinderen bij het 

maken van hun huiswerk (Agentschap Integratie en Inburgering, 2018). Ouders voelen zich namelijk 

verantwoordelijk om hun kinderen extra ondersteuning te geven bij het maken van hun huiswerk 

(Hoover-Dempsey et al., 2001), maar tegenwoordig wordt het steeds moeilijker om hen te laten 

participeren in het schoolgebeuren (J. Smith et al., 2011; Tracey et al., 2014). Soms laat de 

thuissituatie het niet toe om kinderen hun huiswerk thuis te laten maken, of is het moeilijk voor de 

ouders om hen hierbij te begeleiden (Agentschap Integratie en Inburgering, 2018). Dit is vooral 

moeilijk voor ouders die werken in shiften, alleenstaande ouders en gezinnen met armoedeproblemen 

(J. Smith et al., 2011). Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben met schoolwerk of 

leerproblemen hebben, kunnen terecht in schoolgebaseerde mentorschappen (Herrera et al., 2000). 

Deze vorm van mentorschap werkt vaak met vrijwilligers (Herrera et al., 2000). 

In 2019 engageerden 866.521 Belgen zich voor vrijwilligerswerk. Dat is 9,2 procent van de bevolking 

van 15 jaar en ouder (Hustinx & Dudal, 2020). Motivaties om te starten met vrijwilligerswerk zijn 

vaak veelzijdig: verschillende vrijwilligers kunnen verschillende motivaties hebben (Clary & Snyder, 

1999) en eenzelfde vrijwilliger kan meer dan één motivatie hebben (Clary & Snyder, 1999; Snyder 

& Omoto, 2009). De motivatie om te starten als vrijwilliger kan verschillend zijn dan de motivatie 

om vrijwilliger te blijven (Dury, 2018). In schoolgebaseerde mentorschappen is een goede relatie 

tussen de mentor en het kind van belang om het kind plezier te laten beleven bij de 

huiswerkbegeleiding (Gordon et al., 2020) en om tot betere schoolprestaties te komen (Bayer et al., 

2013). Daarnaast verlangen de kinderen van hun mentoren naast educatieve, ook emotionele en 

sociale steun (Gordon et al., 2020). Een sterke band tussen mentor en kind is dus noodzakelijk en 

komt vaak na drie maanden tot stand (Bayer et al., 2013). Toch krijgen mentors vaak te maken met 

moeilijkheden, wat kan leiden tot het beëindigen van het vrijwilligerswerk (Garcia-Molsosa et al., 

2021). Het plotse vertrek van een mentor kan voor kinderen een negatieve ervaring zijn (Gordon et 

al., 2020). Daarom is het belangrijk om niet enkel te focussen op het aantrekken van vrijwilligers, 

maar ook op het behouden van vrijwilligers (Devaney et al., 2015). Het behoud van mentoren is één 

van de belangrijkste uitdagingen voor schoolgebaseerde mentoschappen (Garcia-Molsosa et al., 

2021). 

Slim Huiswerkklas vzw is een vrijwilligersorganisatie in Hoboken die huiswerkbegeleiding voorziet 

voor zo’n 70-tal leerlingen van de lagere school. De organisatie richt zich vooral naar kinderen die 

kansen missen door bijvoorbeeld sociale omstandigheden, een leerstoornis of een taalachterstand 
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(Slim Huiswerkklas, z.d.). Deze huiswerkbegeleiding wordt gegeven door vrijwilligers. De vrijwilligers 

helpen niet enkel met huiswerk, maar bijvoorbeeld ook met herhaling of pre-teaching. Nieuwe 

vrijwilligers krijgen uitleg over de werking, maar toch is het voor sommigen een sprong in het 

onbekende omdat ze geen ervaring in het onderwijs hebben (V. Blaisel, persoonlijke communicatie, 

25 maart 2021). Dit thesisonderzoek wil peilen naar de ervaringen, motivaties, drempels en noden 

van de vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas. Ondanks dat er al veel onderzoek gedaan is naar de 

motivaties en drempels van vrijwilligers, blijft het in de context van Slim Huiswerkklas interessant 

om dit te onderzoeken zodat de organisatie de gepaste ondersteuning en begeleiding kan aanbieden 

aan hun vrijwilligers. 
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2. Literatuurstudie 

2.1. Definiëring mentorschap en vrijwilligerswerk 

2.1.1. Mentorschap: gemeenschapsgebaseerd versus schoolgebaseerd 

Mentoring kan in verschillende contexten voorkomen (Tracey et al., 2014). Het kan zowel in de 

gemeenschap als op school plaatsvinden, en een educatieve of sociaal-emotionele focus hebben 

(Gordon et al., 2020). Hierdoor bestaat er onenigheid over wat mentoring is (Gibb, 1994). Komosa-

Hawkins (2010) definieert mentorschap als “een gestructureerde en vertrouwensvolle relatie tussen 

een jongere en een persoon die begeleiding, steun en aanmoediging biedt, met als doel de leerling 

te inspireren om zijn of haar potentieel te bereiken” (p. 121). Grassinger et al. (2010) kenmerkte 

het begrip als “een relatief chronologisch stabiele dyadische relatie tussen een ervaren mentor en 

een minder ervaren mentee, gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en welwillendheid, met als 

doel het bevorderen van leren, ontwikkeling, en uiteindelijk vooruitgang bij de mentee” (p. 30). 

Tegenwoordig wordt mentoring vooral toegepast in het onderwijssysteem, waar het gezien wordt als 

“wondermiddel voor de verscheidenheid aan uitdagingen in het onderwijs” (Meijers, 2008, p. 238). 

Mentorschap kan zowel in de gemeenschap als op school plaatsvinden. Bij 

gemeenschapsgebaseerd mentorschap zal de mentor vaak het hele jaar door zijn leerling 

begeleiden in een gemeenschapsomgeving (Grossman et al., 2012), waardoor dit vaak een fulltime 

job is (Herrera et al., 2000). Gemeenschapsmentoring werkt aan het bevorderen van de sociale 

vaardigheden, respect, relaties met anderen… aan de hand van sociale activiteiten. Het doelpubliek 

van deze vorm van mentoring zijn dikwijls delinquente jongeren (Herrera et al., 2000).  

Bij schoolgebaseerd mentorschap komen de mentor en het kind samen tijdens de schoolperiode 

(Grossman et al., 2012) voor gemiddeld één tot twee uur in de week (Bayer et al., 2013; Herrera et 

al., 2000). De focus gaat in de eerste plaats naar het bevorderen van de schoolresultaten, 

bijvoorbeeld via begeleiding bij het huiswerk maken. Deze mentorschappen richten zich vooral op 

jongeren die extra ondersteuning nodig hebben op school of leerproblemen hebben (Herrera et al., 

2000), maar er wordt ook tijd gemaakt voor sociale activiteiten zoals het praten over persoonlijke 

problemen of gebeurtenissen (Herrera et al., 2000). Kinderen verlangen niet enkel educatieve steun 

van mentoren, maar ook sociale en emotionele steun (Gordon et al., 2020). Dit haalt het belang aan 

om niet enkel te focussen op schoolprestaties, maar ook op een sterke band tussen de begeleider en 

het kind (Grossman et al., 2012; Herrera, 1999). In een studie van Gordon et al. (2020) blijkt dat 

de relatie tussen de mentor en het kind bepalend is voor de mate waarin het kind plezier beleeft aan 

huiswerkbegeleiding. Daarnaast is een goede relatie ook essentieel om een effect te zien in de 

schoolprestaties (Bayer et al., 2013). Sommige studies halen aan dat langdurende relaties effectiever 

zijn in het bereiken van betere schoolprestaties (Grossman et al., 2012; Grossman & Rhodes, 2002), 

terwijl ander onderzoek opmerkt dat ook kortdurende, wisselende mentorrelaties voordelen biedt 

omdat de kinderen kunnen profiteren van de begeleidingstechnieken van verschillende mentors en 

meer sociale contacten kunnen opbouwen (Gordon et al., 2020). Om deze sterke band tot stand te 

brengen is een makkelijk toegankelijk, uitnodigende omgeving noodzakelijk (C. A. Smith & Stormont, 

2011). In schoolgebaseerd mentorschap wordt ook contact met de leerkracht en ouders 

aangemoedigd (Herrera et al., 2000; C. A. Smith & Stormont, 2011). Via de leerkracht kunnen de 

interesses van het kind en zowel zijn academische als sociale sterktes en zwaktes op voorhand 
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achterhaald worden (Herrera, 1999). Contact met de ouders is volgens de studie van Herrera et al. 

(2000) in mindere mate aanwezig bij schoolgebaseerd mentorschap dan bij gemeenschapsgebaseerd 

mentorschap. De mentoren zijn vaak vrijwilligers, waardoor er vaak ook meer jongere (> 21 jaar) 

en oudere (< 50 jaar) mentoren aan de slag zijn dan bij gemeenschapsgebaseerd mentorschap 

(Herrera et al., 2000).  

2.1.2. Situering van vrijwilligerswerk in de Belgische wetgeving 

2.1.2.1. Vrijwilligerswerk 

In artikel 3 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wordt vrijwilligerswerk 

als volgt gedefinieerd: 

Elke activiteit (1) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; (2) die verricht wordt ten 

behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een 

groep of organisatie of van de samenleving als geheel; (3) die ingericht wordt door een 

organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht; 

(4) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader 

van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract [of een aanstelling als statutair 

personeelslid]. (Art. 3 van wet betreffende de rechten van vrijwilligers, 3 juli 2005) 

Deze vier componenten komen ook terug in de definiëring van vrijwilligerswerk door het Vlaams 

Steunpunt Vrijwilligerswerk (2016): (1) op vrijwillige basis, (2) zonder financiële vergoeding 

(eventueel wel een onkostenvergoeding), (3) in georganiseerd verband en (4) met een 

maatschappelijk doel voor individuen, groepen of de samenleving in haar geheel. Bijgevolg mogen 

vrijwilligers enkel een vergoeding krijgen voor eventuele kosten die gemaakt zijn voor een activiteit, 

in de vorm van een terugbetaling of een forfaitaire kostenvergoeding, en moet het vrijwilligerswerk 

binnen een organisatie (niet in familiaal verband) plaatsvinden die geen winst nastreeft en een non-

profit doel heeft (Hustinx & Dudal, 2020). 

2.1.2.2. Vrijwilligers 

Een vrijwilliger wordt in datzelfde artikel 3 beschreven als “elke natuurlijke persoon die een bedoelde 

activiteit verricht zoals omschreven in de definitie van vrijwilligerswerk” (Art. 3 van wet betreffende 

de rechten van vrijwilligers, 3 juli 2005). De minimumleeftijd van vrijwilliger zijn is 15 jaar indien de 

eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs voltooid zijn. Vanaf 16 jaar vervalt deze regel 

en mag iedereen vrijwilliger zijn. Een Belgische nationaliteit is niet nodig, ook mensen uit de Europese 

Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen vrijwilligerswerk 

verrichten (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, z.d.-b). 

2.1.2.3. Vrijwilligersorganisatie 

Als laatste wordt in artikel 3 een vrijwilligersorganisatie beschreven als “elke feitelijke vereniging of 

private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers” (Art. 3 van wet 

betreffende de rechten van vrijwilligers, 3 juli 2005). Hieruit kan worden afgeleid dat vrijwilligerswerk 

enkel kan in een georganiseerd verband die niet oogt op het maken van winst (Vlaams Steunpunt 

Vrijwilligerswerk, z.d.-a).  
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In de Belgische wetgeving is het direct zorgen voor andere buiten het eigen huishouden niet 

opgenomen in de definiëring van welzijnswerk. Dit aspect wordt wel opgenomen in de definitie van 

de Internationale Arbeidsorganisatie (Hustinx & Dudal, 2020). Hier wordt vrijwilligerswerk 

omschreven als “onbetaald niet-verplicht werk; zijnde de tijd die personen zonder betaling besteden 

aan activiteiten hetzij via een organisatie, hetzij rechtstreeks voor anderen buiten hun eigen 

huishouden” (International Labour Oganisation & Department of Statistics, 2011, p. 13). Verschillend 

met de Belgische definitie is dat hier elk organisatorisch verband opgenomen wordt, zowel 

organisaties zonder winstoogmerk als organisaties die wel winst nastreven alsook 

overheidsinstellingen en lokale gemeenschappen (Hustinx & Dudal, 2020).  

2.2. Het vrijwilligersproces 

Onderstaand model van Penner (2002) toont de oorzaken aan om vrijwilligerswerk te starten en aan 

te houden.  

 

Figuur 1: Oorzaken van aanhoudend vrijwilligerswerk (Penner, 2002, p. 461) 

Centraal in het model bevindt zich de ‘decision to volunteer’. Een eerste aspect dat kan leiden tot 

vrijwilligerswerk is sociale druk (Penner, 2002). Zo zullen mensen sneller toezeggen om vrijwilliger 

te worden als ze hiervoor persoonlijk gevraagd worden (Davis, 2000). Het gevaar is dat vrijwilligers 

niet mogen lijden onder deze sociale druk, anders kan dit het stoppen met vrijwilligerswerk tot gevolg 

hebben (Grube & Piliavin, 2000). Andere factoren naast sociale druk die een sterk verband hebben 

zijn: demografische kenmerken (zoals leeftijd, inkomen, hoogst behaalde diploma), persoonlijke 

overtuigingen en waarden, prosociale persoonlijkheid, vrijwilligersgerelateerde motieven. Ook 

organisatiekenmerken en -praktijken, zoals de reputatie, de waarden en de praktijken van een 
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organisatie, hebben een invloed op de beslissing om vrijwilliger te worden (Penner, 2002). Daarnaast 

kunnen situationele factoren een invloed hebben (Penner, 2002). Zo kan een schok de aanleiding 

zijn voor vrijwilligerswerk (Neely et al., 2021). Neely et al. (2021) definieerde een schok als een “een 

gebeurtenis die informatie genereert of betekenis geeft aan een individu en die zo schokkend is dat 

hij niet kan worden genegeerd” (p. 7). Dit kan zowel verwacht (vb. plots meer vrije tijd wegens 

pensioen) of onverwacht zijn (vb. een familielid dat plots ernstig ziek wordt) (Neely et al., 2021). 

Volgens Penner (2002) hebben zulke situationele factoren een minder sterke invloed dan andere. 

Na de beslissing om vrijwilliger te zijn, volgt de ‘initial volunteerism’-fase waar beslist wordt hoeveel 

tijd en moeite de persoon in het vrijwilligerswerk investeert. Opnieuw hebben demografische 

kenmerken, persoonlijke overtuigingen en waarden, vrijwilligersgerelateerde motieven en 

organisatiekenmerken en -praktijken hier een sterk verband mee. Tijdens deze fase wordt ook de 

relatie met de organisatie een belangrijk aspect, zoals werktevredenheid en betrokkenheid met de 

organisatie (Penner, 2002). De beslissing om vrijwilliger te blijven heeft een direct verband met 

‘volunteer role identity’ (Penner, 2002). Dit begrip verwijst naar de mate waarin de persoon de rol 

van vrijwilliger opgenomen heeft in zijn eigen zelfbeeld en zijn gedrag aanpast aan de verwachtingen 

van die rol als vrijwilliger (Grube & Piliavin, 2000; Marta & Pozzi, 2008). In het model van Penner 

(2002) heeft dit de grootste invloed om vrijwilliger te blijven, terwijl andere factoren een minder 

sterk verband hebben. In andere onderzoeken (vb. Davis, 2000; Hidalgo & Moreno, 2009; Nencini 

et al., 2016) komen deze factoren wel aan bod. Deze onderzoeken tonen aan dat het contact met 

zowel de andere vrijwilligers als het bestuur van de organisatie en de steun die ze van hen krijgen 

heeft een invloed op het al dan niet aanhouden van het vrijwilligerswerk (Hidalgo & Moreno, 2009). 

Een ander belangrijk aspect is waardering. Als vrijwilligers zichzelf en hun werk als gewaardeerd 

aanvoelen, zullen het vrijwilligerswerk blijven doen (Davis, 2000; Hidalgo & Moreno, 2009). Een 

positieve sfeer kan vrijwilligers, ondanks moeilijkheden, weerhouden om te stoppen (Nencini et al., 

2016). 

2.3. Motivaties voor deelname aan vrijwilligerswerk 

Mensen doen gewoonlijk aan vrijwilligerswerk omdat het aan één of meerdere van hun doelen of 

behoeftes voldoet (Penner, 2002). Inzicht hebben in de motivaties van vrijwilligers is van cruciaal 

belang voor de organisatie vrijwilligers te behouden en om nieuwe vrijwilligers aan te trekken (Neely 

et al., 2021).  

2.3.1. Volunteer Functions Inventory (VFI) 

Clary et al. (1998) creëerden een model, het Volunteer Functions Inventory (VFI), bestaande uit zes 

functies. Dit is het meest bestudeerde model over overtuigingen van vrijwilligerswerk (Clary et al., 

1998). Voor het ontstaan van dit model bestonden er weinig instrumenten om de motivatie van 

vrijwilligers op een gestandaardiseerde manier te beoordelen. Het model gaat ervan uit dat 

vrijwilligerswerk voldoening geeft aan een of meer van de onderstaande zes psychologische 

functionele behoeften (Phillips & Phillips, 2011).  

De eerste functie in het Volunteer Functions Inventory is gerelateerd aan waarden. Deze functie is 

gericht op waarden in verband met altruïstische en humanitaire zorg voor anderen die via 

vrijwilligerswerk kan worden nagestreefd (Clary et al., 1998). De mogelijkheid om anderen te helpen 
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is vaak de hoofdreden waarom mensen vrijwilliger worden (Davis, 2000). Verschillende studies tonen 

aan dat waarden het vaakst als belangrijkste motivatie wordt benoemd (vb. Caldarella et al., 2010; 

Dury, 2018; Phillips & Phillips, 2011; Snyder & Omoto, 2009). De tweede functie is begrip. Dit houdt 

in dat men via vrijwilligerswerk nieuwe leerervaringen kan opdoen en de kans om zowel nieuwe als 

reeds gekende kennis en vaardigheden in te zetten die anders niet gebruikt zouden worden. (Clary 

et al., 1998). Aangezien vrijwilligerswerk mensen in contact brengt met een andere wereld dan 

diegene die zij gewoon zijn, is er de mogelijkheid om te leren over en om te gaan met mensen in 

andere milieus en hun moeilijkheden (Grossman & Furano, 1999). Bij de sociale functie gaan de 

motivaties vooral uit om samen te zijn met vrienden en aan activiteiten deelnemen die door anderen 

als positief worden gezien (Clary et al., 1998). Vrijwilligerswerk zorgt daarnaast ook voor meer 

sociale contacten (Grossman & Furano, 1999). De carrièrefunctie heeft te maken met alle aspecten 

die uit vrijwilligerswerk kunnen worden verkregen die een voordeel kunnen zijn in iemands carrière, 

zowel bij de voorbereiding op een nieuwe carrière als het werken aan vaardigheden die van belang 

zijn iemands huidige carrière (Clary et al., 1998). De beschermende functie heeft te maken met 

het verminderen van schuldgevoelens omdat ze het beter hebben dan anderen en hierdoor proberen 

ontsnappen aan negatieve gevoelens (Clary et al., 1998). Als laatste beweren Clary et al. (1998) dat 

de motivatie tot vrijwilligerswerk niet alleen te maken kan hebben met het verminderen van 

negatieve gevoelens, zoals in de beschermende functie, maar ook de mogelijkheid kan bieden tot 

groei en ontwikkeling en het behalen van doelen en ambities (Clary et al., 1998). Mensen voelen 

zich vaak gezonder door het uitoefenen van vrijwilligerswerk omdat ze zich nuttig kunnen inzetten 

(Grossman & Furano, 1999). Voor motivaties omtrent deze persoonlijke groei en ontwikkeling werd 

een laatste functie toegevoegd, namelijk de verrijkingsfunctie (Clary et al., 1998). 

In later onderzoek van Clary en Snyder (1999) wordt aangetoond dat waarden, begrip en verrijking 

vaak de sterkste motivaties waren om vrijwilligerswerk te doen. Deze functies kwamen ook terug in 

onderzoek van Tracey et al. (2014) over vrijwillige tutoren waarbij de meest voorkomende motivaties 

zijn om kinderen direct te helpen (waarden), een bijdrage brengen tot de gemeenschap (waarden), 

nieuwe vaardigheden te leren en te gebruiken bij het helpen van kinderen (begrip) en deel te nemen 

aan iets dat voor hen persoonlijk een positieve ervaring zou zijn (verrijking). De functie begrip wordt 

in de studie van Caldarella et al. (2010) als een belangrijke initiële motivatie gezien, toch 

ondervonden de mentoren tijdens het project het laagste voordeel bij deze functie. De vrijwillige 

mentoren in deze studie ondervonden te weinig leermogelijkheden, waaruit de nood aan een 

opleidingsprogramma of ontwikkelingssessies blijkt (Caldarella et al., 2010). 

Echter hecht niet iedereen hetzelfde belang aan bepaalde motieven. De mate van belang van de 

functies en de volgorde van belangrijkheid verschilt per groep. De carrièrefunctie is bijvoorbeeld 

belangrijker voor jonge vrijwilligers, maar minder belangrijk voor ouderen (Clary & Snyder, 1999). 

2.3.2. Multi-motivationele natuur van vrijwilligerswerk 

De motivatie om aan vrijwilligerswerk te doen is heel persoonlijk (Phillips & Phillips, 2011). Motivaties 

voor vrijwilligerswerk zijn vaak veelzijdig: verschillende vrijwilligers kunnen verschillende motivaties 

hebben (Clary & Snyder, 1999) en eenzelfde vrijwilliger kan ook meer dan één motivatie hebben 

(Clary & Snyder, 1999; Snyder & Omoto, 2009). Daarnaast kunnen de motivaties gedurende de loop 

van het vrijwilligerswerk veranderen. Dit betekent dat de motivatie om te starten en de motivatie 
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om het vrijwilligerswerk voort te zetten van elkaar kan verschillen (Dury, 2018). Dit wijst op de 

multi-motivationele natuur van vrijwilligerswerk en gaat in tegen de mening dat egoïsme, met als 

enige doel om zelf beter te worden van vrijwilligerswerk, de enige motivatie zou zijn voor 

vrijwilligerswerk (Clary & Snyder, 1999; Phillips & Phillips, 2011). Desondanks zijn de overwegingen 

van vrijwilligers vaak een combinatie van eigenbelang en ander belang, omdat de combinatie van 

beide een sterkere motivatie geeft om aan vrijwilligerswerk te doen (Clary & Snyder, 1999; Snyder 

& Omoto, 2009). Onderzoek van Veludo-de-Oliveira et al. (2015) toont evenwel aan dat het hebben 

van altruïstische en/of egoïstische overtuigingen geen invloed heeft op de mate en duurte van 

deelname aan vrijwilligerswerk. Desondanks blijkt deze multimotivationele natuur niet enkel 

voordelig te zijn. Beginnen aan vrijwilligerswerk met verschillende motivaties leidt tot meer negatieve 

effecten dan mensen die starten met slechts één motivatie (Kiviniemi et al., 2002). De negatieve 

effecten die in de studie van Kiviniemi et al. (2002) worden ervaren zijn meer stress, hogere kosten, 

het niet kunnen vervullen van hun motieven en een lage tevredenheid met de resultaten van hun 

werk. 

Aangezien elke vrijwilliger een andere motivatie en bijgevolg ander doel heeft wat hij of zij met het 

vrijwilligerswerk wilt bereiken, is het belangrijk voor de organisaties om hun vrijwilligers als 

individuen en niet als groep te zien (Phillips & Phillips, 2011). Mensen zullen eerder toezeggen om te 

starten als vrijwilliger als de vraag op hun motivaties is afgestemd (Clary et al., 1998; Snyder & 

Omoto, 2009). Daarnaast zullen vrijwilligers die taken uitvoeren die overeenstemmen met hun 

motivaties, meer geneigd zijn het vrijwilligerswerk voort te zetten (Clary et al., 1998). Ook het 

krijgen van beloningen en andere voordelen heeft een positieve invloed op de motivatie van 

vrijwilligers om aan boord te blijven bij een organisatie (Dury, 2018). De soort beloning (materieel 

of immaterieel) die vrijwilligers verkiezen hangt samen met hun motivatie, bijvoorbeeld een gevoel 

van voldoening (waarden en verrijking), de kans om nieuwe mensen te leren kennen (begrip, 

carrière, waarden), een bedanking van de organisatie (verrijking, carrière en waarden)… (Phillips & 

Phillips, 2011). Zo zou er idealiter een grote variëteit aan mogelijkheden moeten aangeboden worden 

zodat elke vrijwilliger een beloning kan kiezen die aan zijn of haar behoeften voldoet (Phillips & 

Phillips, 2011).  

2.4. Drempels en moeilijkheden bij vrijwilligerswerk 

In de studie van Sundeen et al. (2007) zijn de meest voorkomende drempels om niet aan 

vrijwilligerswerk te doen te weinig tijd, geen interesse en gezondheidsproblemen. Te weinig tijd kan 

een gevolg zijn van hoge werkdruk, gezinsverantwoordelijkheden, ander vrijwilligerswerk etc. 

(Garcia-Molsosa et al., 2021). Brady et al. (1995) maken drie categorieën op in waarom mensen niet 

aan vrijwilligerswerk doen: ze kunnen niet, ze willen niet of niemand vroeg het. ‘Ze kunnen niet’ 

wijst op een gebrek aan middelen (tijd, geld, vervoer, kinderopvang…), fysieke drempels 

(gezondheidsproblemen) of gebrek aan vaardigheden (Sundeen et al., 2007; Willems & Dury, 2017). 

Een gebrek aan vaardigheden kan een drempel zijn bij lager opgeleide mensen die vrezen dat zij 

niet genoeg capaciteiten bezitten om te voldoen aan wat er van hen verwacht wordt, maar ook het 

omgekeerde scenario is mogelijk (Sundeen et al., 2007). Hoger opgeleide mensen willen dat hun 

vaardigheden en hun taak als vrijwilliger beter op elkaar zijn afgestemd aangezien zij meer 

vaardigheden beschikken dan er van hen verwacht zou worden (Sundeen et al., 2007). ‘Ze willen 
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niet’ kan wijzen op een gebrek aan voordelen, geen interesse, sociale drempels, stress, een lager 

gevoel van burgerzin, een gebrek aan vertrouwen in de organisatie, het gevoel niet gewild te zijn als 

vrijwilliger of de voorkeur geven aan het bieden van informele hulp aan familie of buren in plaats 

van in een organisatieverband (Sundeen et al., 2007; Willems & Dury, 2017). ‘Niemand vroeg het’ 

wijst op een gebrek aan mogelijkheden om aan vrijwilligerswerk te doen (Willems & Dury, 2017). 

Weinig connecties met de gemeenschap kan ervoor zorgen dat mensen minder informatie ontvangen 

over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen (Sundeen et al., 2007).  

Omdat drempels om te starten en redenen om te stoppen van elkaar kunnen verschillen 

onderzochten Willems et al. (2012) tien factoren die te maken kunnen hebben om te stoppen met 

vrijwilligerswerk. Deze tien factoren zijn: (1) problemen hebben met andere vrijwilligers in de groep, 

(2) te oud zijn om nog vrijwilligerswerk te doen, (3) niet genoeg tijd hebben, (4) ongelukkig over 

zijn eigen inbreng, (5) weinig nieuwe kansen hebben, (6) gebrek aan steun van de organisatie 

hebben, (7) waarden komen niet overeen met de organisatie, (8) goede herinneringen willen 

behouden (bijvoorbeeld stoppen op een hoogtepunt), (9) ontevredenheid over teamsamenstelling 

en (10) andere verplichtingen hebben (Willems et al., 2012). Ook Veludo-de-Oliveira et al. (2015) 

halen aan dat tijdsdruk en ongemakken om het vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld 

moeilijke toegang tot faciliteiten of de agenda van de vrijwilliger en organisatie die niet afgestemd 

zijn op elkaar) een oorzaak kunnen zijn waarom minder geëngageerde vrijwilligers afhaken. 

Vrijwilligers willen dat hun stem gehoord wordt bij de vrijwilligersorganisatie en willen dat de taak 

die ze krijgen duidelijk is en aan hun doelen is afgestemd. Indien dit niet het geval is, kan dit leiden 

tot een burnout wat het stoppen als vrijwilliger tot gevolg kan hebben (Allen & Mueller, 2013).  

Specifiek bij vrijwillige mentoren deed McLurkin (2013) een onderzoek naar de ervaringen van 

vrijwilligers in bijlesprogramma’s voor leerlingen met een leerstoornis. Dit onderzoek toont aan dat 

de tutoren te maken hadden met onrealistische verwachtingen over het bijlesgeven. Ze schatten het 

niveau van hun leerlingen vaak te hoog in, wat leidt tot een overweldigend verschil in hun 

oorspronkelijke verwachtingen en de realiteit (McLurkin, 2013). De studie van Grossman en Furano 

(1999) haalt ook aan dat het belangrijk is dat vrijwilligers duidelijke en realistische verwachtingen 

hebben, aangezien dit belangrijk is voor de tevredenheid en het behoud van vrijwilligers. Als tweede 

kwam in dat onderzoek naar voren dat tutoren twijfels hadden vanwege een gebrek aan 

deskundigheid en expertise in het omgaan met het lage niveau van sommige leerlingen (McLurkin, 

2013). Het gevoel dat ze geen verbetering boekten zorgde voor een grote daling in het 

zelfvertrouwen van de vrijwilligers en resulteerde in twijfels over hun waarde en nut (McLurkin, 

2013). Het niet behalen van de doelen kan volgens Garcia-Molsosa et al. (2021) verschillende 

oorzaken hebben. De grootste moeilijkheid is een negatieve houding van het kind zoals desinteresse, 

agressie, provocatie, veeleisendheid of ondankbaarheid. Daarnaast kan ook een gebrek aan school- 

of leermateriaal, afleidingen, een moeilijke thuissituatie of onvoldoende contact met de leerkracht 

moeilijkheden vormen om de gewenste doelen te bereiken (Garcia-Molsosa et al., 2021).  

Bij persoonlijke drempels zoals tijdsdruk lijkt het dat de organisatie geen invloed kan hebben op het 

al dan niet voortzetten van het vrijwilligerswerk bij hun vrijwilligers (Dury, 2018). Toch kunnen 

organisaties inspelen op de mogelijke drempels van mensen om niet aan vrijwilligerswerk te doen. 

Om mensen met een druk tijdschema te overtuigen om te starten of te blijven, kan de organisatie 
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beslissen om een flexibel schema opstellen waarbij de vrijwilliger zelf kan bepalen hoeveel tijd hij in 

het vrijwilligerswerk investeert (Sundeen et al., 2007). Om tegemoet te komen aan de 

gezondheidsproblemen van mensen, kan er rekening mee gehouden worden dat bepaalde personen 

bijvoorbeeld geen zware objecten kunnen dragen of niet lang kunnen rechtstaan (Sundeen et al., 

2007). Mensen die geen interesse hebben kunnen mogelijks overtuigd worden indien ze 

geïnformeerd worden over het belang van het doel van de organisatie en welke voordelen het kan 

hebben voor hunzelf en anderen (Sundeen et al., 2007). Andere aspecten die het stoppen van 

vrijwilligers kunnen tegengaan zijn informatie- en opleidingssessies, officiële registratie en 

verbondenheid creëren onder de vrijwilligers (Dury, 2018). Training en supervisie van de organisatie 

wordt vaak door de vrijwilliger gewaardeerd en heeft ook een invloed op de intentie om langdurig 

vrijwilliger te blijven (Hidalgo & Moreno, 2009). 

2.5. Conclusie 

Het behoud van vrijwilligers blijkt een belangrijk aspect binnen schoolgebaseerde mentorschappen 

te zijn. De sterkte van de relatie tussen mentor en kind heeft een groot effect op de mate waarin de 

schoolresultaten verbeteren (Bayer et al., 2013) en de mate waarin het kind plezier beleeft aan de 

huiswerkbegeleiding (Gordon et al., 2020). Daarnaast verlangt het kind niet enkel educatieve, maar 

ook emotionele en sociale steun van zijn of haar mentor (Gordon et al., 2020). Daarom is een sterke 

band tussen mentor en kind essentieel en kan het vertrek van de mentor nadelig zijn (Gordon et al., 

2020). Voor vrijwilligersorganisaties kan inzicht hebben in de motivaties van vrijwilligers helpen om 

nieuwe vrijwilligers aan te trekken en huidige vrijwilligers te behouden (Neely et al., 2021). De 

motivatie om te starten als vrijwilliger kan namelijk verschillend zijn dan de motivatie om vrijwilliger 

te blijven (Dury, 2018). Als het vrijwilligerswerk op hun motivaties is afgestemd zullen mensen meer 

geneigd zijn het vrijwilligerswerk te starten en voort te zetten (Clary et al., 1998; Snyder & Omoto, 

2009). Daarnaast is inzicht in de drempels en moeilijkheden van vrijwilligers nuttig, om zo te kunnen 

inspelen op de drempels die mogelijks een oorzaak zijn om het vrijwilligerswerk te beëindigen 

(Sundeen et al., 2007). Invloeden die vrijwilligers kunnen weerhouden om het vrijwilligerswerk te 

beëindigen zijn: het voorzien van flexibele tijdschema’s, het organiseren van trainingssessies 

(Sundeen et al., 2007) en het creëren van een positieve sfeer en een goed contact met andere 

vrijwilligers en het bestuur van de organisatie (Nencini et al., 2016).  
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3. Onderzoeksvragen 

Deze masterproef onderzoekt de ervaringen van de vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas vzw. In de 

literatuur komen er al een groot aantal mogelijke motivaties en drempels van vrijwilligers aan bod. 

Dit thesisonderzoek bevraagt specifiek de motivaties en drempels van de vrijwilligers bij Slim 

Huiswerkklas vzw. Als laatste worden ook de noden en wensen van de vrijwilligers bevraagd. Het 

uiteindelijke doel van het onderzoek is om op basis van hun ervaringen concrete suggesties te vinden 

waarmee de verantwoordelijken van Slim Huiswerkklas hun vrijwilligers in de toekomst beter kunnen 

ondersteunen en begeleiden.  

Dit onderzoek focust zich op onderstaande onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de ervaringen van vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas? 

a. Hoe ervaren de vrijwilligers de werkomstandigheden? 

b. Hoe ervaren de vrijwilligers het contact met andere betrokkenen (kinderen, collega’s, 

ouders en leerkrachten)? 

2. Wat zijn de motivaties van vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas? 

3. Wat zijn de drempels van vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas? 

4. Wat zijn de noden van vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas? 
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DEEL 2: DATA EN METHODE 
Om een antwoord te vinden op bovenstaande onderzoeksvragen werd een kwalitatief onderzoek 

opgestart. Dit deel geeft een beschrijving van de onderzoeksopzet, de deelnemers, het materiaal en 

de analyseprocedure weer. 

1. Onderzoeksopzet 

In dit kwalitatief onderzoek werd gepeild naar de ervaringen, motivaties, drempels en noden van 

vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas vzw. Er werd gekozen voor een kwalitatief onderzoek omdat de 

focus ligt op de standpunten van de deelnemers (Bryman, 2016). Zowel huidige vrijwilligers als 

vrijwilligers die ooit voor Slim Huiswerkklas gewerkt hebben, konden deelnemen aan dit onderzoek. 

De data werden verzameld via acht semigestructureerde individuele interviews en één 

semigestructureerd duo-interview. De keuze voor individuele interviews werd gemaakt zodat 

deelnemers anoniem, en zonder beïnvloeding van andere vrijwilligers, hun ervaringen konden delen 

(Sim & Waterfield, 2019; Van Male, 2011). Het duo-interview kwam tot stand omdat de betrokken 

respondenten deze interviewstijl zelf verkozen. Hierbij werd de nadruk gelegd op het feit dat ze elk 

hun eigen verhaal mochten vertellen en mochten inspelen op elkaar indien ze een andere mening 

hadden dan wat de ander vertelde.  

De interviews vonden plaats tussen 13 en 27 juni 2022. De deelnemers konden zelf kiezen tussen 

een online interview of fysiek interview. Bij de online interviews kon er gekozen worden tussen het 

medium Microsoft Teams of Zoom. Bij de fysieke interviews kozen de deelnemers zelf een tijdstip en 

plek die voor hen comfortabel was om het interview te laten doorgaan (McGrath et al., 2019). Er 

werden drie interviews via Teams georganiseerd, twee via Zoom en er vonden vier interviews fysiek 

plaats. Twee interviews vonden plaats bij de respondent thuis, één interview bij Slim Huiswerkklas 

en één interview in een brasserie. Bij de online interviews was het van belang dat de deelnemers 

beschikten over een stabiele internetverbinding, een goede kwaliteitscamera en -microfoon 

(Saarijärvi & Bratt, 2021). Tijdens één Teamsmeeting en één Zoommeeting traden immers 

connectieproblemen op. Hierdoor werden de interviews telefonisch verdergezet. Een nadeel hiervan 

was dat de lichaamstaal en andere non-verbale communicatie van de deelnemers niet meer 

geobserveerd kon worden (Saarijärvi & Bratt, 2021). De gemiddelde lengte van de individuele 

interviews was 35 minuten. Het kortste interview duurde 16 minuten en het langste interview duurde 

één uur. Het duo-interview duurde één uur en 18 minuten. 

De deelnemers werden verzameld via de organisatie zelf. De verantwoordelijken van Slim 

Huiswerkklas deelden de contactgegevens van dertien vrijwilligers, waarop zij via e-mail werden 

uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek (zie bijlage 1). Indien zij geïnteresseerd waren om 

deel te nemen, konden ze een formulier invullen. In dat formulier werd gevraagd naar hun naam, 

hun e-mailadres, of ze momenteel actief zijn als vrijwilliger bij Slim Huiswerkklas en of ze een online 

of fysiek interview wensten. Na het invullen van het formulier, werden ze opnieuw per mail 

gecontacteerd met het informed consent (zie bijlage 2) en gevraagd om een interviewmoment vast 

te leggen. Bij de online interviews werden enkele voorstellen gedaan om het interview te laten 

doorgaan. Als deze voorstellen niet paste voor de deelnemer, werd er samen naar een ander moment 
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gezocht. Bij de fysieke interviews konden de deelnemers zelf enkele momenten doorsturen waarop 

het voor hen paste om het interview te laten doorgaan. Op deze manier was het mogelijk om alle 

interviews op een korte tijd in te plannen.  

2. Deelnemers 

De onderzoekspopulatie bestond uit alle huidige en (tijdelijk) gestopte vrijwilligers van Slim 

Huiswerkklas. Er werd beslist om ook (tijdelijk) gestopte vrijwilligers op te nemen in het onderzoek 

omdat hun ervaring een extra dimensie kan bieden aan hoe Slim Huiswerkklas haar werking in de 

toekomst kan verbeteren. Alle vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas voldoen aan de definitie van 

vrijwilligers opgemaakt in de wet betreffende de rechten van vrijwilligers (2005). Er werden vijf 

huidige vrijwilligers geïnterviewd en vijf vrijwilligers die gestopt waren of in het verleden tijdelijk 

gestopt waren. Drie van deze tijdelijk gestopte vrijwilligers gaan nu geleidelijk aan terug bij Slim 

Huiswerkklas aan de slag. In totaal waren er tien deelnemers. 

Sommige vrijwilligers bezaten voor ze startten met het vrijwilligerswerk al enige voorkennis met het 

begeleiden van kinderen, anderen hadden hier nog geen ervaring mee. Vijf van de geïnterviewden 

had al onderwijsgerelateerde ervaring voor ze bij Slim Huiswerkklas startten en vijf van de 

geïnterviewden gaven aan nog geen ervaring gehad te hebben. De leeftijden van de deelnemers 

bevonden zich tussen 18 jaar en 75 jaar. In tabel 1 wordt een overzicht van de deelnemers 

weergegeven. De leeftijden van de deelnemers en het aantal jaar ervaring van de vrijwilliger bij Slim 

Huiswerkklas werd niet opgenomen in tabel 1 om de anonimiteit te garanderen. Daarom werden 

deze gegevens opgenomen in twee aparte tabellen (zie tabel 2 en tabel 3). 

Tabel 1: Overzicht deelnemers 

RESPONDENT GESLACHT HUIDIGE VRIJWILLIGER? 
ONDERWIJSGERELATEERDE 

VOORKENNIS? 

R1 M Ja Nee 

R2 V Ja Nee 

R3 V Ja Ja 

R4 V 
Vroeger tijdelijk gestopt, nu 

terug aan de slag 
Ja 

R5 M 
Vroeger tijdelijk gestopt, nu 

terug aan de slag 
Ja 

R6 V Ja Ja 

R7 M Nee Ja 

R8 V 
Vroeger tijdelijk gestopt, nu 

terug aan de slag 
Nee 

R9 M Ja Nee 

R10 V Nee Nee 
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Tabel 2: Leeftijd van deelnemers 

LEEFTIJDS-

CATEGORIE 
18-29 JAAR 30-49 JAAR 50-64 JAAR 65+ JAAR 

AANTAL 

VRIJWILLIGERS 
2 2 2 4 

 

Tabel 3: Aantal jaren vrijwilligerservaring bij Slim Huiswerkklas 

AANTAL JAREN 

ERVARING 
< 1 JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 

AANTAL 

VRIJWILLIGERS 
2 3 1 1 3 

 

3. Materiaal 

Voor het verzamelen van de data werden semigestructureerde, individuele interviews gebruikt. De 

deelnemers werden eerst geïnformeerd via het informed consent (bijlage 2) over het doel van het 

onderzoek, hoe ze betrokken zijn, de duurte van het onderzoek, vrijwilligheid, mogelijkheid tot 

terugtrekken en wat er met de verzamelde data zal gebeuren (Bryman, 2016). Het informed consent 

werd bij een fysiek interview op papier ondertekend voor het interview. Bij een online interview 

gebeurde dit met een foto van de handtekening of via een ingescand document. 

De interviews werden opgenomen zodat ze op een betrouwbare manier konden worden 

getranscribeerd (Baarda et al., 2012). De online interviews werden opgenomen via Microsoft Teams 

of Zoom en met een smartphone. De fysieke interviews werden opgenomen met een voicerecorder-

applicatie op de laptop en de smartphone. Er werden telkens dubbele opnames gemaakt als voorzorg 

in het geval dat er bij één van de opnames technische problemen zouden opduiken. 

Voor de semigestructureerde interviews werd een interviewschema (bijlage 3) opgesteld. Als eerste 

werden er enkele vagen gesteld om meer achtergrondinformatie over te respondent te weten te 

komen, zoals leeftijd, onderwijsgerelateerde ervaring en hoe lang ze al bij Slim Huiswerkklas aan de 

slag zijn. Deze informatie is van belang aangezien dit een invloed kan hebben op de 

onderzoeksresultaten (Baarda et al., 2012). Ook zijn dit relatief makkelijke vragen zodat het 

interview voor de deelnemers op een comfortabele manier van start kon gaan (McGrath et al., 2019). 

Het interviewschema werd, op basis van de onderzoeksvragen, onderverdeeld in vier thema’s: 

algemene ervaringen, motivaties, drempels en moeilijkheden en noden, waarbij beginvragen werden 

gesteld en er op voorhand werd nagedacht over enkele topics of bijvragen die aan bod konden komen 

als ze niet spontaan door de geïnterviewde werden aangehaald (Baarda et al., 2012). De deelnemers 

konden afwijken van de vragen en er werd ingespeeld op wat er gezegd wordt. Het interviewschema 

werd niet exact gevolgd als dit niet ‘natuurlijk’ aanvoelde tijdens het interview. Flexibiliteit was 

belangrijk. Op het einde van elk interview werden wel alle topics behandeld (Bryman, 2016).  
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Voor het interview van start ging werd het informed consent besproken en ondertekend indien het 

om een fysiek interview ging. Het interviewschema begon met enkele korte vragen om 

achtergrondinformatie over de respondent te verkrijgen. Daarna werden enkele vragen gesteld over 

hun algemene ervaringen, zoals de werkomstandigheden en hun contact met andere betrokkenen. 

Vervolgens werd de vrijwilligers gevraagd naar hun motivaties en drempels. De vragen over hun 

motivaties werd opgesteld op basis van de zes functies in het Volunteer Functions Inventory van 

Clary et al. (1998). Als laatste werden hun noden en wensen bevraagd zodat Slim Huiswerkklas haar 

werking in de toekomst kan verbeteren. 

4. Analyseprocedure 

Alle interviews werden letterlijk getranscribeerd en geanonimiseerd. Tijdens het transcriberen werd 

het hulpprogramma Express Scribe gebruikt. De analyse van de data gebeurde via een theoretische 

thematische analyse. Een theoretische thematische analyse vertrekt vanuit de literatuur (Braun & 

Clarke, 2006). Dit betekent dat er op basis van de literatuurstudie en de onderzoeksvragen een 

initieel labelschema werd opgesteld (zie bijlage 4). Tijdens het coderingsproces werd het programma 

MAXQDA 2022 gebruikt. De transcripties (zie bijlage 5 voor een voorbeeld) werden in dit 

computerprogramma geplaatst en er werden tekstfragmenten aan labels in het labelschema gelinkt. 

Deze fase verliep deductief en top-down. Na deze fase werden op basis van de transcripties op een 

inductieve manier nieuwe labels opgenomen in het labelschema. Dit proces herhaalde zich tot er 

geen nieuwe labels meer gevonden konden worden om aan het labelschema toe te voegen (zie 

bijlage 4). De volledige analyse verliep dus zowel op een deductieve als een inductieve manier. 

Onderstaande tabel geeft de stappen weer die gevolgd werden tijdens het analyseproces. Dit 

stappenplan is gebaseerd op het stappenplan van Dierckx de Casterlé et al. (2012). 

Tabel 4: Stappenplan data-analyse (Dierckx de Casterlé et al., 2012) 

STAP 1 Labelschema opmaken aan de hand van literatuur en onderzoeksvragen 

STAP 2 Verdiepend lezen van de transcripties 

STAP 3 Tekstfragmenten linken aan de labels 

STAP 4 Labelschema verfijnen aan de hand van transcripties 

STAP 5 Tekstfragmenten linken aan nieuwe labels 

STAP 6 Analyse uitschrijven 
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DEEL 3: RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de data die werden verzameld via 

semigestructureerde interviews. Deze informatie geeft een antwoord op de onderzoeksvragen over 

de ervaringen, motivaties, drempels en noden van de vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas.  

1. Algemene ervaringen van de vrijwilligers 

De algemene ervaringen van de vrijwilligers behandelt twee grote topics die daarna verder opgedeeld 

zijn in sub-topics. Als eerste wordt er dieper ingegaan op de werkomstandigheden, daarna volgt 

de ervaring van de vrijwilligers over het contact met alle betrokkenen.  

1.1. Werkomstandigheden 

1.1.1. Planning 

De frequentie en de duur van het bezoek van de vrijwilligers aan Slim Huiswerkklas schommelden 

van één tot twee dagen in de week, telkens één of twee uur. Alle ondervraagde vrijwilligers gaven 

aan zelf een vaste dag in de week gekozen te hebben. Respondent 8 vertelde dat ze vroeger elke 

dag kwam, maar dit daarna heeft beperkt aangezien het te zwaar werd: 

“Dat was eigenlijk te zwaar voor mij en ik heb dat dan ook moeten toegeven en het tweede 

jaar ging ik dan op vaste dagen elke keer een uur. Ik ga nooit twee uur achter elkaar, omdat 

dat voor mij te veel is.” (R8) 

Enkele vrijwilligers vertelden ook dat ze inspringen wanneer dat nodig is. Ze gaven aan vroeger 

vaker te komen, maar dat dit nu minder nodig is omdat er voldoende vrijwilligers zijn: 

“Ik noem mezelf zo wat een vliegende omdat ik gewoon zeg van ‘ik vul wel aan’. Als er dan 

te weinig zijn en ik kan, dan spring ik binnen. En als er dan anderen zijn, dan blijf ik wel thuis 

omdat als ze dan toch al met zo veel vrijwilligers zijn, is het dan niet nodig om met ene te 

veel te komen. Dus ik pas me aan aan hoeveel dat er zijn.” (R2) 

De meeste vrijwilligers apprecieerden ook de flexibiliteit in de werking van de organisatie. Het 

gebeurt wel eens dat een vrijwilliger toch niet kan op zijn/haar vaste dag, maar dan was dit geen 

probleem en werd er via de WhatsAppgroep naar een vervanger gezocht. Respondent 6 vertelt dat 

ze dit een fijne werking vindt: “Maar ge voelt nooit… Dat is dan altijd van: oké, tot de volgende keer. 

Ja, het is echt fijn hoe dat die dat doen, ik vind dat wel.” Hierdoor hebben de vrijwilligers geen 

gevoel van verplichting: “Het is van: als ge er zijt, dan zijn wij super gelukkig, maar als ge er niet 

zijt, tja, ge zijt een mens, ge hebt andere verplichtingen ook, dat snappen ze allemaal.” (R2). 

1.1.2. Locatie en inrichting 

De meeste vrijwilligers wonen in de directe buurt van de Blikfabriek, waar Slim Huiswerkklas 

gevestigd is. De dichte locatie wordt door R3 als “een groot voordeel” gezien. Respondent 6 gaf wel 

aan niet in de directe buurt te wonen, waardoor ze haar vaste dag heeft aangepast wegens 

verkeersmoeilijkheden tijdens de schoolspits: 
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Vorig jaar deed ik denk ik de maandagavond een uur of anderhalf uur en dan de woensdag 

ook nog een uur, ik weet het niet. En dat was dan een beetje, ja… en Hoboken en daarnaar 

toe rijden. Dat is dan eigenlijk in de schoolspits, als alle scholen uit zijn, rond 15.30u moet 

ge dan vertrekken. Dat is niet zo fijn, daarmee heb ik mij nu twee uur gezet de 

woensdagmiddag. (R6) 

Over de inrichting van de ruimte zijn alle ondervraagde vrijwilligers heel enthousiast. Ze 

beschrijven het als “een inspirerende omgeving” (R3), “gezellig” (R2 en R3), “niet-schoolse 

omgeving” (R4)… etc. Respondent 3 spreekt over “een huiskamersituatie waar we iets drinken, 

kinderen kunnen drinken, zich vrij bewegen, er is een bibliotheek, er is een hoekje waar dat ze rustig 

kunnen zijn…”. Respondent 5 vertelt dat de huiswerkklas bestaat uit verschillende hoekjes die er 

geleidelijk aan zijn bijgekomen: “Stilletjes aan hebben we dat zien groeien: oh, dat hoekje weer 

nieuw, wow!”. 

Vrijwilligers die al sinds het begin aan de slag zijn vertelden dat er een grote evolutie plaatsvond op 

vlak van de grootte van de ruimtes. Respondent 2 verduidelijkt dit: 

“Vroeger hadden ze zo twee bureau-kantoortjes waar dat 10 kinderen zaten en dan nog 

vrijwilligers. En nu zijn er 5 bureau-kantoortjes en dan ook een grote, open zaal. Dus echt 

enorm gegroeid.” (R2) 

Deze groei in ruimte ervaren de vrijwilligers zeer positief omdat er zo meer rust gecreëerd wordt. 

Een grotere ruimte maakt het mogelijk “om met kinderen toch een beetje afzonderlijk te zitten, 

zodanig dat ge elkaar niet te veel stoort” (R1). Ook respondent 2 beschrijft de vroegere, kleinere 

ruimtes als “altijd zo wel geroezemoes en dan waren de kinderen afgeleid”. De grotere ruimte die er 

nu is, creëert een rustigere sfeer: “nu hebben die gasten ruimte, en wij ook, wat het ook rustiger 

maakt hé” (R4). 

1.1.3. Aanwezige materialen 

De vrijwilligers beschrijven de aanwezige materialen als “voldoende” (R1) tot “perfect” (R8) en “een 

luxe” (R8). Alle vrijwilligers vertellen dat er veel materiaal voorhanden is. Ze hebben het onder 

meer over de didactische materialen zoals de iPads, computers, leerboeken, hulpfiches, 

denkspelletjes, puzzels… Maar ook over materialen die zorgen voor extra comfort bij de vrijwilligers, 

zoals een printer en een koffiezetapparaat. Naast de aanwezigheid van de materialen halen de 

vrijwilligers ook aan dat alles “super georganiseerd” (R8) is en “alfabetisch gerangschikt” (R7). 

Respondent 7 vertelt: “Dat hebt ge niet zomaar in een brak schooltje hè. Dus dat maakt het wel dat 

het makkelijker is om te komen, denk ik, die orde.” 

Een aantal respondenten haalt wel aan dat niet alle handboeken van alle scholen aanwezig zijn. 

Aangezien de kinderen van verschillende scholen komen en het wel eens gebeurt dat ze hun 

handboek vergeten, kunnen de vrijwilligers die handboeken terugvinden in de kast. Respondent 1 

zegt hierover: “Ze hebben wel tamelijk veel boeken al staan, maar nog niet allemaal denk ik. […] 

Dus ik denk wel dat ze daar nog altijd aan werken om dat nog bij te vullen om zo volledig mogelijk 

te zijn.” Respondent 8 nuanceert dit: “Ze hebben niet van alle scholen de methodeboeken, maar ik 

vind wel altijd iets soortgelijks. Ik begrijp dat ook dat ze niet van alle scholen de… want de kinderen 
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komen ondertussen van zoveel verschillende scholen.” Respondent 2 heeft de aanwezige boeken en 

hulpblaadjes zien groeien het afgelopen jaar: “Dat was eerst, was dat één kleine boekenkast, nu zijn 

dat er al twee vol, met allemaal info. Dus het is echt blijven groeien, dus daar is dan wel, allee, heb 

ik geen bezwaar op.” 

Een aantal vrijwilligers vertelde dat ze ooit eigen aanbevelingen gedaan hebben voor de aankoop 

van extra materiaal. Dan werd er naar hen geluisterd, wat door de vrijwilligers zeker werd 

geapprecieerd: “en de week erachter stond het er” (R5), “en dan is er vanalles aangekocht” (R3). 

Ook vertelde respondent 2 dat er aan haar advies gevraagd werd over nog ontbrekende materialen: 

“Dan kon ik zien of er nog iets ontbrak en kon ik zeggen van: ah ja, ge kunt er misschien nog een 

tabel van dat kunnen bijdoen. En dan de week erna zit dat in de kaft.” 

1.1.4. Steun van de organisatie 

De vrijwilligers haalden aan dat er rekening gehouden werd met hun sterktes en zwaktes van 

bepaalde vakken. Zo werden de kinderen met huiswerk van wiskunde gekoppeld aan vrijwilligers 

die sterk zijn in wiskunde. Hetzelfde gebeurde bij taal.  

“Dus als de kinderen binnenkomen, dan vragen de verantwoordelijken welk soort taken dat 

ze bij hebben. En dan leiden ze zo wat de kinderen naar de mensen die het beste zijn, laten 

we zeggen in spelling of in talen of in rekenen.” (R1) 

Ook vertelden enkele vrijwilligers dat de matches worden gemaakt op basis van hun capaciteiten 

en karaktereigenschappen. Respondent 7 had ADHD en kon daarom goed omgaan met kinderen 

die ook ADHD hebben: 

“Ik heb zelf ADHD bijvoorbeeld en als er ene bij mij op tafel ligt te kronkelen, terwijl die 

eigenlijk achter zijn boek moet zitten, dat is niet erg voor mij. […] En dan gaven ze mij die 

kinderen dus dan voelde ik mij ook wel zo wat erkend, zal ik zeggen.” (R7) 

Ook respondent 8 vertelde dat ze goed kan omgaan met de moeilijkere kinderen en dat deze dan 

ook aan haar werden toegewezen: “Dan kreeg ik altijd zo de probleemgevallen, maar dat maakte 

mij dan niet uit omdat, ja, meestal kan ik die ook wel goed aan”. Indien er zich toch problemen 

voordeden met een kind tijdens de begeleiding, grepen de verantwoordelijken in:  

“Er is zo eens een kindje die een begeleidster die tegenover mij zat… en dat kindje was echt… 

was er echt wel tegen aan het roepen en zo. En dan is Veerle ook wel direct tussenbeide 

gekomen om de rust, zowel bij het kind als bij die vrijwilliger, terug te laten keren en dan 

hebben die nog verder samen kunnen werken.” (R10) 

Minder ervaren vrijwilligers gaven aan dat het wel moeilijker is om meer dan één kind te begeleiden: 

“Soms is dat met twee, maar dat is wel wat moeilijker, maar meestal is dat gewoon één op één.” 

(R9). Dit is ook geëvolueerd sinds de afgelopen jaren, aangezien de vrijwilligers vroeger meerdere 

kinderen tegelijk moesten begeleiden:  

“En nu, omdat er dan wel wat meer vrijwilligers zijn, hebt ge zo wel de nodige rust. Ge kunt 

dan echt één kindje op één begeleiden en ge ziet daar ook dan echt het effect van. […] Dus 

die werking hebben ze ook wel aangepast, dus dat vind ik ook wel beter.” (R2) 
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1.2. Sociale relaties 

1.2.1. Met andere vrijwilligers 

De vrijwilligers beschreven het contact met elkaar als “heel beperkt” (R3), “een beetje praten” (R1), 

“weinig contact” (R7), “gewoon tussen het uur in dat we dan even praten of voordat het start effe 

maar voor de rest daarbuiten niet echt” (R9). Ondanks dat dit contact eerder beperkt was, was 

het toch “altijd wel open en vriendelijk” (R6) en werden de andere vrijwilligers beschreven als 

“aangename en fijne mensen” (R10). Enkele respondenten haalden aan dat meer contact ook niet 

nodig is: “maar ik heb daar ook geen behoefte aan” (R8), “dat is niet nodig ook niet” (R7).  

Volgens sommige vrijwilligers was de sfeer te danken aan het gemeenschappelijke doel van de 

vrijwilligers “om de leerlingen te helpen” (R2): “Iedereen zit op hetzelfde doel daar dus er is geen 

concurrentie hè. […] Als ge allemaal vrijwillig werkt dan is dat een heel toffe sfeer hè.” (R7) 

Alle vrijwilligers haalden aan dat er wel geholpen wordt tussen de vrijwilligers onderling. Soms 

gebeurde het eens dat ze iets niet goed weten en dan wordt er hulp gevraagd bij een collega. Ook 

de aanwezigheid van stagiairs werd als een meerwaarde gezien:  

“We helpen elkaar, da's echt geen probleem. Daarom dat ik ook blij ben dat er stagairs ook 

bij zijn, omdat die dan nog wel de knepen nu leren, dat je zegt van: legt gij dat eens efkes 

uit? Of hoe pakken jullie dat nu aan?” (R4) 

1.2.2. Met verantwoordelijken 

De vrijwilligers spraken allemaal met veel lof over het contact met de verantwoordelijken. Ze 

omschreven hen als “twee toffe madammen” (R5), “heel vriendelijke, soepele dames, die altijd het 

idee geven dat ge welkom zijt” (R6), “goed ondersteunend team hè, heel vriendelijke dames ook” 

(R7), “heel sterke madammen, ik heb daar echt respect voor” (R3). Hun hulpvaardigheid werd door 

verschillende vrijwilligers benoemd: “ls er iets is waar ik hulp voor nodig heb, of uitleg nodig heb, 

kunnen we altijd bij hen terecht” (R1), alsook het respect en de appreciatie die de vrijwilligers 

ontvangen: “ze maken allebei da ge u geapprecieerd voelt ook” (R6), “ge wordt behandeld als een 

diamant” (R7). Respondent 2 vertelde dat ze “met open armen ontvangen” werd en ook respondent 

8 voelde meteen een klik: “Dat klikte eigenlijk ook vanaf het eerste moment.” 

1.2.3. Met kinderen 

Het merendeel van de vrijwilligers werkte met een vast kind of vaste kinderen en vonden dit fijn 

“omdat ge ze echt ziet evolueren” (R3) en “omdat ge dan weet van op welke manier dat die leren en 

dan kunt ge er zo wel op inspelen” (R10). Enkele andere vrijwilligers verkozen dan weer de 

afwisseling om verschillende kinderen te begeleiden: “Want euh, ja er zijn er ook van de derdeklas 

en dan van de vierdeklas, van de vijfdeklas, van de zesdeklas… dan is dat anders hè. Nee, dat is wel 

plezant ja.” (R6).  

Alle vrijwilligers waren het erover eens dat er een band opgebouwd werd met de kinderen en vonden 

het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie ontstond:  
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“Ge bouwt zeker een band op. Er wordt niet alleen klassikaal gewerkt. Er is een amicaliteit, 

er is een verhaal dat hij vertelt over zijn broer ofzo die is gevallen ofzo. En volgende keer 

vraagt ge: Hoe is het met de broer? Is het al beter? Zo komt er vertrouwen.” (R7) 

Twee vrijwilligers vertelden dat ze ook buiten de huiswerkklas contact hebben met een kind. Eén 

vrijwilliger bleef tijdens de lockdown in de corona-periode, wanneer Slim Huiswerkklas gesloten was, 

een kind begeleiden via videogesprekken. Een andere vrijwilliger woonde in dezelfde straat als een 

kind en hielp hem met Nederlands te leren: “Er is ook een kindje dat bij Slim gaat dat hier twee 

huizen verder woont en dat hier ook nog komt omdat hij zo slecht Nederlands praat. Dat hij hier ook 

nog een beetje kon babbelen.” (R8). 

1.2.4. Met ouders en leerkrachten 

Alle vrijwilligers gaven aan weinig tot geen contact te hebben met de ouders. Volgens de 

vrijwilligers was dit ook niet nodig aangezien de verantwoordelijken contact met hen hielden: “Ik 

vind dat Hilde en Veerle dat heel goed opnemen. Die hebben wel dat contact dan.” (R3). Ook was 

het voor de vrijwilligers moeilijk om contact te hebben aangezien veel ouders anderstalig zijn. 

Sommige vrijwilligers hadden wel sporadisch eens contact gehad met een ouder: “Ja, zo wel eens 

een keer dat er een mama zei van: ja, wilt ge daar wel op werken, want ja, de juf had dat gezegd. 

Maar dat was maar één keer dus.” (R10).  

Ook met de leerkrachten hadden de vrijwilligers weinig tot geen contact. Dit werd opnieuw door 

de verantwoordelijken geregeld. Er was wel een heen-en-weer-schriftje waar leerkrachten iets in 

konden noteren, maar dit gebeurde niet altijd: “Er zijn natuurlijk ook leerkrachten die daar nooit iets 

in schrijven, maar zowel Hilde als Veerle die kennen hun pappenheimers goed, die weten wel wie dat 

met wat een beetje vecht.” (R6). Respondent 8 vertelde dat er meer contact werd gelegd met de 

leerkracht als je met een vast kind werkte:  

“Als ge vaak met hetzelfde kind werkt, ge werkt met dat heen-en-weer-schriftje, dan kunt 

ge zo ook wel een band met die juf of die meester opbouwen, want dan ziet die ook wel van: 

oké, dat is altijd dezelfde juf die daarin schrijft. Dan merkt ge ook wel dat daar vaker op 

gereageerd zal worden, vond ik hè.” (R8) 

Ook gaven de kinderen soms hun heen-en-weer-schriftje niet af aan de leerkracht waardoor er geen 

contact gelegd kon worden: “De kinderen die dan in schriften ofzo kwijt zijn, of die dat nooit aan de 

juf willen geven omdat ze dan de enigste zijn van de klas die dat dan heeft en ja dan, is dat een 

beetje raar.” (R2). 

2. Motivaties om vrijwilligerswerk te doen 

Uit de interviews bleek dat verschillende respondenten verschillende motivaties hadden om aan de 

slag te gaan als vrijwilliger of om vrijwilliger te blijven. Deze motivaties werden onderverdeeld 

volgens de functies in het Volunteer Functions Inventory van Clary et al. (1998): waarden, begrip, 

carrière, sociaal, beschermend en verrijkend. Elk motief dat aangehaald werd door de vrijwilligers 

kon onder één van deze begrippen geplaatst worden.  

2.1. Waarden 
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Een eerste aspect dat voor een groot aantal vrijwilligers een rol speelde om gemotiveerd te blijven 

is de evolutie van de kinderen te zien. De kinderen namen soms hun toetsen of rapport mee naar 

de huiswerkklas en dan zagen de vrijwilligers hun scores geleidelijk aan toenemen:  

Sommige kinderen, dat heb ik vorig jaar heel erg gezien, zeker als je dan met een vast kindje 

werkt, ge ziet die vooruitgaan en dat is zo plezant, want dan merk je ook dat het oplevert. 

En dan… als ge dan hoort dat die slagen en dat die naar de A-stroom kunnen, dan hebt ge 

toch zoiets van: hé, ik heb daar toch lekker aan bijgedragen. (R8) 

Bijna alle vrijwilligers vonden het ook belangrijk dat ze de kinderen konden helpen en iets voor 

hen konden betekenen: “Ook iets met meer betekenis zou ik zeggen. Ge gaat daar naartoe en ge 

kunt heel veel betekenen voor die kinderen.” (R2). Daarnaast hadden alle vrijwilligers veel lof voor 

het initiatief van de organisatie: kinderen helpen met hun huiswerken die thuis niet geholpen kunnen 

worden. Hieruit ontstond de wil om zich hiervoor in te zetten en mee te draaien in de visie van de 

organisatie:  

“Goh, wat sprak ons daarin aan? Eigenlijk het gegeven, hè? Zo van die gasten kansen geven 

en hen ondersteunen. Ook het feit… ik vond het wel leuk dat het over de scholen heen ging, 

hè dat het niet één school was want dan hadden we het niet gedaan.” (R4) 

2.2. Begrip 

De helft van de deelnemende vrijwilligers had onderwijsgerelateerde ervaring. Een motivatie voor 

sommigen onder hen was het kunnen inzetten van hun eigen kennis en vaardigheden: “En als 

soort vrijwilligerswerk vond ik dat wel leuk om mijn expertise, dat klinkt nu heel verwaand maar ik 

bedoel dat niet zo, om dat te gebruiken.” (R6).  

Respondent 2 haalde ook aan dat ze zelf nieuwe kennis en vaardigheden verwierf uit het geven 

van de huiswerkbegeleiding:  

“Ik merk ook dat mijn Frans ineens wat is opgefrist. Mijn Frans was, ja ik ben zelf niet zo 

goed in talen, en dan krijg je dan een leerling met vocabulaire en dan leer je die zo wat 

trucjes om iets van buiten te leren en zo.” (R2) 

2.3. Carrière 

Enkel voor respondent 2 was de huiswerkbegeleiding belangrijk voor haar toekomstige carrière. 

Via het vrijwilligerswerk wilde ze ontdekken of een job in het onderwijs iets voor haar zou zijn:  

“Ik was dan eigenlijk met mijn andere studie nog bezig en dan zei ik van: ja, zoiets kan ik 

ook wel eens proberen om te zien of het echt wel iets voor mij is. Want ja, als je dan aan 

een lerarenopleiding ofzo zou beginnen en je komt er en valt dan helemaal van je melk van: 

wat is dit?” (R2) 

2.4. Sociaal 

Op sociaal vlak is het hebben van contacten voor een aantal vrijwilligers heel belangrijk, zowel 

met de vrijwilligers als met de kinderen. Respondent 2 vertelde dat dit zeker een groot voordeel was 

in de Corona-periode: “Ge kon niet naar school, maar ge kon dan wel naar daar gaan. Dat was dan 
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ook wel leuk om toch wat contacten te hebben. Ge leert nieuwe mensen kennen”. Dat is ook wel heel 

fijn.” Ook respondent 9 gaf aan het leuk te vinden om nieuwe kinderen te leren kennen: “Ge leert zo 

nieuwe kinderen kennen en het is ook gewoon leuk om daarmee bezig te zijn.” 

2.5. Beschermend 

Eén vrijwilliger vertelde dat ze via het vrijwilligerswerk haar eigen problemen kon vergeten: “En 

dat is eigenlijk ook één van de redenen waarom dat ik zo graag mijn kinderen werk. De problemen 

van kinderen doen uw eigen problemen relativeren vind ik.” (R8). 

2.6. Verrijking 

Een deel van de respondenten gaf aan dat vrijwilliger zijn een zinvolle betekenis aan hun dag 

geeft.  

“Ge kunt nog eens iets gaan doen, want anders zit ge toch heel de tijd met uw huiswerk of met 

uw taken bezig en als ge naar daar komt dan kunt ge echt zo efkes alles vergeten en ge zijt 

bezig op da moment met die leerlingen te helpen. Dat is ook een motivatie waardoor ik het nog 

blijf doen.” (R2) 

Veel oudere vrijwilligers gaven aan gestart te zijn met het vrijwilligerswerk na hun pensioen. Om de 

tijd op te vullen zochten ze een bezigheid waarmee ze iets konden bijbrengen aan de maatschappij:  

“Ik was leerkracht lagere school tot voor een jaar of 6, dan ben ik met pensioen gegaan en 

dan heb ik allerlei vrijwilligersjobkes gezocht […] en dan ben ik zo een beetje diverse dingen 

gaan zoeken. En zo ben ik 2 jaar geleden zeker ook bij de Slim Huiswerkklas uitgekomen.” 

(R6) 

Een andere motivatie die door enkele vrijwilligers werd aangehaald is een gevoel van waardering. 

Respondent 7 vertelde dat hij soms moeilijkere leerlingen kreeg omdat hij die goed kan aankan. Dit 

gaf hem een gevoel van erkenning en waardering:  

“Als er iemand naar u komt en die zegt: ‘ja, [naam van de respondent], wilt gij die twee moeilijke 

gasten pakken? Want voor ons is dat een beetje zwaar’. Dan voelt ge u toch ik-weet-niet-hoe 

gewaardeerd? Dan gaat ge graag terug hè. Dan zijt ge een meerwaarde, niet gewoon een 

vrijwilliger hè, maar een meerwaarde.” (R7) 

Als laatste vonden enkele respondenten het vrijwilligerswerk een manier om te werken aan hun 

eigen groei en ontwikkeling. Voor respondent 10 was vrijwilliger zijn een manier om te zoeken 

wat ze wilde doen in haar leven: “En dan ja, ben ik mijn job gestopt en dan ben ik bij Slim 

Huiswerkklas wel gaan helpen als ondersteuning en op die manier gezocht van: Waar kan ik nu in 

verder?” 

3. Drempels en moeilijkheden om vrijwilligerswerk te doen 

Een eerste drempel die voor een groot aantal vrijwilligers een rol speelde is een gebrek aan tijd. 

Sommige vrijwilligers gaven aan ook nog andere engagementen te hebben waardoor het niet 

mogelijk was zich vaker voor Slim Huiswerkklas in te zetten: “[…] maar tweede jaar hebben we 
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gezegd: we gaan beperken. Omdat er dan ook al meer vrijwilligers waren. Ja, de groep groeide. En 

ook voor onszelf omdat ik zeg het, wij doen nog andere dingen hé en andere engagementen.” (R4). 

Bij de ondervraagde vrijwilligers die volledig gestopt waren, was dit ook vanwege tijdsgebrek. Ze 

hadden beiden een jobaanbieding gekregen met uren die niet combineerbaar waren met het 

vrijwilligerswerk bij Slim Huiswerkklas. Ze gaven ook beiden aan dit jammer te vinden:  

“Ik vond het wel jammer dat ik dat dan moest stopzetten, maar ja, toen dat ik dan terug hier 

begon te werken… Fulltime werken en dan dat er nog bij... Ik ben nu altijd al blij dat ik door 

die week geraak en nog iets extra erbij… Ja, ik vind het wel heel spijtig.” (R10) 

De meeste vrijwilligers haalden aan dat er af en toe problemen met de kinderen voordeden, wat 

ook tot moeilijkheden kon leiden. Zo gebeurde het wel eens dat een kind opstandig gedrag 

vertoonde. Voor vrijwilligers met een onderwijsachtergrond was het soms moeilijk om zich te 

verplaatsen naar het statuut van vrijwilliger: “En ik heb nu, ik moet daar ook zijn vanaf een andere 

relatie. Als leerkracht had ik… wist ik hoe dat ik moest optreden en kon ik optreden.” (R3). In een 

opstandige situatie kon er ook gerekend worden op hulp van de verantwoordelijken: “Dat was 

gewoon een korte woordenwisseling ofzo en dan merkt Veerle dat ook wel op en dan komt ze wel 

helpen.” (R10). Een ander probleem waar enkele vrijwilligers mee worstelden waren kinderen die 

geen huiswerk bijhadden. Respondent 7 vertelde hierover:  

“Dat is niet altijd makkelijk en ik denk dat dat ook één van de moeilijkheden is voor mensen die 

nieuw zijn. […] Omdat ge dan effectief direct moet gaan vragen aan de twee verantwoordelijken. 

[…] Maar dan krijgen ze hulp, zeker en vast.” (R7) 

Vervolgens kwam een gebrek of een teveel aan vaardigheden voor bij bijna de helft van de 

vrijwilligers. Een paar vrijwilligers vonden het vooral moeilijk om te werken met de verschillende 

methodes en handleidingen:  

“Soms moest ge wel zo eens twee keer vragen van: huh, wat doen ze nu? Ah ja oké, als ze het 

zo geleerd hebben… Dan weet ge dat ook en dan gaat ge dat bij een volgend kind ook testen. 

Maar dat gaat dan weer naar een andere school en daar hebben ze dan weer een andere 

methode…” (R8). 

Ook merkten enkele vrijwilligers dat het moeilijk is om de leerstof op niveau van de leerlingen uit te 

leggen, aangezien dit voor hen veel simpeler lijkt: 

“En ook soms is het heel moeilijk want ik heb een masterdiploma en ik heb heel hoge wiskunde 

gehad om het wat te ‘downsizen’. Want leerlingen zien dat dan op een heel andere manier, met 

tussenstappen en dit en dat. Ik kan dat ook, maar dat is niet het makkelijkste.” (R2) 

Een volgende drempel die door een paar vrijwilligers werd aangehaald en een invloed had om te 

starten of verder te gaan bij Slim Huiswerkklas was COVID-19. Vooral de oudere vrijwilligers waren 

hierdoor een tijdje gestopt of hebben gewacht tot na de coronapandemie om aan de slag te gaan. 

Deze drempel was nu minder sterk aanwezig. De ondervraagde vrijwilligers die gestopt zijn wegens 

COVID-19 waren geleidelijk aan terug aan de slag gegaan. 
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Een tweetal vrijwilligers kampten met (mentale) gezondheidsproblemen waardoor ze hun 

aanwezigheid hebben moeten verminderen of niet in de mogelijkheid waren om meer dagen op te 

nemen: “Voor mij is dat gewoon mentaal vermoeiend. En ja, dat is nu net hetgeen waar ik mee 

worstel dus moet ik zeggen van: nee, ik doe het rustig aan.” (R8). 

Een laatste moeilijkheid die eerder losstaat van de werking van Slim Huiswerkklas, maar toch bij 

enkele vrijwilligers sterk aan bod kwam, is hun kritiek op het onderwijssysteem. Deze kritiek 

ging vooral over de inhoud die de leerlingen moeten kennen en over het concept van huiswerk. 

Respondent 3 gaf aan “niet zo een heel grote huiswerkfanaat” te zijn en huiswerk “niet altijd eerlijk” 

te vinden. Ook respondent 4 gaf de “nood aan een andere onderwijsstructuur” aan en discussieerde 

soms met de verantwoordelijken over “Is huiswerk nodig?”. Ook over de inhoud van het huiswerk 

maakten enkele vrijwilligers bedenkingen: “Ik denk soms, ik verwijt niet, maar ik denk soms van: 

moeten die kinderen al die frivoliteitjes kennen, die spitsvondigheden... […] Soms denk je van: allee 

jongens, komaan, plaag de kinderen daar niet mee of ga naar de essentie.” (R5). 

4. Noden van de vrijwilligers 

De vrijwilligers gaven allemaal in eerste instantie aan geen noden te hebben binnen de organisatie. 

Meerdere vrijwilligers gebruikten de woorden “dat verloopt gewoon heel goed” (R7) en antwoordden 

ontkennend op de vraag of Slim Huiswerkklas hun werking nog kon aanpassen om het voor hen 

makkelijker te maken. Dit was vooral te danken aan de goede organisatie en structuur: “Ik denk dat 

daar vrij goed loopt. Dat het goed georganiseerd is. Ik zou niet weten hoe ze dat daar moeten 

verbeteren.” (R1), “Ik vond dat die, ja, echt heel goed voorbereid waren en er goed op voorzien 

waren en wisten waar dat ze mee bezig waren. Dus ja, ik zou eigenlijk niks kunnen zeggen wat ik 

anders zou doen.” (R10). 

4.1. Organisatorische noden 

Een drietal vrijwilligers haalden organisatorische noden of verbeterpunten aan. Eén vrijwilliger 

vertelde dat hij graag wilde dat er bleef ingezet worden op het aankopen van de handleidingen 

en leerboeken: “Nog meer van die leerboeken van de kinderen, die leerplannen, aan te kopen. In 

het geval dat de kinderen die niet bijhebben, dat we ze toch kunnen helpen” (R1). Een andere 

vrijwilliger vond het ook een goed idee dat nieuwe vrijwilligers op voorhand eens komen kijken naar 

de beschikbare materialen en een korte rondleiding zouden krijgen “want ja, eens dat ge begint 

wordt ge erin gesmeten hè” (R6). Enkele vrijwilligers haalden het probleem aan dat kinderen soms 

geen huiswerk hebben. Respondent 6 vond het een goed idee om hierover regels of een protocol 

in te richten omdat dit even voor chaos kan zorgen en vooral nieuwe vrijwilligers “een ambetant 

gevoel” kan geven: “Misschien dat dat daar toch een lijn voor zou getrokken kunnen worden, van: 

dat doen we. Al is het maar een blad aan de muur: Geen huiswerk? Eerst dat, dan dat.” (R6). In 

verband met het contact met de leerkrachten haalde respondent 1 aan om een 

ontmoetingsmoment tussen de vrijwilligers en de leerkrachten te organiseren:  

“Dat kan misschien interessant zijn dat dat ook, éénmaal per jaar, dat er misschien 

samengezeten wordt tussen de leraars en de mensen van de huiswerkklas om gewoon te 
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bespreken hoe dat zij het vinden wat onze invloed is of zij dat goed vinden of dat er verbeterd 

kan worden.” (R1) 

4.2. Didactische noden 

Op didactisch vlak vond eén vrijwilliger het soms moeilijk om te weten hoe er het best kan omgegaan 

worden met leerlingen die een stoornis hebben, zoals ADHD, autisme, dyslexie of dyscalculie, of 

emotionele problemen. Zij vertelde dat een korte uitleg over deze stoornissen en praktische 

informatie over hoe hiermee omgegaan kan worden wel een hulp zou kunnen zijn: 

“Dus misschien daar nog wat meer info over van: hoe dat ge met een leerling met een 

beperking het best omgaat. En ook zo gewoon als, ja, inderdaad zo een emotioneel probleem, 

hoe dat je eigenlijk het best die leerlingen kunt begeleiden. […] Ik denk dat dat voor iedereen 

misschien wel kan helpen.” (R2) 

Tenslotte haalden een aantal vrijwilligers die een onderwijsachtergrond hebben aan dat ze soms 

problemen zagen bij vrijwilligers die deze kennis van het onderwijs niet hebben. Zo zagen ze onder 

andere dat het voor hen moeilijker was om de materialen te hanteren, stappen te volgen en 

oplossingsmethodes aan te reiken: “Ik merk wel, dat sommige vrijwilligers, moeilijker dat kunnen… 

goh ja wat is dat… minder kennis hebben van: wat zit er allemaal achter die handleiding, welk 

materiaal is er beschikbaar, hoe kan ik…” (R3). Toch vond deze vrijwilliger het geen noodzaak om 

hierover een kleine uitleg of opleiding van te voorzien: “Maar is dat erg? Nee. Want als die dat thuis 

met mama en papa of met broer en zus doen, is dat ook niet.” (R3). Een andere vrijwilliger had 

dezelfde mening hierover: “En sommigen zijn inderdaad niet zo helemaal op de hoogte van de laatste 

snufjes van onderwijs en van allerlei herleidingsregels of manieren om een deling te maken. Maar 

het enthousiasme compenseert vind ik.” (R5). De vrijwilligers verwezen hier opnieuw naar de hulp 

die ze elkaar bieden als ze met deze problemen te maken krijgen. 
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
In dit laatste deel worden de resultaten en de beperkingen van het onderzoek besproken, worden 

enkele aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en enkele praktijk- en beleidsaanbevelingen 

voor Slim Huiswerkklas. Als afsluiting van de masterproef volgt er een conclusie. 

1. Bespreking van de resultaten 

Het doel van dit thesisonderzoek is om de ervaringen, motivaties, drempels en noden van de 

vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas te achterhalen. Dit onderdeel geeft een antwoord op de 

onderzoeksvragen op basis van de data die werden verzameld en maakt hierbij een terugkoppeling 

naar de literatuur.  

1.1. De ervaringen van vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas 

De ervaringen van de vrijwilligers zijn opgedeeld in twee categorieën: werkomstandigheden en 

sociale contacten. 

Binnen de categorie werkomstandigheden blijkt dat de vrijwilligers de flexibele planning die de 

organisatie hen biedt erg apprecieert. Ze mogen zelf aangeven welke dagen ze willen komen en als 

er iets tussenkomt is vormt dit meestal geen probleem. Een flexibel tijdsschema kan een invloed 

hebben op mogelijke toekomstige vrijwilligers om met het vrijwilligerswerk te starten (Sundeen et 

al., 2007). Daarnaast zijn alle vrijwilligers heel enthousiast over de inrichting van de ruimte. Een 

uitnodigende omgeving is noodzakelijk om een sterke band te kunnen creëren tussen mentor en kind 

(C. A. Smith & Stormont, 2011). De evolutie naar de grotere ruimtes zorgt voor minder afleiding, 

wat vroeger wel voor meer moeilijkheden zorgde. Afleiding is ook een aspect dat in een ander 

onderzoek aangehaald wordt als een moeilijkheid (Garcia-Molsosa et al., 2021). Een gebrek aan 

school- of leermateriaal is een andere moeilijkheid die in recent onderzoek te vinden is (Garcia-

Molsosa et al., 2021), maar alle vrijwilligers vertellen dat er veel materiaal aanwezig is bij Slim 

Huiswerkklas. Het gebeurt dat het advies van de vrijwilligers gevraagd wordt voor de aankoop van 

nieuwe materialen. Interactie en een goed contact tussen de vrijwilligers en de verantwoordelijken 

kan opnieuw een oorzaak zijn om langdurig vrijwilliger te blijven (Davis, 2000; Hidalgo & Moreno, 

2009). Hierbij hoort ook de steun die ze van het bestuur krijgen (Hidalgo & Moreno, 2009). Bij Slim 

Huiswerkklas wordt er rekening gehouden met de sterktes en de zwaktes en naar de capaciteiten en 

karaktereigenschappen van elke vrijwilliger om zo goede matches te maken tussen mentor en kind. 

Een sterke band tussen mentor en kind is namelijk essentieel om plezier te beleven aan de 

huiswerkbegeleiding (Gordon et al., 2020) en om tot betere schoolprestaties te komen (Bayer et al., 

2013). 

De sociale contacten van de vrijwilligers zijn niet bij elke betrokkene even sterk aanwezig. 

Vrijwilligers geven aan dat het contact met de andere vrijwilligers eerder beperkt is. Ondanks dit is 

er wel een goede sfeer waarbij er altijd hulp gevraagd kan worden aan een collega-vrijwilliger. De 

steun van andere mentoren wordt ook in de literatuur vermeld een belangrijke factor is voor het 

aanhouden van het vrijwilligerswerk (Hidalgo & Moreno, 2009). Met de verantwoordelijken spreken 

de vrijwilligers wel allemaal over een goede band door de steun en waardering die ze krijgen. Dit 
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kan opnieuw een rol spelen bij de beslissing of vrijwilligers het vrijwilligerswerk aanhouden (Davis, 

2000; Hidalgo & Moreno, 2009). Sommige vrijwilligers werken liever met een vast kind, terwijl 

andere vrijwilligers liever afwisselend met andere kinderen werken. Afhankelijk van het kind bieden 

beide opties voordelen. In sommige literatuur wordt aangehaald dat langdurige relaties effectiever 

zijn om betere schoolprestaties te bereiken (Grossman et al., 2012; Grossman & Rhodes, 2002), 

maar andere studies tonen ook de voordelen van kortdurende, wisselende mentorrelaties aan, zoals 

het profiteren van begeleidingstechnieken van verschillende mentoren en meer sociale contacten 

(Gordon et al., 2020). Met ouders en de leerkrachten geven vrijwilligers aan weinig tot geen contact 

te hebben en dat dit ook niet nodig is aangezien de verantwoordelijken deze taak op zich nemen. De 

studie van Herrera et al. (2000) bevestigt dat mentoren weinig contact hebben met ouders, maar 

dat contact met de leerkrachten wel interessant is om zowel de academische als sociale sterktes en 

zwaktes van het kind te achterhalen (Herrera, 1999). Aangezien deze informatie over de kinderen 

bij de verantwoordelijken te verkrijgen is, ondervinden de vrijwilligers dit niet als een probleem. 

1.2. De motivaties van vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas 

In verschillende onderzoeken wordt de waardenfunctie van Clary et al., (1998) het vaakst als 

belangrijkste motivatie benoemd (Caldarella et al., 2010; Dury, 2018; Phillips & Phillips, 2011; 

Snyder & Omoto, 2009). De resultaten van dit onderzoek komen overeen met deze stelling. De 

belangrijkste motivaties bij de vrijwilligers konden gelinkt worden aan de waardenfunctie van Clary 

et al., (1998). Voorbeelden hiervan zijn: de evolutie van de kinderen zien, de mogelijkheid hebben 

om kinderen te helpen en de visie van de organisatie steunen. Kinderen helpen kwam ook in eerder 

onderzoek vaak voor als één van de belangrijkste motivaties (Davis, 2000; Tracey et al., 2014). Ook 

de begrips- en verrijkingsfunctie kwam regelmatig voor bij de vrijwilligers. Dit komt overeen met 

voorgaande onderzoeken waar waarden, begrip en verrijking als de sterkste motivaties worden 

gezien (Clary & Snyder, 1999; Tracey et al., 2014). De begripsfunctie werd vooral ingevuld door 

vrijwilligers met een onderwijsachtergrond die graag hun kennis en vaardigheden willen inzetten 

voor de gemeenschap. Bij de verrijkingsfunctie kwamen motivaties als een zinvolle daginvulling, een 

gevoel van waardering en het bevorderen van eigen groei en ontwikkeling naar boven. De sociale 

functie kwam in iets mindere mate aan bod. Vrijwilligerswerk zorgt voor meer sociale contacten 

(Grossman & Furano, 1999), wat voor sommige vrijwilligers een motivatie was. De carrièrefunctie 

en de beschermingsfunctie komt elk bij maar één vrijwilliger aan bod. Dit kan te maken hebben met 

het beperkt aantal jonge vrijwilligers dat bevraagd werd, aangezien de carrièrefunctie voor hen 

belangrijker is dan voor oudere (Clary & Snyder, 1999). De beschermingsfunctie houdt onder andere 

in dat vrijwilligers via het vrijwilligerswerk hun eigen problemen kunnen vergeten (Clary et al., 1998), 

maar dit wordt dus slechts door één vrijwilliger vermeld.  

1.3. De drempels van vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas 

Dit onderzoek toont zes drempels of moeilijkheden aan die bij de vrijwilligers aan bod kwamen: (1) 

een gebrek aan tijd, (2) problemen met de kinderen, (3) een gebrek of teveel aan vaardigheden, (4) 

COVID-19, (5) gezondheidsproblemen en (6) kritiek op het onderwijssysteem. Een gebrek aan tijd 

kwam vaak naar voren als reden om niet vaker het vrijwilligerswerk uit te oefenen of om het 

vrijwilligerswerk te stoppen. Deze bevinding is niet nieuw aangezien eerdere onderzoeken een gebrek 

aan tijd als één van de vaakst voorkomende drempels benoemen (Sundeen et al., 2007; Veludo-de-
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Oliveira et al., 2015). De oorzaak van het tijdsgebrek was een nieuwe job of ander vrijwilligerswerk, 

wat ook terugkomt in recent onderzoek (vb. Garcia-Molsosa et al., 2021). Daarnaast ondervonden 

de vrijwilligers soms problemen met de kinderen, zoals opstandigheid of geen huiswerk bijhebben, 

wat kan leiden tot het niet behalen van de doelen (Garcia-Molsosa et al., 2021). Als hierdoor de 

mentoren het gevoel hebben dat ze geen vooruitgang boeken, kan dit leiden tot twijfels over hun 

waarde en nut (McLurkin, 2013). Twijfels over hun vaardigheden in het omgaan met het lage niveau 

van leerlingen komt zowel in dit onderzoek als in voorgaand onderzoek aan bod (vb. McLurkin, 2013). 

Vrijwilligers ondervinden moeilijkheden om iets op het niveau van de leerling uit te leggen, maar ook 

moeilijkheden om met de verschillende handleidingen en methodes te werken.  

Enkele drempels die minder frequent voorkwamen zijn COVID-19, organisatorische moeilijkheden, 

(mentale) gezondheidsproblemen en kritiek op het onderwijssysteem. COVID-19 was een belangrijke 

reden voor oudere vrijwilligers om tijdelijk te stoppen of pas later te starten. Gezondheidsproblemen 

is volgens eerder onderzoek een vaak voorkomende drempel om vrijwilligerswerk te starten 

(Sundeen et al., 2007), maar in dit onderzoek blijkt dat het bij een klein aantal vrijwilligers enkel 

een reden is waarom ze niet meer dagen opnemen. Een laatste moeilijkheid, of frustratie, die bij 

enkele vrijwilligers sterk aan bod kwam is hun kritiek op het onderwijssysteem. Vooral vrijwilligers 

met een onderwijsachtergrond uiten kritiek over het concept van huiswerk maken en de leerinhoud 

die de leerlingen moeten kennen. Dit aspect kwam niet terug in de literatuur. Een mogelijke 

hypothese is dat deze kritiek voor frustraties kan zorgen, maar niet zo’n grote invloed heeft dat het 

effectief een drempel vormt. 

1.4. De noden van vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas 

De resultaten van dit onderzoek wijzen bij de meeste vrijwilligers op weinig tot geen noden. Dit is 

vooral te danken aan de goede organisatie. Dit resultaat kan gelinkt worden aan onderzoek dat 

aantoont dat organisatiekenmerken en -praktijken en de relatie met de organisatie een invloed 

hebben op de beslissing om vrijwilliger te blijven (Penner, 2002). De noden die voortkomen uit de 

resultaten worden opgesplitst in organisatorische noden en didactische noden.  

De organisatorische noden die uit dit onderzoek blijken is de aankoop van handleidingen en 

leerboeken en een rondleiding vooraf over de aanwezige materialen. Een gebrek aan school- of 

leermateriaal kan namelijk verhinderen dat mentoren de doelen behalen die ze met de kinderen 

willen bereiken (Garcia-Molsosa et al., 2021). Om duidelijkheid te scheppen wat leerlingen moeten 

doen als ze geen huiswerk bij hebben, is een bepaald protocol hierover gewenst. Dit creëert minder 

afleiding, wat opnieuw een effect kan hebben op het behalen van de doelen en het behoud van 

vrijwilligers (Garcia-Molsosa et al., 2021). In eerdere onderzoeken wordt ook het contact tussen 

mentor en leerkracht aangemoedigd (Herrera et al., 2000; C. A. Smith & Stormont, 2011). In dit 

onderzoek blijkt een ontmoetingsmoment tussen de vrijwilligers en de leerkrachten ook gewenst, al 

werd dit maar door één respondent aangehaald. 

Op didactisch vlak blijkt één respondent nood te hebben aan een uitleg over leerstoornissen en 

informatie over hoe hiermee het best kan worden omgegaan. Dit ligt in lijn met eerder onderzoek. 

Aangezien schoolgebaseerde mentorschappen vooral gefocust zijn op kinderen met leerproblemen 

of een extra schoolondersteuning (Herrera et al., 2000), blijkt dat twijfels bij de mentoren kunnen 
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optreden bij een gebrek aan expertise bij het omgaan met het lage niveau van leerlingen (McLurkin, 

2013). Enkele vrijwilligers met een onderwijsachtergrond merken ook een gebrek aan vaardigheden 

en deskundigheid op bij vrijwilligers die deze achtergrond niet hebben. Een training of opleiding is 

volgens hen niet nodig. In voorgaande onderzoeken blijkt wel de nood voor een opleiding of training 

om het stoppen van vrijwilligers tegen te gaan (Dury, 2018; Hidalgo & Moreno, 2009). Maar dit wordt 

bij Slim Huiswerkklas opgelost door in te zetten op de hulp die andere vrijwilligers en de 

verantwoordelijken kunnen bieden. Dit volgt de lijn van eerdere studies waar een goed contact tussen 

de vrijwilligers en de steun van de organisatie ook een belangrijk aspect blijkt bij het behoud van 

vrijwilligers (Hidalgo & Moreno, 2009). 

2. Beperkingen van het onderzoek 

Dit onderzoek bevat immers enkele beperkingen. Als eerste moet er rekening gehouden worden met 

de manier waarop de respondenten werden gerekruteerd. De onderzoeker kreeg enkel de 

contactgegevens van de vrijwilligers die aan de organisatie hadden laten weten dat ze geïnteresseerd 

waren om deel te nemen. Hierdoor werd niet de volledige steekproef door de onderzoeker zelf 

gecontacteerd. Daarnaast is er slechts een klein aantal vrijwilligers die heeft deelgenomen aan het 

onderzoek (N=10), waardoor er mogelijks extra informatie van andere vrijwilligers niet werd 

opgenomen en het onderzoek geen volledig beeld kan geven van alle vrijwilligers.  

Een tweede beperking heeft te maken de omstandigheden waaronder een aantal interviews werden 

afgenomen. Zo werden twee video-interview wegens connectieproblemen verdergezet via de 

telefoon. Een telefooninterview brengt een beperking met zich mee omdat lichaamstaal niet 

geobserveerd kan worden (Saarijärvi & Bratt, 2021). Toch hoeft dit niet een heel groot probleem te 

vormen aangezien de intonatie in de stem veel kan vertellen (Opdenakker, 2006). Bij een 

telefoongesprek kan er wel een minder goede interviewsfeer gecreëerd worden (Opdenakker, 2006), 

waardoor de respondent mogelijks minder gedetailleerd zijn verhaal zal vertellen (Seitz, 2016).  

Ook werden twee interviews in een openbare setting afgenomen waardoor er vaak 

achtergrondgeluiden aanwezig waren. Daarnaast werden enkele interviews ook verstoord door de 

aanwezigheid van geluiden op straat en huisdieren. Deze situaties konden voor afleiding zorgen 

tijdens het interview en moeilijkheden bij het transcriberen van het interview (Baarda et al., 2012; 

Seitz, 2016).  

Als laatste vond er één duo-interview plaats. Aan het begin van het interview werd gevraagd om 

apart te antwoorden indien ze een andere mening zouden hebben. Toch bestaat het gevaar hierbij 

dat deze deelnemers elkaar mogelijks onbedoeld hebben beïnvloed (Van Male, 2011). 

3. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Op basis van dit onderzoek kunnen enkele aanbevelingen gemaakt worden voor verder onderzoek. 

Uit eerdere studies is gebleken dat inzicht in de motivaties een belangrijke factor is in het aantrekken 

en het behoud van vrijwilligers (Clary et al., 1998; Neely et al., 2021). Bij dit onderzoek werd er 

specifiek gefocust op de vrijwilligers bij één organisatie, Slim Huiswerkklas. Bijgevolg zou onderzoek 

naar de ervaringen van vrijwilligers ook voor andere vrijwilligersorganisaties interessante inzichten 
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kunnen bieden. Zo kan er ook vergeleken worden tussen de werking van andere organisaties en Slim 

Huiswerkklas en of de resultaten in dezelfde lijn liggen als dit onderzoek. 

Daarnaast focust dit onderzoek zich enkel op het perspectief van de vrijwilligers, maar wordt er geen 

rekening gehouden met de perspectieven van de kinderen. In een eerder onderzoek van Gordon et 

al. (2020) werden beide perspectieven wel al onderzocht met mentoren en kinderen van een 

Australische huiswerkbegeleidingsorganisatie. Verder onderzoek is aangeraden om de perspectieven 

van de kinderen over huiswerkbegeleiding hier in België te bepalen. 

De laatste aanbeveling die gemaakt kan worden is verder onderzoek naar de meningen van 

(oud)onderwijzers over het concept huiswerk. Tijdens dit onderzoek werd opgemerkt dat enkele oud-

leerkrachten een heel kritische mening hebben naar huiswerk toe. In dit onderzoek is daar niet zo 

diep op ingegaan aangezien de focus lag op hun rol van vrijwilliger en huiswerkbegeleider, maar hier 

zou vervolgonderzoek aangewezen zijn omdat dit een onderwerp is waar enkele vrijwilligers een 

uitgesproken mening bij hadden. 

4. Praktische en beleidsaanbevelingen 

Op basis van de ervaringen en de noden die de vrijwilligers hebben aangegeven kunnen enkele 

aanbevelingen voor Slim Huiswerkklas worden geformuleerd.  

Een eerste aanbeveling die kan worden gedaan is het blijvend inzetten op de aankoop van materialen. 

Er zijn al veel materialen aanwezig en dit wordt positief bevonden door de vrijwilligers. Toch 

ontbreken er nog sommige handleidingen, wat voor lastige situaties kan zorgen als de leerling zijn 

handboek niet bijheeft. Een tweede aanbeveling heeft betrekking tot het onthaal van nieuwe 

vrijwilligers. Uit de noden van de vrijwilligers blijkt dat een rondleiding over de aanwezige materialen 

gewenst is zodat de vrijwilligers voorbereid van start gaan. Daarnaast gebeurt het af en toe dat een 

leerling geen huiswerk bij heeft. Een regeling treffen over wat er dan moet gebeuren zou vooral de 

nieuwe vrijwilligers kunnen helpen om geen controle te verliezen. Dit kan bijvoorbeeld door een 

affiche aan de muur, zodat dit zowel voor de vrijwilliger als het kind duidelijk is. 

Zowel het gebrek aan school- en leermateriaal als afleidingen kunnen een oorzaak zijn dat 

vrijwilligers niet de doelen behalen die ze met de leerlingen willen bereiken (Garcia-Molsosa et al., 

2021). Geen vooruitgang zien kan twijfels bij de vrijwilligers veroorzaken over hun waarde en nut 

(McLurkin, 2013). Bovendien blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat de evolutie en groei van 

de kinderen zien een belangrijke motivatie is voor de vrijwilligers. 

Er kunnen ook enkele aanbevelingen gemaakt worden over aspecten die momenteel als positief 

ervaren worden door de vrijwilligers. Deze zouden dus zeker behouden moeten worden en hier kan 

verder op ingezet worden. Zo waarderen de vrijwilligers de flexibiliteit in de planning en het contact 

via Whatsappgroep. Een goede relatie met het bestuur van de organisatie is van belang voor het 

behoud van de vrijwilligers (Hidalgo & Moreno, 2009). Daarnaast wordt ook een éénmalig 

ontmoetingsmoment tussen de vrijwilligers en de leerkrachten aanbevolen om de invloed van Slim 

Huiswerkklas te bespreken. Ook een gesprek op voorhand kan interessant zijn om zowel de 

academische als sociale vaardigheden van het kind te bespreken (Herrera, 1999). 
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Ondanks dat niet alle vrijwilligers een onderwijsachtergrond hebben, is er geen nood aan een 

opleiding of training over hoe ze het huiswerk optimaal kunnen begeleiden. Zolang de vrijwilligers 

elkaar hierin kunnen steunen en ondersteuning krijgen bij de verantwoordelijken, is een opleiding 

niet nodig. Wat wel gewenst is, is een uitleg met praktische tips over het omgaan met de 

verschillende leerstoornissen. 

5. Conclusie 

Uit onderzoek blijkt dat het behoud van vrijwilligers een belangrijk uitdaging is voor 

schoolgebaseerde mentorschappen (Garcia-Molsosa et al., 2021). Een goede relatie tussen de 

mentor en het kind is namelijk van belang om het kind plezier te laten beleven (Gordon et al., 2020) 

en om tot betere schoolprestaties te komen (Bayer et al., 2013). Inzicht hebben in de motivaties 

van vrijwilligers kan helpen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en huidige vrijwilligers te 

behouden (Neely et al., 2021). Daarom focust dit thesisonderzoek zich op de ervaringen, motivaties, 

drempels en noden van vrijwillige huiswerkbegeleiders van Slim Huiswerkklas.  

De motivaties van de vrijwilligers bij Slim Huiswerkklas blijken vooral te maken te hebben met 

waarden: evolutie zien bij de kinderen, de mogelijkheid hebben om kinderen te helpen en de visie 

van de organisatie steunen. De meest voorkomende drempels of moeilijkheden waren een gebrek 

aan tijd, problemen met de kinderen en een gebrek of teveel aan vaardigheden. De resultaten van 

dit onderzoek tonen aan dat Slim Huiswerkklas al op verschillende punten een sterke werking heeft 

die door de vrijwilligers als positief ervaren worden, zoals de flexibiliteit, de inrichting van de ruimte, 

de materialen, de gekregen ondersteuning en het contact met de verantwoordelijken. Toch zijn er 

nog enkele aspecten die Slim Huiswerkklas kan implementeren in hun werking of verder kan 

uitbreiden. Zo kan er een regeling getroffen worden over wat er moet gebeuren als leerlingen geen 

huiswerk bijhebben, kan er een rondleiding georganiseerd worden voor nieuwe vrijwilligers, kan er 

praktische uitleg voorzien worden over de verschillende leerstoornissen en kan er een 

ontmoetingsmoment tussen de vrijwilligers en de leerkrachten georganiseerd worden. Daarnaast kan 

er verder ingezet worden op de aankoop van materialen zodat kinderen die hun boek vergeten zijn 

toch snel verder geholpen kunnen worden. 

Natuurlijk is er ook nog steeds verder onderzoek in de thema’s vrijwilligerswerk en 

huiswerkbegeleiding wenselijk. Zo kan er vergelijkend onderzoek gedaan worden naar de ervaringen, 

motivaties, drempels en noden bij andere vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is het onderzoeken van 

de perspectieven van de kinderen over huiswerkbegeleiding interessant, alsook de meningen van 

(oud)onderwijzers over het concept huiswerk.  
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BIJLAGEN 

1. E-mail naar respondenten 

1.1. Uitnodigingse-mail 

Beste …, 

Ik ben Sofie Van Hoof, masterstudente Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Ik heb van Veerle en Hilde uw contactgegevens gekregen. In het kader van mijn masterproef doe ik 

namelijk onderzoek naar jullie ervaringen, motivaties, drempels en noden als (voormalige) 

vrijwilliger bij Slim Huiswerkklas. Met de resultaten van het onderzoek wil Slim Huiswerkklas haar 

werking verbeteren zodat deze afgestemd is op jullie noden en wensen. 

Heeft u deze maand (juni) een uurtje de tijd voor een interview waarin ik u hierover enkele vragen 

stel? Het interview zal maximaal 1 uur duren en kan online (via Microsoft Teams of Zoom) of fysiek 

(op een door u gekozen locatie) plaatsvinden. 

Belangrijk om te weten is dat dit onderzoek volledig anoniem zal verwerkt worden. Uw naam zal 

nergens in de masterproef vermeld worden. 

Indien u interesse heeft om deel te nemen, kunt u onderstaand formulier invullen. Deelname is niet 

verplicht en u kan op elk moment en zonder reden uw deelname stoppen. Na het invullen van het 

formulier, zal u van mij een e-mail ontvangen zodat we samen een moment kunnen vastleggen om 

het interview te laten doorgaan.  

Link naar het formulier: https://forms.gle/FouTdDoSD4jApzBv6 

Indien u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u mij altijd contacteren via 

sofie.van.hoof@vub.be of 0495285047. 

Alvast heel hard bedankt! 

Met vriendelijke groeten, 

Sofie Van Hoof 

Masterstudente Agogische Wetenschappen 

VUB 

1.2. Vervolge-mail na het invullen van het deelnameformulier met voorkeur voor 

een online interview 

Beste …, 

Hartelijk bedankt dat u wilt deelnemen aan mijn onderzoek.  

In de bijlage kunt u de informed consent terugvinden. Hierin staat alle informatie over het 

onderzoek. Gelieve dit document na te lezen en, indien akkoord, ondertekend aan mij terug te 

bezorgen. 

https://forms.gle/FouTdDoSD4jApzBv6
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U gaf de voorkeur aan een online interview. Via onderstaande link kunt u een meeting inplannen 

via Microsoft Teams of Zoom. Indien er geen datum of uur voor u past, mag u dit steeds laten 

weten en dan zoeken we samen naar een andere geschikte datum. 

Klik op deze link om een meeting in te plannen: https://calendly.com/sofie-van-hoof/interview-

slim-huiswerkklas 

Alvast bedankt en tot snel! 

Met vriendelijke groeten, 

Sofie Van Hoof 

Masterstudente Agogische Wetenschappen 

VUB 

1.3. Vervolge-mail na het invullen van het deelnameformulier met voorkeur voor 

een fysiek interview 

Beste …, 

Hartelijk bedankt dat u wilt deelnemen aan mijn onderzoek.  

In de bijlage kunt u de informed consent terugvinden. Hierin staat alle informatie over het 

onderzoek. Op het moment van het interview zal ik dit document bijhebben zodat u het, indien 

akkoord, kan ondertekenen. 

U gaf de voorkeur aan een persoonlijk interview. U kunt kiezen of u dit bij u thuis wilt laten 

doorgaan of op een andere rustige locatie. De interviews zullen doorgaan van 11 juni tot en met 24 

juni. Zou u mij enkele data en momenten kunnen doorsturen uit deze periode waarop het voor u 

past om het interview te laten doorgaan? Indien er in deze periode geen datum is die voor u past, 

mag u dit steeds laten weten. Dan zoeken we samen naar een andere geschikte datum. 

Alvast bedankt en tot snel! 

Met vriendelijke groeten, 

Sofie Van Hoof 

Masterstudente Agogische Wetenschappen 

VUB 

  

https://calendly.com/sofie-van-hoof/interview-slim-huiswerkklas
https://calendly.com/sofie-van-hoof/interview-slim-huiswerkklas
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2. Informed consent 

 

 

 

Geïnformeerde toestemming 

Beste, 

Mijn naam is Sofie Van Hoof en ik ben een masterstudent Agogische Wetenschappen aan de Vrije 

Universiteit Brussel. Op vraag van Slim Huiswerkklas vzw onderzoek ik voor mijn thesis jullie 

motivaties, drempels en noden als vrijwillige huiswerkbegeleiders bij Slim Huiswerkklas vzw. Deze 

masterproef wordt begeleid door Prof. Dr. Koen Lombaerts.  

Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van de vrijwilligers te bundelen zodat Slim 

Huiswerkklas vzw kan inspringen op jullie noden en haar werking kan verbeteren. 

Verloop van het onderzoek 

Alle huidige vrijwilligers en vrijwilligers die in het verleden voor Slim Huiswerkklas vzw gewerkt 

hebben, kunnen deelnemen aan het onderzoek. 

De gegevens voor dit onderzoek zullen verzameld worden aan de hand van individuele interviews. 

Als u wenst deel te nemen aan dit onderzoek, wordt er samen naar een geschikt tijdstip gezocht om 

het gesprek te laten doorgaan. Dit gesprek kan, naargelang uw voorkeur, online (via Microsoft Teams 

of Zoom) of fysiek (face to face) plaatsvinden. Het gesprek zal maximaal 1 uur duren. 

Deelnemen aan het onderzoek is geheel vrijwillig en u kan op elk moment uw deelname stopzetten. 

U moet hiervoor geen reden opgeven. U kunt ook steeds vragen om uw verzamelde data niet te 

gebruiken. Deelname zal geen bijkomstige kosten voor u met zich meebrengen.  

Privacy en anonimiteit 

De informatie die ik van u krijg staat in functie van het onderzoek en zal volkomen vertrouwelijk 

worden behandeld. Het gesprek zal worden opgenomen, maar uw gegevens zullen anoniem worden 

weergegeven in de verwerking en de rapportage van het onderzoek. Tijdens de hele studie zal ik de 

enige zijn die uw gegevens aan u als persoon kan koppelen. Alle gegevens die wel worden 

weergegeven maken het onmogelijk om u te identificeren. 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u mij altijd contacteren via sofie.van.hoof@vub.be of 

0495285047. 
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Toestemming 

Ik ondergetekende, ………………………………………………………………… (naam en voornaam), verklaar hierbij 

dat ik, als deelnemer aan een thesisonderzoek van de Vrije Universiteit Brussel, 

1) voldoende geïnformeerd ben over het doel, de duur en het verloop van het onderzoek. Ik 

weet ook dat ik altijd extra informatie kan vragen over het onderzoek. 

2) geheel vrijwillig deelneem aan dit thesisonderzoek en weet dat ik mijn deelname op elk 

moment mag stopzetten, zonder hiervoor een reden op te geven. Ik weet dat ik niet op 

vragen moet antwoorden als ik dat niet wil. 

3) ervan op de hoogte ben dat deelname aan het onderzoek geen risico’s inhoudt voor mij als 

deelnemer. 

4) de toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten op een vertrouwelijke, 

anonieme manier te bewaren, te verwerken en te rapporteren. Dit wil zeggen dat mijn naam 

nooit vernoemd zal worden in het onderzoek. 

5) de toestemming geef om het gesprek op te nemen. Na de verwerking wordt de opname 

verwijderd. 

6) ervan op de hoogte ben dat ik een kopie van de onderzoeksbevindingen kan krijgen. 

Gelezen en goedgekeurd te ……………………………………… (plaats) op …………………………… (datum) 

…………………………………………………………………… 

Naam + handtekening van de deelnemer 

…………………………………………………………………… 

Naam + handtekening van de studente/onderzoeker 
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3. Interviewschema 

Hallo, 

Allereerst wil ik je enorm hard bedanken dat je wilt deelnemen aan mijn onderzoek. Ik zal 

maximaal een uurtje een interview met je afnemen waarbij ik je ervaringen, motivaties, drempels 

en noden als vrijwilliger bij Slim Huiswerkklas ga bevragen. Het doel van dit onderzoek is dat Slim 

Huiswerkklas met de gegevens uit het onderzoek haar werking kan verbeteren om jullie beter te 

ondersteunen en begeleiden. Dit onderzoek doe ik in het kader van mijn masterproef Agogische 

Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.  

Indien je hiermee akkoord bent, zou ik het interview graag opnemen zodat ik het nadien kan 

uitschrijven en verwerken. Na de verwerking wordt de opname verwijderd. Zoals aangegeven in 

de informed consent, kan je op elk moment en zonder reden het interview stopzetten. Ook zullen 

alle gegevens anoniem verwerkt worden en zal je naam dus nooit vermeld worden in het 

onderzoek. Voor we eraan beginnen, heb je nog vragen in verband met het informed consent of 

het onderzoek? 

Achtergrondinformatie 

respondent 

Kan je jezelf even kort voorstellen? 

• Ben je momenteel een vrijwilliger bij Slim Huiswerkklas? 

• Kan je kort even schetsen wat je taak is als vrijwilliger bij 

Slim Huiswerkklas? 

• Hoe lang werk je al voor Slim Huiswerkklas? 

• Had je voor je startte als vrijwilliger bij Slim Huiswerkklas al 

enige ervaring in het begeleiden van huiswerk bij kinderen? 

o Indien ja, welke? 

• Hoe ben je bij Slim Huiswerkklas terechtgekomen? 

Algemene ervaringen Hoe vind je het om vrijwilliger te zijn bij Slim Huiswerkklas? 

• Hoe ervaar je het contact met de andere vrijwilligers? 

• Hoe ervaar je het contact met de kinderen? 

o Kom je steeds in contact met dezelfde kinderen of 

verandert dit?  

o Hoe voel je je daarbij? 

• Hoe ervaar je het contact met Hilde en Veerle? 

• In welke mate heb je contact met de ouders en 

leerkrachten? 

• Hoe ervaar je de werkomstandigheden? 

o Op vlak van de planning? 

o Op vlak van de locatie? 

o Op vlak van de aanwezige materialen? 

o Op vlak van steun van de organisatie? 

Motivaties 

 

 

 

 

Waarom ben je als vrijwilliger gestart? 

• Ben je gestart vanwege één motivatie of had je meerdere 

motivaties om te starten?  

o Indien ja, welke? 
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(Waardenfunctie) (Clary 

et al., 1998) 

 

 

(Begripsfunctie) (Clary et 

al., 1998) 

 

 

 

(Sociale functie) (Clary 

et al., 1998) 

 

 

 

(Carrièrefunctie) (Clary 

et al., 1998) 

 

 

 

 

 

 

(Beschermingsfunctie) 

(Clary et al., 1998) 

 

 

 

(Verrijkingsfunctie) 

(Clary et al., 1998) 

(Indien er weinig verteld wordt bij deze vragen, kunnen de volgende 

bijvragen gesteld worden. De romeinse cijfers zijn mogelijke 

antwoorden die in gedachte kunnen gehouden worden.) 

 

• In welke mate ben je gestart wegens de hulp en zorg die je 

kan bieden aan de kinderen? 

I. Belangrijk om anderen te helpen 

II. Uit bezorgdheid of medelijden 

• In welke mate ben je gestart om zelf nieuwe kennis en 

vaardigheden op te doen? 

I. Nieuwe perspectieven ontdekken 

II. Eigen sterktes ontdekken 

III. Leren om met andere mensen om te gaan 

• In welke mate ben je gestart vanwege de invloed van 

vriendschappen? 

I. Samen zijn met vrienden of mensen die je kent 

II. Vrienden willen dat je vrijwilligerswerk doet 

III. Belangrijk in de vriendengroep 

• In welke mate ben je gestart vanwege eventuele voordelen 

voor je toekomstige carrière? 

I. Vaardigheden leren die van belang kunnen zijn in 

een carrière 

II. Nieuwe contacten leggen die van belang kunnen zijn 

in een carrière 

III. Carrièreopties ontdekken 

IV. Vrijwilligerswerk staat goed op cv 

• In welke mate ben je gestart om eigen negatieve gevoelens 

te doorstaan? 

I. Minder eenzaamheid 

II. Eigen problemen beter verwerken 

III. Ontsnappen aan eigen problemen 

• In welke mate ben je gestart vanwege persoonlijke 

voordelen? 

I. Behalen van doelen en ambities 

II. Gevoel dat je belangrijk en nodig bent 

III. Verhoging zelfvertrouwen 

IV. Nieuwe vrienden maken 

 

Zijn deze motivaties nog steeds jouw belangrijkste motivatie om 

vrijwilliger te blijven? 

• Indien nee, wat is er veranderd? Welke motivaties zijn 

bijgekomen of weggevallen? 
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Haal je voldoening uit het vrijwilligerswerk? Worden je motivaties 

vervuld? 

• Indien ja, leg uit. 

• Indien nee, wat mis je? 

 

Drempels en 

moeilijkheden 

(Hier wordt een opsplitsing gemaakt voor vrijwilligers die nog aan de 

slag zijn en vrijwilligers die al gestopt zijn.) 

 

Vragen aan vrijwilligers die nog aan de slag zijn: 

Welke drempels of moeilijkheden heb je al ervaren door een 

vrijwilliger te zijn? (Onderstaande antwoorden zijn voorbeelden die 

in gedachte kunnen gehouden worden) 

I. Gebrek aan tijd 

II. Gebrek aan andere middelen (geld, vervoer, kinderopvang…) 

III. Gezondheidsproblemen of fysieke problemen 

IV. Gebrek aan vaardigheden 

V. Stress 

VI. Problemen met andere vrijwilligers of organisatie 

 

• Heb je met iemand over deze moeilijkheden gesproken? 

o Met wie? 

• Werd je daarin ondersteund (door de organisatie)? 

• Hoe werd je daarin ondersteund? 

• Wat vond je van deze ondersteuning? 

 

(Indien geen drempels of moeilijkheden) Waarom heb je geen 

drempels of moeilijkheden ervaren? 

• Hoe komt dit? 

 

Heb je ooit overwogen om te stoppen?  

• Waarom wel/niet? (Onderstaande antwoorden zijn 

voorbeelden die in gedachte kunnen gehouden worden) 

I. Gebrek aan tijd 

II. Gebrek aan andere middelen (geld, vervoer, 

kinderopvang…) 

III. Gezondheidsproblemen of fysieke problemen/te oud 

zijn 

IV. Gebrek aan vaardigheden 

V. Stress 

VI. Problemen met andere vrijwilligers of organisatie/ 

ontevreden over teamsamenstelling 
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VII. Ongelukkig over eigen inbreng/stem wordt niet 

gehoord 

VIII. Weinig nieuwe kansen/voordelen 

IX. Gebrek aan steun van de organisatie 

X. Waarden komen niet overeen met de organisatie 

• Wat heeft je doen overtuigen om toch vrijwilliger te blijven? 

• Waarom vond je dit zo belangrijk? 

 

Vragen aan vrijwilligers die gestopt zijn: 

Waarom ben je gestopt als vrijwilliger? (Onderstaande antwoorden 

zijn voorbeelden die in gedachte kunnen gehouden worden) 

I. Gebrek aan tijd 

II. Gebrek aan andere middelen (geld, vervoer, kinderopvang…) 

III. Gezondheidsproblemen of fysieke problemen/te oud zijn 

IV. Gebrek aan vaardigheden 

V. Stress 

VI. Problemen met andere vrijwilligers of organisatie/ontevreden 

over teamsamenstelling 

VII. Ongelukkig over eigen inbreng/stem wordt niet gehoord 

VIII. Weinig nieuwe kansen/voordelen 

IX. Gebrek aan steun van de organisatie 

X. Waarden komen niet overeen met de organisatie 

XI. Stoppen op een hoogtepunt 

XII. Andere verplichtingen 

 

• Heb je met iemand over deze moeilijkheden gesproken? 

o Met wie? 

• Werd je daarin ondersteund (door de organisatie)? 

• Hoe werd je daarin ondersteund? 

• Wat vond je van deze ondersteuning? 

 

Ervaarde je tijdens het vrijwilligerswerk nog andere drempels of 

moeilijkheden die niet meteen geleid hebben tot stoppen? 

• Zo ja, welke? 

 

Hoe lang heb je erover nagedacht om te stoppen? 

 

Noden We hebben nu jouw drempels en moeilijkheden besproken, zijn er 

dingen die Slim Huiswerkklas kan aanpassen in haar werking om 

tegemoet te komen aan die drempels? 

 

Heb je nog andere noden binnen de organisatie? 
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• Op inhoudelijk/didactisch vlak? 

• Op organisatorisch vlak? 

 

Wat kan Slim Huiswerkklas doen om het jou makkelijker te maken? 

 

Wat vind jij dat er verbeterd kan worden? 

 

Afsluiting Zijn er nog dingen die je graag zou toevoegen? 

We zijn op het einde van het interview gekomen. Ik wil je heel hard bedanken voor je tijd. 
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4. Labelschema 

De vetgedrukte woorden zijn labels die niet in het initiële labelschema waren opgenomen, maar er 

tijdens het coderen van de transcripties zijn bijgekomen. 

HOOFDLABEL SUBLABEL SUB-SUBLABEL 

ALGEMENE ERVARINGEN 

Voorkennis 
Onderwijservaring 

Geen onderwijservaring 

Werkomstandigheden 

Planning 

Locatie 

Inrichting 

Aanwezige materialen 

Steun van organisatie 

Communicatie 

Contact 

Andere vrijwilligers 

Verantwoordelijken 

Kinderen 

Leerkrachten 

Ouders 

MOTIVATIES 

Waarden 

Evolutie van de kinderen zien 

Kinderen helpen 

Visie van de organisatie steunen 

Begrip 

Eigen kennis/vaardigheden 

inzetten 

Nieuwe kennis/vaardigheden 

leren 

Carrière 
Toekomstige carrière 

Na carrière 

Sociaal 
Sociaal contact met vrijwilligers 

Sociaal contact met kinderen 

Beschermend  

Verrijking 

Zinvolle daginvulling 

Gevoel van waardering 

Eigen groei en ontwikkeling 

DREMPELS/MOEILIJKHEDEN 

Corona  

Gebrek aan tijd  

Persoonlijke 

organisatorische 

moeilijkheden 

 

Gezondheidsproblemen of 

fysieke problemen 
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Gebrek/teveel aan 

vaardigheden 
 

Problemen met leerlingen 
Opstandig 

Niets te doen 

Kritiek op 

onderwijssysteem 
 

NODEN 

Geen  

Inhoudelijk/didactisch  

Organisatorisch  
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5. Uitgetypt interview 

Om de anonimiteit van de respondent in stand te houden werden enkele woorden en tekstfragmenten 

verwijderd. Enkel woorden en fragmenten die het mogelijk zouden maken om de respondent te 

identificeren, werden weggelaten. 

Interview 20/06/2022 – Respondent 6 – 41:51 

Oké, dan kunnen we starten met de eerste vraag. Mijn eerste vraag is eigenlijk of je jezelf 

even kort kan voorstellen, wie dat je bent, wat je leeftijd is en wat je zoal doet in het 

dagelijkse leven en zo. 

Euhm, ik ben [naam], ik ben [leeftijd]. Ik was leerkracht lagere school tot voor een jaar of 6, dan 

ben ik met pensioen gegaan en dan heb ik allerlei vrijwilligersjobkes gezocht. Na die eerste 2 

maanden dacht ik, ja nee ik moet hier iets hebben om mijn sociale vaardigheden en goestingskes op 

los te laten en dan ben ik zo een beetje diverse dingen gaan zoeken. En euhm, zo ben ik 2 jaar 

geleden zeker ook bij de Slim Huiswerkklas uitgekomen. 

Dus en momenteel ben je nog altijd vrijwilliger bij Slim dan? 

Ja. 

En kan je zo kort eens schetsen wat taak… 

De klank is weer weg. 

(problemen met verbinding, daarna opgelost via de telefoon) 

Kan je me goed horen? 

Ja, ja. Ik kan je goed horen. 

Dus mijn eerste vraag was eigenlijk of dat je kort efkes je taak als vrijwilliger bij Slim 

Huiswerkklas kan schetsen. 

Ja, ik ga twee uur per week naar de huiswerkklas. Daar begeleid ik kinderen. Dat zijn er ongeveer 

een 10-tal per uur die komen. En euhm, de twee verantwoordelijken, de ene keer is dat Hilde, de 

andere keer is dat de ander, die verdelen de kinderen een beetje. En dat gaat volgens welk soort 

huiswerk ze hebben en wat de vrijwilligers wel of niet willen doen. Dat betekent: ik wil alles doen, 

[details over leerkrachtencarrière]. Maar ja, er zijn wel sommige mensen die dan liever niet aan 

Frans beginnen of die zeggen: ‘euhh, niet voor een vijfde of zesdeklasser’. Dus ja, dat wordt dan een 

beetje verdeeld zodanig dat iedereen toch met een gerust gemoed kan beginnen. 

Ja oké, dus je hebt eigenlijk al wel wat ervaring met natuurlijk het begeleiden van huis… 

allee kinderen hun huiswerk, aangezien dat je leerkracht bent geweest? 

Ja. 

Dus je was specifiek op zoek naar een vrijwilligersorganisatie die bij kinderen bezig is, of? 
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Ik heb, ja, ik heb dat je verteld dat ik verschillende vrijwilligersjobkes heb. Dus in het begin… Enfin, 

in het begin, ik doe al jaren [vrijwilligersjob]. Dat is een paar keer in de maand, dat hangt ervan af, 

soms is dat drie keer, soms is dat twee keer. Euhm, ik doe ook [vrijwilligersjob]. Dan zijn alvast… 

dat zijn er twee. Dan zijn er ook zo occasionele dingen, zoals [vrijwilligersjob]. Daar, maar ja, dat is 

dan alleen in de zomer en als het doorgaat. Vrijwilligen bijvoorbeeld bij de [vrijwilligersorganisatie]. 

Vrijwilliger bij het een of het ander cultureel ding. Want als ge dat zo eens hebt meegedaan dan 

krijgt ge daar wel aanvragen voor. Ook bij [overheidscampagne] heb ik ook meegedaan. Allee nu 

niet zo veel, maar ik ben toch een aantal keren geweest. Dus ja, dat is wel het een en ander. Mijn 

broer, die heeft [culturele organisatie], en die heeft mij dan ook wat aan het werk gezet om een 

[vrijwilligersjob]. Maar er was dus altijd iets met kinderen, maar dan met corona dacht ik: ja zeg, 

nu kan ik misschien nog wel eens iets meer doen. Ik sta ook… Ah ja, dat ben ik nog vergeten te 

zeggen, ik doe een halve dag in de week [vrijwilligersjob]. Maar om daar nu huiswerkklas te geven… 

er zijn altijd ouders die wel vragen ‘oh, kunt gij geen bijles geven ofzo’, maar ik heb dat nooit gewild. 

Omdat dat dan kinderen zijn, die zitten bij u in de klas, of ge kent die goed, dus dat is zo een beetje 

belangenvermenging vind ik. Daar wil ik me niet aan begeven. En dan heb ik zo wat rondgekeken 

en dan heb ik eigenlijk via het internet op die Slim Huiswerkklas gekomen. En dan heb ik hun 2 jaar 

geleden gebeld en gezegd van ‘ja, dat lijkt mij wel iets’. En ze zeiden ‘oh, kom eens kijken’ en dan 

ben ik geweest want dan lag het efkes stil, dat was nogal… ja met de corona toen hè dat ze toen 

precies wat stillagen, of was dat in een vakantie, ik weet het niet meer. En euh, dan dacht ik: goed, 

ik wil dat proberen, allee ik wil dat doen. Maar ik ben nogal een sucker voor serieus organisatie. Ik 

bedoel, als het een beetje een chaos is dan wil ik daar mijn energie niet in steken. Maar eigenlijk 

kan ik alleen maar positief zijn over die Slim Huiswerkklas. En nu ben ik daar blijven gaan hè. 

Ja inderdaad, als je zegt dat je twee jaar geleden… dan zal dat juist voor corona geweest 

zijn en toen zijn ze inderdaad efkes dicht geweest. 

Ja, ja ik denk het zoiets was. Maar ja, enfin ja. 

Toen dat de scholen dicht waren en zo. Maar oké, mijn volgende vraag is eigenlijk hoe dat 

je zo… eigenlijk de algemene ervaringen als vrijwilliger bij Slim. Hoe ervaar je 

bijvoorbeeld het contact met de andere vrijwilligers? Kan je daar iets over vertellen? 

Dat is euh, eigenlijk heel vlot. Dat zijn allemaal mensen die, van jong tot oud, want er zijn heel 

verschillende leeftijden en interesses. Dat is eigenlijk altijd heel vriendelijk en makkelijk. Dat beperkt 

zich soms maar tot hallo zeggen en goeiendag, want ja je komt binnen rond het uur dat de kinderen 

komen en dan kun je soms wel eventjes babbelen maar ja, hop, ge krijgt een kind toegewezen, of 

twee kinderen en dan begint ge eraan. Maar het is altijd, eigenlijk wel, open en vriendelijk. En euh, 

dat is ook plezant, het feit dat ze… hoe moet ik dat zeggen… nee dat is niet moeien, dat er een 

interactie is. Ge ziet dan aan een tafeltje naast u, ziet ge die dan een leuk spel doen het laatste 

kwartiertje ofzo. Ja en dan zegt ge daar iets van, dan zegt ge ‘amai, wie is er aan het winnen’ en dat 

geeft direct zo een plezante sfeer. Er wordt onderling zo al eens iets gezegd. En ook omdat ik 

natuurlijk 5 en 6 heb gedaan en al die dingen van wiskunde en zo ken, wordt er ook al eens bij mij 

beroep gedaan om eens te checken van ‘hoe was dat nu weer die cilinder’ en ‘is dat nu juist want ik 

begin te twijfelen’. Maar dat gaat allemaal vanzelf, iedereen waar ik daar contact mee heb is daar 

positief in. Dat is niet van ‘amai gij kunt dat niet’ of ‘goh nu durf ik dat bijna niet vragen’. Nee dat 



 

50 
 

gaat allemaal met een lach, met een zwans, met een uitleg en gewoon accepteren van ‘ik kan dat 

niet, ik ga dat efkes vragen’ en dat vind ik ook wel heel tof. 

Dus er wordt wel geholpen binnen de vrijwilligers… allee, tussen de vrijwilligers als het 

een beetje moeilijker is? 

Ja en ook als er een nieuwe komt, dan laten we die ook zo eens mee kijken bij de mensen die aan 

het werken zijn met kinderen hè. Dat die zien van ja hoe gaat dat. Enfin, dat is natuurlijk, als ze dan 

zelf moeten beginnen, zijn er nog altijd veel vragen van ‘hoe moet ik dat doen’ of ‘wat moet ik nu 

doen’. Maar enfin ja, dat is wel ook positief dat ze die eens laten komen en dat ze die dan telkens 

10 minuutjes bij iemand zetten voor te zien hoe dat dat gaat. 

En dat contact met de kinderen en zo? Hoe verloopt dat precies? 

Euhm, dat is meestal goed. Dat is ja ‘wat hebt ge te doen’, ‘mag ik eens zien in uw agenda’ want 

soms hebben de kinderen eens niks te doen. En dan zegt ge ‘kom geef uw agenda, we zullen eens 

zien’. Die hebben ook allemaal een map van de huiswerkklas waar elke keer in geschreven wordt 

wat dat de vrijwilliger gedaan heeft de vorige weken. Dus dat ge iets kunt vinden. Plus, de twee 

dames van Slim die kennen ook hun pappenheimers goed. Als het eens is van ‘ik heb niks te doen’, 

‘dan zullen we een spelleke spelen’, dan zeggen die ‘ela, hey, hey, die moet begrijpend lezen’ of ‘die 

heeft een boekje gemaakt van cijferen’ of enfin ja, die weten wel waar er nog aan gesleuteld moet 

worden. Dus dat is goed, want dat zijn lastige momenten, als de kinderen komen en zeggen: ‘ik heb 

niks, ik moet niks doen’. En dan proberen we die toch iets nuttigs te laten doen natuurlijk. Dat is niet 

altijd makkelijk en ik denk dat dat ook één van de moeilijkheden is voor mensen die nieuw zijn. Dat 

dat heel moeilijk is om daarop in te spelen. Omdat ge dan effectief direct moet gaan vragen aan de 

twee verantwoordelijken van ‘eeh zeg, die heeft hier niks te doen’, kennen jullie die, wat moeten we 

daarmee doen… Dat is moeilijk voor nieuwelingen om dat alleen op te lossen. Maar dan krijgen ze 

hulp, zeker en vast. 

Om zo een vervangstaak ofzo iets te geven of een spelletje? 

Ja, want die hebben heel veel materiaal hè in de huiswerkklas. Heel veel materiaal, zowel cursussen 

van alle leerjaren, wiskunde, taal, maar ook oefenboekjes zo van die blocks met scheurblaadjes voor 

taal, voor wiskunde. Ze hebben ook spelletjes, maar dan educatieve spelletjes over rekenen, over 

taal. Zo boekjes met problemen, met puzzels, met woordpuzzeltjes, met ja, vanalles. Er zijn echt 

wel dingen genoeg die je kunt doen hè. Maar ja, ge moet efkes zoeken en dan zijn de kinderen 5 

minuten los hè totdat ge iets gevonden hebt, of een paar goeie dingen. Ik neem ook altijd… ik heb 

in mijn school kangoeroeklas gedaan dus dat is voor kinderen die intelligenter zijn, die meer 

aankunnen dan wat ze in de klas aanbieden. En dan heb ik ook nog een aantal spelletjes en 

opdrachten voor. Niet direct dat er kinderen bij zijn die extra getalenteerd zijn, maar dat zijn wel 

uitdagende dingetjes en dat zijn soms spelletjes die ge zo op een kwartiertje kunt doen en die zijn 

wel plezant. Ik heb dat altijd in mijn zak zitten voor als er eens zo een moment komt of het is een 

beetje saai, dat ge denkt zo na 20 minuten, we gaan 5 minuten iets spelen en dan doen we voort, 

zijn dat ook wel toffe dingen. 
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Dus eigenlijk, de nieuwe vrijwilligers, ze moeten eigenlijk gewoon een beetje leren kennen 

welke materialen allemaal aanwezig zijn en zo. 

Ja en dan is het goed dat ze eens op voorhand komen en dat eens bekijken want ja, eens dat ge 

begint wordt ge erin gesmeten hè. Dan krijgt ge een kind toegewezen en als het een dag is dat er 

weinig vrijwilligers… het gebeurt, dan hebt ge er twee of drie en dan moet ge uw aandacht wat 

verdelen en dan hebt ge geen tijd om dan eens uitgebreid alle dingen gaan verkennen die dat er zijn 

hè. Maar dan krijgt ge wel hulp, dan is er wel iemand die zegt ‘ja, doe dat eens’ of ‘geeft ze dat’ of 

euh… ja. 

En gebeurt dat zo, in het begin, dat de nieuwe vrijwilligers dan een uitleg krijgen over de 

alle materialen die aanwezig zijn of gebeurt dat niet? 

Dat weet ik niet, dat moet je aan de verantwoordelijken vragen. Ik heb dat niet gekregen, maar allee 

zo wel van: hier staan de kasten en hier staan alle methodes in, de meeste toch, waar de kinderen 

mee afkomen. Maar ja, enfin, ik kan me dat niet herinneren. Maar zeker toen ik de eerste keer 

geweest ben om eens kennis te maken, dan hebben ze dat gewezen hè, maar ge maakt er geen 

diepgaande studie van natuurlijk, maar dan weet ge wel: dat staat er, dat staat er, dat staat er… 

Dat is een beetje… al doende vindt ge wel iets hè. 

En met de kinderen? Zijn dat dat vaak dezelfde kinderen die je begeleidt of verandert dat 

vaak? 

Dat is een beetje, euh… bijvoorbeeld ik ga [dag en uren], dat zijn altijd dezelfde kinderen hè op dat 

moment binnen dit tijdsslot. Soms, dat hangt er wat vanaf, hebt ge drie keer achtereen hetzelfde 

kind. En dan zegt ge ‘nu wil ik eens met iemand anders’, allee zonder dat er problemen ofzo zijn 

geweest hè. Bon ja, en dan werkt ge met iemand anders en dan is dat plezant, dan is dat anders. 

En dan hebt ge die eens twee keer of drie keer en dan de keer erna komt er een af met veel Frans 

en niemand anders wilt dat doen en dan… Uiteindelijk met die 10 dat er komen, heb ik dan gedurende 

het jaar toch zeker een stuk of 6/7 ervan al eens onder mijn ogen gehad. Dus dat zijn niet altijd 

dezelfde. 

En die afwisseling vind je wel fijn? 

Ja, ja. Want euh, ja er zijn er ook van de derdeklas en dan van de vierdeklas, van de vijfdeklas, van 

de zesdeklas… dan is dat anders hè. Nee, dat is wel plezant ja.  

Oké, en ik heb precies al gehoord dat je bij Veerle en Hilde wel altijd terechtkan als er 

vragen zijn. Dus dat contact zit wel goed dan? 

Ja, ja. Dat zijn heel vriendelijke, soepele dames. Die altijd het idee geven dat ge welkom zijt en als 

er eens iets tussenkomt, vorige week bijvoorbeeld heb ik moeten afzeggen, ik denk dat dat de eerste 

keer was, omdat ze mijn airco kwamen repareren en dat was een heel goed gedacht want dan werd 

het heel heet de dagen erna (lacht). Maar ge voelt nooit… Dat is dan altijd van ‘oké, tot de volgende 

keer’. Ja, het is echt fijn hoe dat die dat doen, ik vind dat wel. 

Een fijne werking? 
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Ja, ge voelt… ze maken allebei da ge u geapprecieerd voelt ook. Hoewel dat ge natuurlijk in het beste 

geval haalt ge da plezier uit uzelf en het contact. Maar als vrijwilliger, soms komt ge toch in 

omgevingen waar dat er zo eens scheef gezien wordt als ge eens niet komt of niet kunt of eens op 

reis gaat of allee ja ik weet niet. En dat is hier absoluut niet. Ja, die zijn altijd goed gezind ook. Dat 

is fijn, ja dat mag gezegd worden 

Dus er wordt ook flexibel omgegaan met de planning dan, als ik het zo hoor? 

Ja, die weten wie dat wanneer komt om te helpen. Maar ja, er komt al eens iets tussen, ge hebt al 

eens iets anders te doen, of ja als gepensioneerde gaat ge al eens op verlof als kinderen school 

hebben en valt dat uur weg waar dat ge normaal gaat. Dus die weten wie dat wanneer komt, maar 

dat is heel veranderlijk. Omdat ze ook werken met studenten die hun stage moeten komen doen, 

die een opleiding in een of ander sociale richting of in het onderwijs of weet ik veel wat, die moeten 

dan een aantal uren komen doen. Dus er zijn momenten dat er veel studenten zijn. Als het dan 

examens is, dan komen die niet. Dus die hebben wel weet van wie komt er wanneer en meestal is 

dat genoeg volk. Er zijn heel af en toe momenten, maar dat zullen ze jullie wel vertellen, dat er 

precies maar 4 of 5 man is om 10 kinderen om te vangen, maar je dat gaat ook hè.  

Dan ga ik nu een paar vraagjes stellen over je motivaties. Wat is zo de voornaamste reden 

waarom je als vrijwilliger bent gestart? 

Ja, ik werk graag. Ik heb altijd in het onderwijs gestaan en ik deed dat altijd heel graag. En als soort 

vrijwilligerswerk vond ik dat wel leuk om mijn expertise, dat klinkt nu heel verwaand maar ik bedoel 

dat niet zo, om dat te gebruiken. In het werk dat ge doet als ge achter een toog staat, dan heeft dat 

geen belang of dat ge onderwijzeres geweest zijt of niet. Maar hier wel, hier is dat wel fijn en… Ja, 

het feit ook dat het goed georganiseerd en een fijne omgeving is, helpt ook heel goed hè voor de 

motivatie. Dat is wel waar. 

Ervaar je het dan als een voordeel dat je die achtergrondkennis hebt van het onderwijs? 

Ja, ja. 

In welke mate haal je genoeg, of voldoende voldoening uit het vrijwilligerswerk? 

Ja, gewoonlijk geeft dat veel voldoening. Het is maar heel af en toe dat ge een kind tegenkomt dat 

wat dwars is of slechtgezind of… en dat ge dan denkt ‘amai’, maar dat is heel zelden. Heel zelden, 

dat is dus meestal hebt ge plezier ook als ge weet dat ze hun werk goed gedaan hebben en dat ge 

ze geholpen hebt en nog efkes gelachen en nog een klein spelletje gespeeld en dan op het einde is 

dat gewoon fijn geweest hè.  

Zijn er ook drempels of moeilijkheden ofzo iets dat je al hebt ervaren tijdens het werken 

bij Slim Huiswerkklas? 

Goh nee, niet echt. Ik neem aan dat dat voor mensen die geen achtergrond hebben in het onderwijs 

dat daar wel meer drempels zou kunnen zitten, maar voor mij eigenlijk niet. 

Je had inderdaad al verteld dat er soms wel geholpen moet worden bij de vrijwilligers die 

dan bijvoorbeeld niet die achtergrond in het onderwijs hebben. 



 

53 
 

Ja, ja. Niet dat die dan… allee, die komen dan tot de conclusie dat ze wel wiskunde van de derdeklas 

kennen en dat dat allemaal zo bangelijk niet is. Maar ja, dat is dan… de meeste van die handleidingen 

ken ik, allee ben ik al eens tegengekomen en dan weet ge hoe dat dat gaat. Dus dat is een voordeel 

natuurlijk. Maar die andere mensen die niet uit het onderwijs komen, die doen ook allemaal echt 

goed hun best hoor. 

Oké, ja je vertelde ook dat je nog allemaal andere vrijwilligersjobs doet, valt dat allemaal 

goed te combineren? Het is niet dat je een gebrek aan tijd zou hebben ofzo voor Slim? 

Nee, maar ik vind… voor mij is variatie ook plezant. Ik zou niet vier dagen achtereen huiswerkklas 

willen doen, dan doe ik liever eens iets in het cultureel centrum en eens iets in de huiswerkklas, en 

dan eens voorlezen in de bib. Dat vind ik plezanter dan één ding en u er volledig op smijten. Dus ik 

vind voor mij de variatie wel leuk. 

De variatie van verschillende vrijwilligersjobs eigenlijk? 

Ja. 

Dat is voor jou belangrijk? 

Ja. 

Dus het is nog nooit, allee dat is nu misschien een rare vraag, maar heb je al ooit 

overwogen om… of zijn er ooit redenen geweest waarbij je dacht van: ‘oei, ja nu zou ik 

moeten stoppen’? 

Euhm nee, nee. Ik heb… vorig jaar deed ik denk ik de [dag] een uur of anderhalf uur en dan de [dag] 

ook nog een uur, ik weet het niet. En dat was dan een beetje, ja en Hoboken en daarnaar toe rijden. 

Dat is dan eigenlijk in de schoolspits, als alle scholen uit zijn, rond 15.30u moet ge dan vertrekken. 

Dat is niet zo fijn, daarmee heb ik mij nu twee uur gezet de [dag]. Euh, ja dat is gewoon praktische 

organisatie en als ze zeggen van: ‘goh kijk, we hebben hier een probleem’ of dan een paar weken 

geleden was er bezoek van twee politici over de werking en zo. En dan had ze gevraagd ‘kan er 

iemand extra komen’, zodat wij zeker kunnen praten met die mensen. Want de twee 

verantwoordelijken, de ene keer werken die heel hard mee met de kinderen, of als er genoeg 

vrijwilligers zijn, ja dan doen die administratief werk of regelen die het een of het ander. En ja, 

[vertelt over de situatie in detail (wat mogelijks de identiteit van de persoon kan vrijgeven)] Of ik 

heb ook al eens… Ik kan de [vaste dag] absoluut niet komen en ik weet dat op voorhand, dan ga ik 

de dag ervoor een uur of een anderhalf uur in de tijd dat ik normaal niet ga, maar dan denk ik: allee, 

kom ze kunnen er maar goed mee zijn. Dat is dan zo een beetje het verantwoordelijkheidsgevoel 

dat dan speelt. Als het kan geregeld worden, dan verplaats ik dat. 

Dus je, als ik het zo goed hoorde, je bent zelf niet echt van Hoboken of van in de buurt? 

Nee, ik woon in [woonplaats]. Dat is natuurlijk ook een randgemeente, dat is niet zo ver van 

Hoboken, als het allemaal meezit dan ben ik wel op een kwartiertje daar. Maar ik ben niet van de 

wijk, nee.  
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En dat was dan de reden dat het verplaatst werd? Voor de uren van de schoolregeling en 

zo? Dat dat beter uitkwam op die andere momenten? 

Ja. 

Euhm we hebben nu zo een aantal moeilijkheden besproken, zijn er nu specifieke dingen 

waaraan dat je denkt van: dat zou Slim misschien nog kunnen doen om haar werking beter 

aan te pakken? Zijn er zo een aantal zaken waarop je kan komen van: dat heb ik al 

meegemaakt? 

Goh, nee. Het enige probleem, enfin probleem, is hetgeen ik al aangekaart heb is dat kinderen die 

binnenkomen en zeggen ‘ik heb niks te doen, ik heb geen huiswerk’. Euhm, misschien zou het nuttig 

zijn om daar, allee wij weten er wel al een oplossing voor en zij ook, maar ja als er dan maar vier 

vrijwilligers zitten en zo iemand krijgen en die weten dan misschien niet wat ermee te doen. Misschien 

daar het een of ander protocol voor in te richten. Als er een kind zegt ‘ik heb niks te doen’, ah dan 

doen wij het volgende: dan kijken we in de map of dan gaan we naar Hilde of we gaan naar dinge, 

we beginnen met die zo’n soort blaadje te geven. Ik denk dat dat wel zou helpen beter voor mensen 

die daar zo geen ervaring mee hebben. Want dat is ambetant hè, ge voelt u ambetant, ge denkt ‘goh 

allee, die zit hier een uur, die betaalt daar iets voor’ en allee… die zeggen dat ook zo met een glimlach 

van ‘ha, we gaan dan niks doen dit uur’. En niemand wilt dat natuurlijk (lacht), dat dat absoluut niks 

is. Dus misschien daar een duidelijke lijn. Die is er wel hè, in hun houding, ze doen dat niet weg, 

maar misschien ook naar de kinderen toe dat die goed weten van als we niks te doen hebben, dan 

krijgen we iets en dan… Ik denk dat dat een hulp zou zijn vooral voor de mensen die weinig ervaring 

mee hebben maar ook dat de kinderen weten: ja, als we niks te doen hebben gaan we toch het een 

en ander moeten doen.  

Bedoel je dan taakjes op hun niveau van de leerling geven of waar dat de leerling 

moeilijkheden mee hebben? 

Ja, ja. Als er iemand zegt: ik heb niks te doen. Goed, dan geeft ge die 10 minuten een blaadje uit 

dat boekske, ik zeg zo maar iets, een kruiswoordraadsel. En dan komt ge bij ons eens horen, waar 

hebben die last mee, of ge ziet eens in hun map en dan… Want er wordt heel snel gegrepen, en dat 

is natuurlijk the sign of the time, naar computer. ‘Aaah, we zullen op Bingel gaan’. Want daar hebben 

ze huiswerk. Tot er soms op Bingel oefeningen die ze moeten doen, dat is zo een website voor het 

onderwijs. Maar ja, soms is dat dan ook maar dat ze dan wat op knopjes kunnen duwen en een 

oefening voor de zesde keer doen. Dat is niet altijd functioneel. Maar enfin, ik ervaar het niet echt 

als een groot probleem. Maar misschien dat dat daar toch een lijn voor zou getrokken kunnen 

worden. Van: dat doen we. Al is het maar een blad aan de muur. Geen huiswerk? Eest dat, dan dat. 

En dan misschien nog 10 minuten een spel.  

In welke mate zijn jullie zo op de hoogte, allee jullie als vrijwilligers, over de moeilijkheden 

die de kinderen hebben ofzo bij bepaalde vakken? 

Dat kan je natuurlijk terugvinden in de map waar dat elke week in staat wat ze in de huiswerkklas 

gedaan hebben. En een aantal leerkrachten schrijven daar ook in: de toets voorbereiden of spelling 

doen of het is nuttig om samen te lezen… zo iets. Dus ge vindt daar wel iets in. Er zijn natuurlijk ook 
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leerkrachten die daar nooit iets inschrijven, maar zowel Hilde als Veerle die kennen hun 

pappenheimers goed, die weten wel wie dat met wat een beetje vecht. En ja, als ge dezelfde uren 

komt en ge krijgt een kind eens een paar keren, ja, dan weet ge dat ook wel over die kinderen, maar 

niet noodzakelijk over de andere. Maar het is ook niet… het heeft ook geen zin om iedereen te briefen 

over elk kind dat uur omdat… er zijn wel altijd een paar vaste, zeker een stuk of 4 mensen die altijd 

datzelfde uur komen, maar de andere wisselen veel. Dus het is niet nuttig om iedereen te briefen als 

die dan de keren daarna niet meer komen, of dan op een ander uur. Maar die info over dat kind kunt 

ge altijd krijgen bij Veerle of bij Hilde, die schudden dat zo uit hun mouw. Die vragen ook altijd de 

rapporten van de kinderen en zo. Als die hun rapport hebben gekregen, of een toets. Er zijn heel wat 

kinderen ook die dan hun toetsen meebrengen hè die ze voorbereid hebben. ‘Kijk eens, ik had deze 

toets, kunnen we daar samen eens naar kijken?’ En dan aanmoedigen en dan zien ja, dat gaat nog 

niet zo goed, we zullen dat dan doen. Dus dat wordt ook aangemoedigd ze door hen, dat de kinderen 

hun rapporten en hun toetsen meebrengen.  

Dus eigenlijk zou dat stappenplan kunnen beginnen met ook wel te vragen aan Veerle en 

Hilde van: waar heeft dat kind moeilijkheden mee? En dan zo verder een taakje of een 

spelletje vinden… 

Ja, ja, zeker op het moment dat ze niks bijhebben hè. Want als ze hun huiswerk bijhebben, 

bijvoorbeeld spelling of ik weet niet wat, ja dat doet ge dat huiswerk met hen. Allee, ge houdt die in 

het oog en dan ziet ge natuurlijk wel rap wat dat ze vlot kunnen of wat dat ze niet vlot kunnen. Maar 

het vooral voor de momenten waarop ze zeggen van: ik heb niks.  

Zijn er nog andere aspecten, misschien op organisatorisch vlak? 

Euh, nee niet echt. Ze hebben me twee jaar in de mot en die regelen dat echt goed en niet op een 

al te strakke manier en de kinderen die komen, die komen ook graag. Het is niet dat hier 

binnenkomen en dat die zeggen van ‘amai, nu moet ik hier weer zijn’. Ja, het is echt, euh, goed 

georganiseerd en op een fijne manier voor iedereen. 

Goed, zijn er nog zo dingen die je wilt toevoegen aan het interview? Ik denk dat we bijna 

op het einde aangekomen zijn. 

Ja, nee. Ik heb niet euh… Nee, niet direct nee. Ja, moest ik nog aan iets denken, ik heb uw mail en 

uw telefoon dus… 

Ja, dan mag je dat zeker doorgeven. Dan denk ik dat we zo een beetje op het einde van 

het interview gekomen zijn. Ik wil je heel hard bedanken voor je tijd en flexibiliteit om het 

dan toch zo via de gsm te doen (lacht). 

Ja (lacht), die computer, ik krijg altijd afleggerkes van mijn man en dan heeft dat van die ziektes 

maar ja, als ge de krant leest op de computer of een mail stuurt, dan is dat niet erg. Maar voor zo 

een Zoom is dat niet te doen feitelijk. 

Maar kijk, ik denk dat we het wel oké hebben opgelost. Dikke merci alleszins. 

Heel graag gedaan. Als er nog iets is of ge moet nog iets weten, dan moogt ge altijd bellen of mailen. 
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Dank u wel, dat is heel vriendelijk. 

En ik wens u succes met uw project hè. 

Dank u wel, dank u wel. Goed. 

Oké, dadaa. 

Dadaa. 

 


