
BRUSSEL ● Waar repetitiebureaus
vroeger weggelegd waren voor 
universiteits- en hogeschool-
studenten, komen er de laatste
jaren steeds meer spelers op de
markt die zich op jonge kinderen
richten. Niet alleen om te helpen
met het huiswerk maar zelfs om
fulltime thuis les te geven.

Wouter Cuppens, zaakvoerder van
StudiCo, zag de laatste jaren zijn klanten-
bestand exponentieel toenemen. “We zijn
vier jaar geleden begonnen met een vijftig-
tal klanten per jaar. Nu zijn dat er 600 en
dan tel ik enkel die die minstens 25 uur les
krijgen per trimester. De stijging heeft
natuurlijk met naambekendheid te
maken en het feit dat ouders sneller de
stap durven zetten naar bijlessen, maar ik
zie toch ook nog andere verklaringen.”

De belangrijkste is ongetwijfeld de toena-
me van de vraag naar huiswerkbegelei-
ding. “Ouders willen dat onze leerkracht
vlak na school met hun kind aan de slag
gaat terwijl zij nog aan het werk zijn. Tegen
een uur of zes, het moment dat mama en
papa naar huis komen, is het huiswerk dan
meestal zo goed als klaar. Veel ouders heb-
ben de tijd niet meer om zelf aan de slag te
gaan met hun kind.”

Anderhalf jaar geleden opende
Educadomo, een bedrijf voor studiebege-

leiding-aan-huis, zijn deuren. “Inmiddels
hebben we vier filialen en 500 klanten”,
zegt Lizzy Evens. “We werken enkel met
kinderen in het basis- en secundair onder-
wijs. Het valt inderdaad op dat de kinderen
jonger worden en dat er een stijgende inte-
resse voor huiswerkbegeleiding is.”

“Tot een jaar of vijftien is daar erg veel
vraag naar”, vervolgt Evens. “Op dit
moment belt zo’n 80 procent van de men-
sen voor huiswerkbegeleiding. Meestal is
dat meteen voor een volledig schooljaar.
Vorig jaar hadden we zo’n 300 klanten die
hulp kregen bij hun huistaken. Na de
herfstvakantie neemt de interesse wel wat
af. Dan krijgen we weer veel vragen voor
echte bijlessen met het oog op de kerstexa-
mens.”

Professionele huiswerkhulp is een dure
zaak. Voor een kind uit de basisschool
betalen ouders algauw 25 euro per uur. In
het secundair kunnen de prijzen oplopen
tot 35 euro. Er zijn goedkopere alternatie-
ven. Op zoekertjeswebsites is geen gebrek
aan mensen die zich aanbieden om aan
huiswerkbegeleiding te doen. Soms voor
amper 5 euro per uur. “Laten we wel wezen:
dit is toch meestal enkel weggelegd voor
tweeverdieners”, zegt Cuppens. “Sommige
mensen vragen om vijf dagen per week
langs te komen. Het mag dan al een
manier zijn om opvang te voorzien, maar
dat raden we af. Kinderen moeten ook de

tijd krijgen om zelfstandig te leren. Vaak
gaat het om een drietal avonden per week.”

Naast klanten die traditionele bijles wil-
len – wiskunde blijft dé topper bij uitstek –
en de lagereschoolkinderen die een studie-
coach krijgen, bestaat een vijfde van het
klantenbestand van StudiCo uit jongeren
die huisonderwijs krijgen. Dat steeds meer
en meer kinderen thuis les krijgen, is
bekend. In het schooljaar 2004-2005 zaten
er in totaal 513 kinderen dagelijks te stude-
ren aan de keukentafel. Vorig jaar waren
dat er 580.

“Het is zeker niet zo dat al die kinderen
les krijgen van hun ouders”, meent
Cuppens. “Ouders hebben daar niet altijd
de tijd of de capaciteiten voor. Vaak zijn het
leerlingen die in de tweede of derde graad
van het secundair plots moeten bissen.
Om dan geen jaar te verliezen, schakelen
ouders over op huisonderwijs zodat hun

kind een inhaalbeweging via de examen-
commissie kan maken. In sommige geval-
len gaat het om tieners die al een professi-
onele carrière hebben, zoals sporters.”

Je als tiener alleen voorbereiden op zo’n
examen is niet zo simpel. “Nogal wat
ouders overschatten het vermogen van
hun puber om alleen te studeren”, zegt
Cuppens.”Het vergt toch heel wat discipli-
ne. Als je weet dat overmorgen de leraar
langskomt, dan helpt dat om aan de slag te
gaan. Nu, in de meeste gevallen is het een
combinatie van zelfstudie en een privé-
leraar. Weinig mensen kunnen continu
een leraar aan huis betalen.”

Privéleraar helpt
huiswerk maken

Bij gespecialiseerde bureaus stijgt de vraag naar huiswerkbe-

geleiding zienderogen. Ouders hebben immers zelf niet meer

de tijd om hun kind te helpen rekensommen te maken of

woordjes Frans op te vragen. Bovendien biedt een privéleraar

net na school ook een oplossing voor opvangproblemen.
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Ook naar fulltime
huisonderwijs 
is meer en meer vraag

■ Steeds meer tweeverdieners willen dat een privéleraar vlak na school met hun kind aan de slag gaat terwijl zij nog aan het
werk zijn.
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Wachtlijsten voor internaten
Voor het vijfde jaar op rij stijgt het aan-

tal leerlingen in de vrije internaten. Na
een analyse van de gegevens van 80 van
de in totaal 94 vrije internaten blijkt dat
er dit jaar een stijging is van 2 procent. 

“We gaan van 8.043 naar 8.203”, zegt
Jan Willems, directeur van de Dienst
Internaten Katholiek Onderwijs. “Dat is
een erg grote stap voorwaarts. Zeker als
je weet dat nog niet alle leerlingen
geteld zijn én dat twee internaten die
niet meer levensvatbaar waren, zijn
gesloten. Bovendien tonen de geboorte-
cijfers aan dat er dit jaar sowieso minder
schoolgaande kinderen zijn.” 

Willems wil voor het eerst opnieuw
van een trend spreken. “Vijf jaar op rij,
dat wil toch iets zeggen. Ik kan met
gemak twintig internaten opsommen
waar ze sinds een paar weken of maan-
den met een wachtlijst moeten werken.
Stilaan overtreft de vraag weer het aan-

bod. Ik zou zelfs aan schoolbesturen wil-
len vragen om in sommige regio’s na te
denken over de opening van nieuwe
internaten.” 

Die zullen dan wel meteen genoeg
gegadigden moeten hebben. De op tafel
liggende onderwijs-cao verhoogt de
norm voor opstartende internaten van
dertig naar veertig internen.

Voor de hernieuwde populariteit van
de hedendaagse kostscholen zijn ver-
schillende verklaringen maar de recent-
ste toename zou mogelijk te wijten zijn
aan de nieuwe maatregel die het voor
ouders van lagereschoolkinderen moge-
lijk maakt om de internaatskosten van
de belastingen af te trekken.

In het Gemeenschapsonderwijs wordt
gesproken van een “serieuze” stijging
maar exacte cijfers waren er nog niet
beschikbaar.

(KH)

BRUSSEL ● Aan de Universiteit
Hasselt kunnen derdejaars-
studenten geneeskunde voortaan
het keuzevak ‘Horse sense for
docs’ volgen. Het werken met
paarden zou de dokters in spe
later moeten helpen in hun job.

Het vak werd bij wijze van proefproject
vorig academiejaar al eens aangeboden.
“En we gaan er dit jaar mee verder”, zegt
docente Ingrid Hens. “Ik geef ethiek
maar enkele jaren terug ben ik mij begin-
nen verdiepen in het omgaan met
paarden. Toen ontdekte ik dat er heel veel
parallellen zitten in de problemen die je
ervaart met paarden en in die met pati-
ënten.”

Alleen, mensen kunnen hun gevoelens
verbloemen. Paarden niet. “Ze zijn
extreem gevoelig”, legt Hens uit. “Als jij
bijvoorbeeld niet volledig zeker van je
stuk bent, weigeren ze om een hindernis
te nemen. Wanneer mensen moeilijk
doen, kun je nog denken dat ze een dub-

bele agenda hebben. Bij paarden kan dat
niet. Je kunt niet anders dan je eigen
gedrag ter discussie stellen en aanpas-
sen.”

En dat kan studenten geneeskunde
goed van pas komen. “Afgelopen jaar
werkten we onder meer met een shet-
landpony en -veulen. Ze waren niet echt
verwant maar de pony had het veulen
wel ‘geadopteerd’”, geeft Hens een voor-
beeld. “Het gekke was dat de studenten
dat niet doorhadden. Ze zagen wel dat de
twee paarden continu bij elkaar wilden
zijn en dat je niet met het ene kon wer-
ken zonder het andere erbij te betrekken,
maar ze legden niet de link naar de moe-
der-dochterband. Eenmaal ze het toch
inzagen, konden ze meteen de conse-
quenties voor hun latere beroep zien: als
ze met een kind werken, zullen ze reke-
ning moeten houden met de moeder en
omgekeerd.”

Het is niet zo dat de studenten voorken-
nis moeten hebben. “Vorig jaar deed er
zelfs eentje mee die bang was voor
paarden”, zegt Hens. “We rijden ook niet
op de dieren. De studenten worden enkel
en alleen beoordeeld op het reflectie-
verslag dat ze achteraf schrijven. Daarin
moeten ze uitleggen wat ze precies
geleerd hebben over zichzelf en over
communicatie.”

In het buitenland wordt er al een tijdje
onderwijs met behulp van paarden gege-
ven. “In Amerika is er een chirurg die zijn
studenten een vak over communicatie
met paarden geeft”, weet Hens. “In
Europa, en dan vooral in de Duitstalige
landen en ook wel in Nederland, worden
de paarden vooral gebruikt bij cursussen
voor leidinggevenden. Het hoeft natuur-
lijk niet beperkt te blijven tot de studen-
ten geneeskunde. Toekomstige mana-
gers bijvoorbeeld komen evengoed in
aanmerking.” (KH)

DOCENTE INGRIDHENS:

Een paard heeft
geen dubbele
agenda. Je moet
je eigen gedrag
ter discussie
stellen en 
aanpassen

Paarden leren
geneeskundestudenten
omgaan met patiënten

Operatie Boekentas
mikt  in Brussel op 

veilige schoolomgeving

Nog tot 15 september loopt in 550
Brusselse scholen Operatie Boekentas, een
grootscheepse campagne rond verkeersvei-
ligheid. Alle kinderen krijgen een schoolka-
lender met raad voor een veilig traject naar
school. Het advies gaat van “ik parkeer niet
in een dubbele rij”, of “ik steek over op het
zebrapad en kijk links en rechts” tot “per
fiets rij ik langzaam op elk kruispunt”. Aan
sommige scholen delen leerlingen valse
processen-verbaal uit om aandacht te vra-
gen voor veilig verkeer. Operatie Boekentas
is een project van de zes Brusselse politie-
zones en dat is een primeur. “Elke morgen
en avond verplaatsen 207.000 leerlingen uit
het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs
zich naar hun school in Brussel”, aldus
Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet
(sp.a). “Wij willen dat die verplaatsingen op
de veiligste manier verlopen.”
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