
Slimme samenwerking maakt huiswerkbegeleiding ook mogelijk voor ouders met smallere beurs 
 
De LVSi is de brancheorganisatie van huiswerkinstituten. Wij maken ons sterk voor 
huiswerkinstituten en begeleiding voor alle leerlingen; wij vinden dat elke leerling toegang moet 
hebben tot hulp bij schoolwerk, los van de dikte van hun ouders portemonnee. 
 
En wij vragen van onze leden ook een actief beleid op dit terrein. Dat heeft ertoe geleid dat LVSi 
leden allemaal hun eigen maatwerk hebben ontwikkeld op basis van lokale situatie en 
mogelijkheden. Om u als gemeente een idee te geven hoe wij dat, vaak met u, met gemeenten en 
andere partners doen, delen we graag wat voorbeelden. Voorbeelden waarvan wij hopen dat ze 
weer als inspiratiebron dienen bij het helpen van nog meer kinderen. 

 
1. Een LVSi lid uit Amsterdam wordt ingehuurd door een stichting (Stichting Dock) die 

jongerenwerk en opbouwwerk verzorgt. Zij worden gefinancierd door de gemeente. Zij 
bieden op verschillende locaties een aantal middagen huiswerkbegeleiding aan voor 
kinderen uit de buurt. Voor deze ondersteuning hoeft door de ouders niet te worden 
betaald. Het doel van de ondersteuning is het verminderen van het risico op schooluitval. En 
met succes; de afgelopen jaren zijn alle leerlingen die deelnamen aan dit project overgegaan. 
Het is een actieve samenwerking tussen jongerenwerkers, de gemeente en een LVSi lid.  

 
2. In Noord Holland voert een LVSi lid in opdracht van en in samenwerking met een aantal 

sportclubs, waaronder een betaald voetbalorganisatie, diverse programma’s uit om de 
kansen voor jongeren te vergroten. Deze programma’s worden bekostigd door gemeenten, 
sponsors en fondsen waarbij het LVSi lid bijzondere tarieven rekent. 

  
3. Een ander LVSi lid, ook in Noord Holland, voert in opdracht van een samenwerkingsverband 

van VO scholen een aantal individuele trajecten en arrangementen uit in het kader van 
passend onderwijs. De contacten tussen instituut en leerling variëren hierbij van een aantal 
uren per week tot een aantal weken dagelijks contact. 

  
4. Een instituut uit het oosten van het land werkt samen met gemeenten en scholen. Zij 

begeleiden kwetsbare jongeren vanuit de zogenaamde maatwerkvoorziening. Zij werken 
voor 14 gemeenten en worden bekostigd vanuit de vroegere PGB’s. Zij proberen in deze 
situaties zoveel mogelijk de samenwerking tussen school en gemeente te zoeken. Per geval 
wordt gekeken hoe de kosten verdeeld kunnen worden. Dit is afhankelijk van welke 
gemeente en welke school er betrokken is. De ervaring van het lid is dat wanneer men 
eenmaal ziet dat de aanpak werkt, er ook steeds vaker een beroep op wordt gedaan.  

  
5. Steeds vaker, dat geldt voor verschillende instituten, komen er kinderen via wijkregiseurs en 

wijkteams e.d. bij ons terecht. Dit soort instanties hebben goed zicht op de verschillende 
vaak met elkaar verband houdende kind- en gezinsproblematieken. Komen kinderen bij onze 
leden terecht via een dergelijke weg, dan is er altijd iets te regelen tussen instituut, 
gemeente en school. De bereidheid te kijken naar (creatieve) oplossingen verschilt vaak per 
gemeente; ziet men echter de positieve resultaten, dan blijken gemeenten echter snel bereid 
mee te werken. 

 
Wilt u meer weten over de rol die u samen met ons zou kunnen spelen bij het mogelijk maken van 
huiswerkbegeleiding voor zoveel mogelijk kinderen, dan nodigen we u van harte uit contact met ons 
op te nemen. Stuurt u ons gerust een bericht via info@lvsi.nl of bel ons via 030 7110959.  
 
Emmy van Rooyen, Voorzitter LVSi 

mailto:info@lvsi.nl

