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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

Scholen gebruiken thuisopdrachten nog weinig in het samenwerken met ouders rondom LOB. Terwijl 
ze juist de kwaliteitsgesprekken tussen ouder en kind thuis vergroten, ouders een reëler beeld van 
het loopbaanperspectief van hun kind geven en de betrokkenheid van ouders bij het LOB -
programma van de school stimuleren. Voorwaarde is wel dat de leerling de regie houdt en zijn of 
haar ouders d.m.v. de thuisopdracht zelf betrekt. Daarnaast moeten thuisopdrachten alle ouders de 
mogelijkheid bieden om thuis bij de loopbaan van hun kind betrokken te zijn, ongeacht hun 
vertrouwdheid met het onderwerp. Ook zijn er een aantal voorwaarden voor de inhoud en 
vormgeving van de thuisopdrachten die het succes van de opdracht vergroten. Deze voorwaarden 
zijn ontleend  aan het interactieve huiswerkprogramma TIPS dat is ontwikkeld door Joyce Epstein 
waar internationaal veel ervaring mee is opgedaan. Op basis van het onderzoek dat we hebben 
gedaan naar de bijdrage van thuisopdrachten blijken van alle betrokkenen de ouders het meest 
positief over de thuisopdracht. Zij gaan graag met hun kind in gesprek, kunnen door de opdrachten 
hun kind helpen reflecteren en krijgen een beter zicht op de keuzemogelijkheden op het gebied van 
bijvoorbeeld stages, keuzevakken, profielen opleidingen of beroepen. Leerlingen zijn kritischer over 
de thuisopdrachten, maar geven ook terug dat de opdrachten van meerwaarde zijn. Daar waar goede 
opdrachten ingebed zijn uitgezet zijn leraren positief verrast door de bijdrage van de opdracht en 
ervaren zij meer betrokkenheid bij ouders door de opdrachten . In het artikel worden aan het eind 
aandachtspunten voor het ontwikkelen en uitzetten van thuisopdrachten beschreven.  

Criteria 
Sector 
☒ vmbo 

☒ havo / vwo 

☐ mbo  

☐ ho  

 

Thema 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 

☐ LOB-leeromgeving 

☒LOB-programma  

☐ Studiekeuze/ studiesucces 

☐ Loopbaangesprek  

☐ Doorstromen 

☐ Arbeidsmarktinformatie 

☐LOB-documenten 

☒ Ouderbetrokkenheid 

☐ Professionalisering 

☐ Samenwerking 

☐Kansengelijkheid 
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☐ > 2020 
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☐ < 2015 
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☐ Proefschrift 

☐ Inaugurele rede/ lectorale rede 

☐ Onderzoeksrapport 

☐ Samenvatting onderzoeksrapport 

☒ Artikel 
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 TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

Heel concreet waar je een thuisopdracht voor in kunt zetten en waar je op moet letten bij het 
ontwikkelen en uitzetten van thuisopdrachten. Ook wordt verwezen naar de ‘Handreiking Ouders en 
LOB’ waarin de thuisopdracht en twee andere loopbaangerichte ouderactiviteiten uitgebreid staan 
beschreven, met voorbeelden en praktische tips voor de uitvoering.  


