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Veel geld te verdienen met huiswerkhulp 

 

Huiswerkbegeleiding is, ondanks de crisis, een groeiende industrie. Ouders bezuinigen liever niet op het onderwijs van 

hun kinderen, ook niet als ze het eigenlijk niet kunnen betalen. Haarlem Hun ouders zouden trots zijn, als ze hun kind 

zouden zien zitten. Voorovergebogen aan tafel, neus in de boeken, geen schallende top veertig muziek op de 

achtergrond, de mobiel ver buiten handbereik en geen msn-chats tussendoor.   

Wat ze thuis niet kunnen, doen ze hier wel: keurig hun huiswerk maken. Ook Titus Driessen (12) uit Haarlem komt vier 

keer per week naar huiswerkinstituut Juffrouw Julia, om daar zijn schoolwerk te maken. 'Het is best wel een succes; ik 

kan me hier beter concentreren. En als ik thuiskom, heb ik veel vrije tijd.' Volgens onderzoeksbureau Research voor 

Beleid is het aantal aanbieders van 'studiebegeleiding' in vijf jaar tijd verviervoudigd. In 2009 waren er al duizend 

aanbieders. Er zijn ongeveer vijftig grote spelers op de markt die meer dan een vestiging hebben. Daarnaast bestaat 

meer dan driekwart van de markt uit individuele aanbieders; docenten en studenten die bijles geven. 'Ondanks de crisis 

groeit de huiswerkbranche nog steeds', zegt Vincent van Dijk van huiswerkbegeleiding.nl, het grootste platform van 

huiswerkinstituten en bijlesdocenten. Niet alleen tweeverdieners die het makkelijk kunnen betalen, maar juist ook 

ouders die het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven, doen hun kind naar een instituut. Ze willen juist nu, tijdens de 

crisis, investeren in de toekomst van hun kind.' De opkomst van huiswerkinstituten past volgens Van Dijk goed bij de 

huidige maatschappij. 'Er zijn steeds meer tweeverdieners. De weinige vrije tijd die ouders hebben met hun kinderen, 

willen ze op een leuke manier besteden. Ook voelen ouders zich minder schuldig, nu er iemand anders voor hun kind 

klaarzit met thee en een koekje terwijl zij zelf aan het werk zijn.' 'Een van de belangrijkste redenen is, dat ouders thuis 

rust willen. Over huiswerk ontstaat toch vaak ruzie', zegt Pauline Rengers, oprichtster van Juffrouw Julia, dat inmiddels 

acht vestigingen telt. 'Thuis hebben pubers vaak geen discipline en is er te veel afleiding.' Het filiaal in Haarlem telt 

circa 35 scholieren, die gemiddeld vier dagen per week komen. Na een glas thee of limonade krijgen ze hun dagtaak 

uitgeprint en duiken ze een van de studeerhokken in. Daar lopen begeleiders rond om vragen te beantwoorden, geleerde 

lesstof te overhoren of te helpen bij het maken van een planning. 'Gemiddeld komen ze hier een maand of vijf; dan 

bouwen we het af en moeten ze het zelf kunnen', aldus Rengers. 'Maar er zijn ook kinderen die het hele jaar komen.' 

Steeds meer ouders kiezen ervoor, meteen in de brugklas te beginnen met huiswerkbegeleiding, zegt Rengers. 'Zeker 

omdat de overgang vanaf de basisschool zo groot is. Dan leren ze hier meteen om structuur aan te brengen.' Goedkoop 

is het niet. Toch zijn er genoeg ouders die er zo'n vierhonderd euro per maand voor neertellen om hun kind elke dag 

naar het huiswerkinstituut te kunnen sturen. 'Het is een luxeproduct', aldus Van Dijk.  

Het zijn niet alleen huiswerkinstituten die inspringen op de behoefte. Ook veel particulieren; gepensioneerde docenten 

en studenten bieden zich aan om bijles te geven. Boudewijn Dekker begon zes jaar geleden als eerstejaarsstudent 

economie in Nijmegen met het geven van bijles aan middelbare scholieren. 'Daar was zoveel animo voor, dat ik het 

breder ben gaan opzetten.' Inmiddels heeft zijn bedrijf Bijlesnetwerk 1500 studenten in dienst in alle studentensteden. 

'Het is - zeker weten - het allerpopulairste bijbaantje onder studenten', zegt Dekker. En voor ouders is het een 

goedkopere optie dan hun kind naar een huiswerkinstituut sturen.  

Cito-toets stressmoment Vraag is wel hoe ver ouders moeten gaan in het stimuleren van de schoolprestaties van hun 

kind. 'Die gedrevenheid proberen we bij sommige ouders wel in te dammen', zegt Van Dijk. ,, Je moet niet proberen 

meer uit je kind te halen dan erin zit, waardoor kinderen op hun tenen gaan lopen. Het gaat niet alleen om de cijfers die 

je kind haalt op school, zeggen we dan. Ouders letten vaak te veel op wat een kind niet kan, in plaats van op wat het wel 

kan.' Ook de Cito-toets is voor de ouders een groot stressmoment en in de weken ervoor sturen heel wat ouders hun 

kinderen uit groep acht naar een huiswerkinstituut voor extra training. Alles om maar te zorgen dat de uitslag zo hoog 

mogelijk is. Eigenlijk is Van Dijk daar geen voorstander van. 'Je kunt beter een gelukkige vmbo'er hebben, dan een 

ongelukkige vwo'er.'  

Maaike Boersma nd.nl/binnenland beeld gpd / Freek van Asperen  Copyright 2011 Nederlands Dagblad B.V. 


