
Ondersteunen bij les op afstand? Dat doe je als ouder zo! 

Hoe laat je kinderen zo goed mogelijk leren? Dit heet in het onderwijs didactiek. Natuurlijk is 

dat de taak van de leraar, ook op afstand. Maar als ouder heb je op dit moment wel een 

ondersteunende rol.  

We geven 5 tips hoe je het leren van je kind kunt ondersteunen: 

• Tip 1: Leun op de professionals 

• Tip 2: Begrijp het nut van de opdracht 

• Tip 3: Haal op en herhaal 

• Tip 4: Geef concrete feedback 

• Tip 5: Wissel af 

 

 

 

 

 

Tip 1: Leun op de professionals 

Onderwijs is een vak, en waarschijnlijk niet het jouwe. Dat hoeft ook niet. Laat de instructie 

en het maken van lesmateriaal zoveel mogelijk over aan de professionals en maak gebruik 

van de deskundigheid van de leraar van je kind.  

• Zorg voor structuur en een vaste dagindeling. Kinderen zijn daarbij gebaat en 

worden vervelend als ze niet weten waar ze aan toe zijn.  

• Je hoeft niet zelf op zoek te gaan naar opdrachten of te weten wat een activerende 

werkvorm is (zolang de leraar dat maar weet en jouw kind daarmee aan het werk 

zet).  

De tips zijn totstandgekomen met hulp van: Naomi Mertens (onderwijsadviseur bij 

MijnLeergemeenschap.nl en oud-docent Nederlands), Jeroen Goes (voorzitter CvB Fluvium 

openbaar onderwijs), Erik Meester (docent pedagogische wetenschappen Radboud University), 

Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog). 

 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/lesgeven/didactiek/


• Vertrouw erop dat de leraren van je kind het lesmateriaal weloverwogen 

samenstellen en waardeer het feit dat ze zich onder deze omstandigheden 

verantwoordelijk voelen voor het doorgaan van het onderwijs. 

• Onthoud: je hoeft de lesstof niet zelf te beheersen. Voor sommige ouders die zelf 

praktisch of anders opgeleid zijn, is het een hele kluif om hun kind te begeleiden. Als 

het goed is, verwijst de leraar van je kind bij alle thuiswerkopdrachten naar eerdere 

klassikale instructies of naar uitlegfilmpjes die online te vinden zijn, en is hij of zij 

bereikbaar voor eventuele vragen. 

• Uiteraard kun je overwegen hulp in te schakelen (er zijn volop studenten die zichzelf 

aanbieden voor oppassen en huiswerkbegeleiding). 

• Schroom als ouder niet om zélf vragen te stellen aan de leraar van je kind. Wellicht 

kan hij of zij via een videoverbinding uitleg geven over de manier waarop de school 

van jouw kind kennis overdraagt?  

• Benader de leraar ook als je twijfelt over dingen als gedrag en werkhouding, 

bijvoorbeeld: ‘Werkt mijn kind altijd zo slordig?’ Houd er wel rekening mee dat leraren 

ook nu keihard aan het werk zijn en dat al die communicatie op afstand erbij komt. 

Denk daarom goed na voordat je contact zoekt en kies bijvoorbeeld één moment 

waarop je al je vragen stelt. 

 

Tip 2: Help je kind (het nut van) de opdracht te begrijpen 

Wat je als ouder kunt doen: controleren of je kind de opdracht goed heeft gelezen en 

begrepen.  

• Neem samen door wat er precies wat van hem of haar verwacht wordt en bespreek 

ook met elkaar waarom dat zo is. 

• Tast af wat je kind al weet en aankan. Iets mag voor jou dan gesneden koek zijn, 

voor je kind ligt dat anders. Vraag je kind: wat weet je al, wat heb je hierover al eerder 

gezien of meegemaakt?  



• Haal waar mogelijk de leerstof naar de echte wereld. Help school te koppelen aan 

dingen uit zijn of haar leven, aan dingen die het op internet ziet of met 

gebeurtenissen uit het nieuws. Zo wordt leren relevanter, interessanter en daarmee 

leuker. 

 

Tip 3: Haal op en herhaal 

Na de les kun je je kind vragen: wat heb je nu geleerd wat je nog niet wist? Wat vond je 

lastig? Wat begrijp je nog niet?  

• Vraag je kind de volgende dag wat het heeft onthouden, en ga dan pas door naar het 

volgende. Het ophalen van kennis is relatief simpel maar heel effectief. Ophalen kost 

vaak moeite, en juist daarmee trek je de beste sporen in het geheugen. 

• Veel oefenen is belangrijk. Een kind dat één keer herhaalt wat het zojuist geleerd 

heeft, hoeft het daarmee nog niet onthouden te hebben. Als je diezelfde kennis een 

dag later opnieuw test, zal het resultaat je tegenvallen. ‘Bezuinig’ dus niet op oefenen 

en herhalen. 

 

Tip 4: Geef concrete feedback 

Wees specifiek in datgene waarop je feedback geeft.  

• Wat ging er, heel concreet, wel goed en wat niet? Je kunt zeggen: ‘Werk eens wat 

netter.’ Maar als je kind dat kon, had het dat heus wel gedaan. Geef liever concrete 

tips zodat je kind weet wat het precies kan doen om zichzelf te verbeteren.  

• Wees daarin specifiek én constructief. Zeg bijvoorbeeld: ‘Probeer je pen met 3 

vingers vast te houden.’ Of: ‘Leg je hand eens hier op het papier,’ Of: ‘Schrijf iets 

langzamer en kijk dan hoe het gaat.’ 

 

 

 



Tip 5: Wissel af 

De volgorde waarin je het onderwijs op afstand organiseert maakt niet zoveel uit.  

• Scholen beginnen vaak ‘s ochtends met taken die meer concentratie vergen, zoals 

taal of rekenen, maar evengoed blijkt het te werken om de ochtend te beginnen met 

bijvoorbeeld vrij lezen of een favoriet vak, zodat je kind in de zogenoemde ‘leerstand’ 

komt. 

• Afwisseling is wél heel goed: wissel het saaie rijtjes stampen af met leuke dingen. 

Beter korte blokken van 20 minuten met mini-pauzes en veel afwisseling, dan lange 

blokken achter elkaar. En vergeet de sociale activiteiten (bijvoorbeeld via Instagram 

of gamen) en het broodnodige bewegen niet, al is het maar even de trap op en neer. 

 


