
In het Huiswerkhuis kunnen ze zelfs in het weekend terecht
 

Coördinator Gerard Vetten helpt met
het huiswerk voor wiskunde en
aardrijkskunde.
FOTO's ARIE KIEVIT

reportage Vrijwilligers helpen
Dordtse scholieren met huiswerk

WILMA VAN METEREN

Vmbo-leerling Rania (15) zit
gebogen over haar wiskundeboek,
haar buurvrouw Ghizlane (13) uit
het mavo-havo-brugjaar over
aardrijkskunde. Morgen hebben ze
toetsen.

Ze zijn blij met het Huiswerkhuis,
ze gaan voor hoge cijfers.
Geconcentreerd kunnen werken,
en hulp krijgen als je dat nodig
hebt, noemen ze als grote
pluspunten. "Thuis is het druk en
zonder deze begeleiding zou ik het
niet redden. Op school is er één
uurtje voor extra uitleg als je slecht
staat voor een vak", zegt Rania.

Vierentwintig leerlingen van drie
grote middelbare scholen in
Dordrecht, van allerlei niveaus, zijn
hier twee tot vier keer per week op
de bovenverdieping van
wijkcentrum De Buitenwacht in de
wijk Oud Krispijn te vinden. Een
typisch voorbeeld van 'informeel
onderwijs' zoals beschreven in het
Dordtse onderzoek.
Laagdrempelig, kleinschalig en de

vrijwilligers bieden iets extra's.

Op school missen leerlingen
individuele aandacht en
begeleiding die ze bij buurthuizen,
bibliotheken en elders wel krijgen.
De kosten blijven bovendien
beperkt. Hier zitten de kinderen van
ouders die zich geen dure bijlessen
kunnen veroorloven.

Driekwart krijgt de kosten van 20 of
30 euro per maand zelfs vergoed,
via de Stichting Leergeld
Drechtsteden. Het contact met hun
scholen is schaars. "Ik ben al blij
als ik een mentor aan de lijn krijg",
zegt coördinator Gerard Vetten.

Het Huiswerkhuis bestaat vijftien
jaar. Niemand had dat verwacht, dit
soort initiatieven sterft meestal een
vroegtijdige dood, mede door
gebrek aan de zogeheten 'tutors'
die de kinderen begeleiden, weet
Vetten. "Het is allemaal
vrijwilligerswerk." Vroeger konden
ze nog pabo-studenten strikken.
Die kregen een vergoeding van vijf
euro plus extra studiepunten. Maar
die komen niet meer. Sinds de
studiefinanciering is veranderd,
hebben ze bijbaantjes om het hoofd
boven water te houden en de
vergoeding is door bezuinigingen
gesneuveld. Het wijkcentrum heeft
één betaalde kracht.

Het lukt Vetten toch nog steeds om
tutors te mobiliseren, ook al stelt hij
hoge eisen. "Minimaal een hbo-
opleiding." Kwaliteit is een
voorwaarde, "we kunnen geen
mensen hebben die zelf de stof niet
beheersen". Vaak zijn het oudere,
gedreven krachten die jongeren
graag helpen met hun kennis en
ervaring. Er is op oproepbasis
iemand die natuur- of scheikunde
kan uitleggen. "Het is maatwerk",
beschrijft Vetten de aanpak, en dat
betreft niet alleen
huiswerkbegeleiding. De tutoren
doen het onderwijs, hijzelf neemt
ook de moeilijke gevallen "voor een
goed gesprek": over motivatie,
zorgen thuis, een strenge vader.
Als ze examens hebben is hij er
ook in het weekeinde. Die

individuele aandacht gaat ver bij
hem. "Ik had een jongen van wie
het profielwerkstuk was afgekeurd.
Zonder kreeg hij geen diploma. Hij
had het in zijn hoofd gehaald de
reformatie als onderwerp te kiezen.
We begonnen 's middags, om half
tien bracht zijn vader pizza, om half
vier 's nachts waren we klaar. Een
7,5. Geslaagd."
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