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Professor Russell Foster van de Oxford-universiteit 
vindt dat scholen beter om 11 uur hun deuren zou-
den openen in plaats van om half negen zoals dat nu 
bij ons het geval is. Onderzoek toonde immers aan 
dat tieners tussen 12 en 18 jaar een ander bioritme 
hebben dan volwassenen. Twee uur later beginnen 
zou leiden tot een hoger concentratievermogen en 
dus tot betere resultaten. 

Naar school vanaf 11 uur
Kinderen krijgen te veel complimentjes, vindt Carol 
Craig, hoofd van het Schotse Vertrouwens- en Wel-
zijnscentrum. Scholen moeten te veel de nadruk leg-
gen op zelfvertrouwen, wat leidt tot «kinderen die 
enkel aan zichzelf denken». De trend, overgewaaid 
uit de VS, moet gekeerd worden, vindt Craig. «Als 
kinderen slecht scoren op een test, worden ouders 
kwaad op de school. Dat kan niet», aldus Craig.

«Kinderen krijgen te veel lof»

Kinderen krijgen veel hulp 
van ouders bij huiswerk

Je kinderen helpen met hun 
huiswerk, het is een taak die 
vele ouders dagelijks voorge-
schoteld krijgen. Uit een en-
quête blijkt dat maar liefst 
84% van alle Belgische ou-
ders ‘s avonds mee aan tafel 
schuift om te helpen met de 
huistaken. Dat hoeft echter 
niet elke avond, want van al 
die helpende ouders doet 43% 
«heel regelmatig» mee aan de 
schooltaken. Bijna 13% van 
de Belgische ouders helpt zijn 
kind helemaal niet bij het ma-
ken van huiswerk.
De taken die een kind thuis 
nog moet maken, nemen 
heel wat tijd in beslag, zo 
blijkt. Volgens hun ouders 
besteedt 60% van de kinde-

ren één tot drie uur per dag 
aan huiswerk. Bij 4% duurt 
dat zelfs meer dan drie uur. 
Meer dan driekwart van de 

ouders is dan ook van me-
ning dat kinderen voldoende 
huiswerk krijgen. Toch vindt 
nog ruim 8% van de ouders 

dat de school hun kinderen 
best wat meer huiswerk mag 
geven. Bijna 14% spreekt dan 
weer van te veel huiswerk.
De Belgische ouders maken 
geen probleem van het feit 
dat ze na hun eigen dagtaak 
nog f link wat tijd investe-
ren in het huiswerk van hun 
kind. Volgens hen maakt het 
begeleiden van het kind bij 
de huistaken integraal deel 
uit van hun taak als vader of 
moeder. Het helpt hen ook 
in hun eigen ambities, want 
ouders willen graag dat hun 
kind bij de eersten van de klas 
is. Vooral bij de vaders speelt 
dit punt een behoorlijk grote 
rol.
Toch is er ook een onbaatzuch-
tiger motief te vinden bij de 
helpende hand van de ouders: 
volgens hen blijkt dat samen 
huiswerk maken een positieve 
band creëert tussen ouder en 
kind. Het merendeel van de 
ouders spreekt van een harte-
lijke en harmonieuze relatie. 
Slechts een minderheid noemt 
die relatie eerder autoritair.

/// www.educadomo.be

brussel Acht op de tien 
ouders helpen hun kind 
met huiswerk. Dat duurt 
dagelijks vaak minstens 
één à twee uur, maar het 
helpt wel om een positieve 
band te creëren tussen 
ouder en kind. Dat besluit 
bureau voor studiebege-
leiding educadomo na een 
internetenquête.

brussel Vlaanderen en Ne-
derland hebben een stap verder 
gezet in hun samenwerking om 
de kunst- en cultuureducatie 
prominenter op de Europese 
agenda te zetten. Dat gebeurde 
met de conferentie ‘Cultural 
education, Innovation, Creati-
vity and Youth’, waarvoor 150 
Europese beleidsmedewerkers 
uit 24 lidstaten naar Brussel 
afzakten. Cultuurnetwerk NL 
en de CANON Cultuurcel orga-
niseerden die samen. «Kunst 
en cultuur verdienen een vaste 
plaats in ons onderwijs», vindt 
Vlaams onderwijsminister 
Frank Vandenbroucke (sp.a). 
«Elk kind heeft recht op kwa-
liteitsvolle kunst- en cultuur-
educatie. Het is immers goed 
voor de sociale en persoonlijke 
ontwikkeling van ieder kind, in 
elke klas. Daar vaart uiteinde-
lijk de hele samenleving goed 
bij», aldus Vandenbroucke.

/// onderwijs.vlaanderen.be

«Kunst en 
cultuur moeten 
in lespakket»

brussel Christian Dupont 
(PS), onderwijsminister van 
de Franse Gemeenschap, heeft 
een lijst van acht maatregelen 
klaar om geweld in scholen in 
te dijken. Voor de uitvoering 
ervan is € 2,5 miljoen nodig. 
Een deel van het geld wil Du-
pont investeren in de beveili-
ging van scholen. Er zouden 
anti-inbraaksystemen, omhei-
ningen, camera’s en elektroni-
sche toegangspoorten moeten 
komen. De minister wil ook 
een snelle interventieploeg op-
richten. Die moet slachtoffers, 
directie, personeel en ouders 
onmiddellijk bijstaan na ge-
vallen van agressie. Ten slotte 
moet er ook nog een gratis te-
lefoonnummer komen, waar 
slachtoffers informatie kun-
nen krijgen over hun rechten 
en mogelijkheden in verband 
met psychologische en juridi-
sche bijstand.

/// www.enseignement.be

Minister pakt 
geweld op 
school aan

Word wat jij wil !

Sociaal Werk | Of ce Management | Communicatiemanagement | Journalistiek
| Vertalen | Tolken | Hotelmanagement  | Toerisme- & Recreatiemanagement |
Verpleegkunde | Vroedkunde | Biomedische Laboratoriumtechnologie | Voedings-
& Dieetkunde | Zorgmanagement | Milieuzorg | Landschaps-  & Tuin-
architectuur | Kleuteronderwijs | Lager Onderwijs | Secundair Onderwijs | Buiten-
gewoon Onderwijs | Toegepaste Informatica | Industrieel Ingenieur | Steden-
bouw & Ruimtelijke Planning | Koninklijk Conservatorium Brussel | Muziek |
Musical | Symfonische Muziek | Rits | Audiovisuele Technieken (beeld, geluid, 
montage) | Audiovisuele Technieken (assistentie) | Drama | Audiovisuele Kunsten |

partner in de Universitaire Associatie Brussel
www.erasmushogeschool.be

Mis onze infodagen niet. Surf snel naar:


