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ONLINE STUDIEBEGELEIDING, IN’T KORT 

WAT 

Je geeft online studiebegeleiding aan leerlingen uit het 1ste tot het 6de leerjaar. Dit houdt in dat je 

extra uitleg geeft bij de moeilijkheden die het kind ervaart bij zijn/haar huiswerk. 

 

WANNEER 

Je bespreekt met de ouders wanneer de studiebegeleiding zal doorgaan. Je maakt duidelijke 

afspraken met het gezin. Het is niet de bedoeling dat ouders jou dagelijks contacteren bij vragen of 

dat je 24u op 24u beschikbaar bent. Er is geen studiebegeleiding tijdens schoolvakanties. 

 

HOEVEEL UUR 

De online studiebegeleiding gaat ongeveer 1 uur per week door. Indien gewenst, kan dit uur 

studiebegeleiding opgesplitst worden in 2 keer een half uurtje. De online studiebegeleiding duurt 1 

schooljaar. 

 

WAAR 

De studiebegeleiding gebeurt online. Je hoeft je niet te verplaatsen voor deze studiebegeleiding. Het 

is niet de bedoeling dat je thuis bij het kind gaat of omgekeerd. 

 

HOE 

De studiebegeleiding gebeurt via een digitale tool. In samenspraak met de ouders bekijk je via welke 

digitale tool de online studiebegeleiding zal verlopen.  

 

Wat kan het gezin van de vrijwilliger verwachten? 

✓ Vakinhoudelijke begeleiding; 

✓ 1 keer per week, gedurende ongeveer 1u, 1 schooljaar; 

✓ Structuur brengen in het verwerken van de leerstof via bundels/op papier; 

✓ Bevorderen van het zelfvertrouwen; 

✓ Eventueel opstarten en/of begeleiden in een online leerplatform; 

 

Ja, ik zie het wel zitten om online studiebegeleiding te geven! Lees gauw verder voor meer 

informatie!  



 

 

STAPPENPLAN ONLINE STUDIEBEGELEIDING 

Voorbereiding 

- Projectcoördinator Anse bezorgt jou op voorhand de individuele fiche van het kind. De 

volgende gegevens kan je hierin lezen: 

o Gegevens van het kind: leeftijd, moeilijkheden, school… 

o Contactgegevens ouders: e-mailadressen, telefoonnummers 

o Gegevens van de school: leerkracht, e-mailadressen, online platformen? 

o Reden van aanmelding 

Deze individuele fiche wordt gedeeld in google drive zodat Broeiklas kan meevolgen. 

 

- Neem contact op met de ouders om een afspraak te maken voor de eerste kennismaking. 

Indien gewenst kan projectcoördinator Anse aanwezig tijdens deze eerste kennismaking. 

 

EERSTE TELEFONISCH CONTACT MET HET GEZIN 

 
- Jij contacteert het gezin op het afgesproken moment. 

Indien er niet opgenomen wordt, probeer dan nog eens. Bij aanhoudend 
gebrek aan communicatie, neem contact op met Anse. 
 

- Algemene kennismaking 
Naam, leeftijd, interesses, school, hoe voel je je… ? 
 

- Keuze videochat-programma.  
Bekijk samen welke digitale tool jullie gaan gebruiken. 

o Probeer het gezin/de leerling bewust te maken van de verschillende tools. 
o Als je merkt dat de leerling nog niet veel digitale vaardigheden heeft, kan je beter 

even wachten met nieuwe tools te installeren. 
Is het gezin al vertrouwd met een videochat-programma?  

 
- Eventueel samen installeren en leren kennen van het videochat-programma.  

Probeer hier ook de ouders te betrekken en zo ook kennis te maken met hen. 
 

- Bespreek met de ouders welk soort begeleiding het kind nodig heeft. 
De individuele fiche van het kind biedt jou hierover al meer informatie.  
 

- Indien van toepassing; begeleiden in een online leerplatform van scholen (bingel, kweetet, 
scoodleplay, online schoolagenda…) 

o Polsen naar de mate waarin de leerling en het gezin vertrouwd zijn met dit online 
leerplatform. 

o Zijn alle logins en codes van het online leerplatform gekend? 
Indien ze deze niet hebben, kan je ze opvragen bij de leerkracht.  

 
- Afspraken maken rond het tijdstip waarop je contact opneemt met het gezin.  



 

 

1 keer per week gedurende ongeveer 1u. 
Spreek eventueel af dat je nog een SMS stuurt ter herinnering. 

 

Contact opnemen met de leerkracht  

Weet je niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Spreek projectcoördinator Anse aan, zij helpt jou met veel plezier verder. 

- Op elkaar afstemmen van noden en verwachtingen van de leerkracht en het gezin.  

 
- Indien afgesproken met het gezin, de login en codes van de leerling opvragen of bespreken 

hoe deze gegevens bij de leerling kunnen geraken.  
 

- Afspraak maken wanneer je contact opneemt na de eerste begeleiding.  
Dit is belangrijk om te bekijken of alles goed verloopt en alles ook bij de 
leerkracht geraakt.  

 
  

DE EFFECTIEVE BEGELEIDING 

- Jij contacteert het gezin op het afgesproken moment via het afgesproken videochat-
programma.  

Indien er niet opgenomen wordt, bel dan even via de telefoon om te kijken of 
er een probleem is.  

 
- Vraag aan de leerling om, indien mogelijk, een rustige plek in huis te kiezen.  

 
- Vraag aan de leerling hoe hij/zij zich voelt. 

Het is belangrijk dat de leerling zich goed voelt om de begeleiding zo goed 
mogelijk te laten verlopen.  
Pols regelmatig hoe alles gaat, hoe de leerling zich voelt – kan je eventueel 
ook aan de ouders even vragen. 

 
- Ondersteuning geven waar nodig. 

o Structuur brengen in het verwerken van de leerstof via bundels/op papier; 
o Samen met de leerling een planning opmaken; 
o Vakinhoudelijke moeilijkheden; 

Hiervoor kan je contact opnemen met de leerkracht. 
o Motivatie;  
o Leren leren;  

Zie de zelfinstructiemethode van Meichenbaum 
 

 
 

 
 
 

 
- Opmaken van een planning tot het volgende begeleidingsmoment.  

Hou er rekening mee wanneer de taken worden doorgestuurd en wanneer ze 
moeten ingediend worden (dagelijks, wekelijks, per lesuur…?). 



 

 

 
- Op het einde van de begeleiding overlopen jullie samen de gemaakte afspraken.  

Betrek hier zeker de ouders bij. 

 
- Maak een nieuwe afspraak voor het volgende begeleidingsmoment. 

 
 

- De vrijwilliger neemt zoals afgesproken contact op met de leerkracht of contactpersoon van 
de school. 

Als vrijwilliger heb je een belangrijke signaalfunctie naar de leerkracht. Wanneer 
je opmerkt dat het tempo van de aangeboden taken niet haalbaar is voor de 
leerling, bekijk je samen met de leerkracht hoe het voor de leerling haalbaar kan 
blijven.  

 

Als je voelt dat er iets niet goed lukt, als je signalen opvangt dat er ernstige problemen zijn in het 
gezin of als je gewoon even wil babbelen over de begeleiding: bel of mail dan zeker naar Anse. 

 

 

AFRONDEN VAN DE BEGELEIDING 

Als je merkt dat de leerling zelfstandig verder kan: 

- Afbouwen van de frequentie van de begeleidingen. 
Dit doe je in samenspraak met de leerling, bekijk samen wat haalbaar is. Geef dit 
door aan Anse. 

 
- Melden dat je afrondt bij de projectcoördinator Anse en bij de leerkracht. 

 
 

INTERVISIE 

Broeiklas organiseert een intervisie met alle vrijwilligers die online studiebegeleiding geven. In deze 

intervisie kunnen vrijwilligers ervaringen uitwisselen, bezorgheden uitspreken, bedenkingen of 

suggesties meegeven. Op deze manier kan de aanpak van de online studiebegeleiding verbeterd en 

verder ontwikkeld worden.  

 

  



 

 

TIPS 

 
✓ Leidraad nodig voor een telefoongesprek met ouders? Bekijk de gesprekskaartjes van Klasse. 

https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2020/04/Gesprekskaartjes_Contact_Ouders-
1.pdf  

 
✓ Meer uitleg nodig over de werking van digitale tool? Online zijn veel handleidingen en 

instructiefilmpjes terug te vinden.  
o https://bit.ly/genthelptdigitaal  
o https://e-inclusie.be/handleidingen 
o https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/ 
o https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent 

Merk je op dat het gezin meer ondersteuning kan gebruiken om de digitale vaardigheden 
verder te ontwikkelen. Verwijs dan zeker door naar Digipunt in Aalst.  
 

✓ Vraag op voorhand om enkele foto’s van het huiswerk door te sturen.  
 
 

✓ Moeilijke materie? Maak gebruik van spraakberichten zodat het kind de uitleg meermaals 
kan beluisteren.  

 
 

✓ Maak gebruik van filmpjes van Xnapda om inhoudelijke materie uit te leggen. 
Broeiklas heeft een account, vraag hiernaar bij Anse.  

 
 

✓ Je kan werken met twee schermen. 
Bijvoorbeeld WhatsApp op PC waarop foto’s van huiswerk staan, en WhatsApp op gsm 
waarop je de live video van het kind ziet. 

 
 

✓ Wees gul met complimentjes. Benoem wat het kind goed doet.  
 

 
✓ Laat het kind de opdracht luidop voorlezen. Bevraag nadien om de opdracht in eigen 

woorden uit te leggen. Heeft het kind alles begrepen? 
 

 
✓ Soms kan het helpen om zelf mee te doen op je computer en via camera (van je telefoon) te 

tonen hoe jij het doet en waar je alles kan terugvinden. Hiervoor moeten jullie wel allebei 
video-chatten via de telefoon. 
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