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Introductie 
 
 
De schoolsluitingen door de Coronacrisis raken alle leerlingen. Maar niet iedereen wordt 
even hard geraakt. Dat zorgt voor meer ongelijke kansen in Nederland. Wij hebben 
onderzocht waarom thuisonderwijs niet goed werkt voor nieuwkomers. Wat kunnen 
scholen, de onderwijssector en beleidsmakers doen om meer kansen te creëren voor 
nieuwkomers? 
 

 
Thuisonderwijsmaatjes: van noodoplossing naar structurele hulp 
 

De coronacrisis werkte als een vergrootglas: de bestaande problemen die kinderen uit 
nieuwkomergezinnen ervaren in het onderwijs werden ineens vergroot en duidelijk 
zichtbaar. Tamer Allaloush reageerde op een noodkreet van nieuwkomer-ouders uit zijn 
omgeving en richtte snel een WhatsAppgroep op, om nieuwkomergezinnen te koppelen 
aan ervaren Nederlanders die hen konden ondersteunen met het Thuisonderwijs. Hieruit 
ontwikkelde zich in korte tijd het Thuisonderwijsmaatjes-project (TOMaatjes), waarbij 
inmiddels meer dan 900 kinderen geholpen zijn door ruim 600 vrijwilligers, de zogeheten 
“maatjes”. TOMaatjes richt zich op gezinnen, en niet alleen op de schoolgaande kinderen 
zelf. Ouders en gezinssituatie (denk aan woonsituatie, gezinsinkomen en broertjes- en 
zusjes) hebben namelijk een grote invloed op de schoolprestaties van een kind. Vanwege 
het thuisonderwijs werd de invloed van de gezinssituatie vergroot (Bol, 2020). Dit bood 
de mogelijkheid om de invloed van de gezinssituatie in het onderwijs onder de loep te 
nemen. 

OpenEmbassy onderzocht de ervaringen van nieuwkomers met thuisonderwijs door middel 
van interviews (20), focusgroepen (2) en enquêtes (141) onder de deelnemers van 
TOMaatjes. De inzichten van dit onderzoek zijn erg relevant nu Nederland, in de greep 
van de Omikron-variant is.  

 

Het onderzoek naar TOMaatjes maakte duidelijk dat de behoefte aan extra ondersteuning 
voor nieuwkomergezinnen structureel is. Toen de scholen weer opengingen, vroegen 
bezorgde ouders of het maatjesproject nog wel door zou gaan. Hun kind kon de extra 
aandacht nog goed gebruiken. Dit schooljaar (2021-2022) waren de scholen - tot vorige 
week - weer geopend. Toch staan er nog 90 kinderen op de wachtlijst voor een 
Thuisonderwijsmaatje van OpenEmbassy. Vanwaar deze enorme behoefte aan extra hulp?  

Over dit onderzoek: 

§ Enquête onder ouders die deelnemen in het maatjesproject: 53 respondenten.  
§ Enquête onder vrijwilligers die deelnemen in het maatjesproject: 88 respondenten. 
§ 7 interviews met ouders, 11 interviews met vrijwilligers en aanvullende diepte-

interviews met 2 vrijwilligers. 
§ 1 focusgroep met maatjes en een focusgroep met ‘matchers’ die de vrijwilligers en 

gezinnen aan elkaar koppelen. 

OpenEmbassy onderzocht ook de waarde van een Thuisonderwijsmaatje.  
Wil je weten waarom een thuisonderwijsmaatje waardevol is voor kind, ouder en de 

samenleving? Klik hier. 
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Waarom thuisonderwijs niet goed werkt voor nieuwkomers 
 

Thuisonderwijs is voor de één effectiever dan voor de ander. Daarom vergroot het de 
kansenongelijkheid (Bol, 2020; Engzell, Frey & Verhagen, 2020; Haelermans et al., 2021; 
Inspectie van het onderwijs, 2021). In ons onderzoek komen vier elementen naar voren die 
de effectiviteit van thuisonderwijs in nieuwkomergezinnen in de weg staan: (1) de 
thuissituatie, (2) wel of niet beschikking hebben over een eigen laptop, (3) het contact 
tussen de ouders en de school en (4) barrières voor ouders om hun kinderen te helpen bij 
het thuisonderwijs. Hieronder zullen we de eerste drie elementen toelichten. Vervolgens 
gaan we verder in op de barrières die ouders ervaren, namelijk de taal, tijd, de 
(Nederlandse) lesstof niet begrijpen en geen toegang hebben tot de lesstof. 

 

Thuissituatie 

Uit ons onderzoek blijkt niet eenduidig of de thuissituatie tijdens het thuisonderwijs een 
belemmerende factor is voor de leerlingen uit nieuwkomergezinnen. Van de ouders geeft 
98% aan dat hun kind een rustige plek in huis heeft om te studeren. Daarentegen gaf 31% 
van de maatjes aan dat het een obstakel voor de begeleiding is dat de kinderen niet op 
een goede, rustige werkplek zitten en ook in gesprekken met maatjes kwam meerdere 
keren naar voren dat er veel familie te horen is op de achtergrond. Echter, er zij 
uiteenlopende ideeën over wat een goede werkplek is. We weten helaas niet in hoeveel 
procent van de gevallen het kind zelf tevreden is over zijn/haar/hen studieplek. 
 

Op basis van andere onderzoeken werd wel verwacht dat de thuissituatie van 
nieuwkomergezinnen het thuisonderwijs negatief zou beïnvloeden. Van der Ent & Stam 
(2021) concluderen dat jonge statushouders (middelbare scholieren) vaker dan hun 
leeftijdsgenoten te maken hebben met verschillende omstandigheden in huis waardoor ze 
zich niet goed op thuisonderwijs kunnen concentreren. Ze wonen vaker in grote gezinnen 
met relatief weinig leefruimte. Het is daarom vaak druk in huis (zeker als iedereen thuis zit 
door de lockdown), wat het moeilijk maakt om te concentreren op online les en huiswerk). 
Uit het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (2021) blijkt dat leerlingen uit grote gezinnen 
meer vertraging hebben opgelopen tijdens de schoolsluitingen dan leerlingen uit kleine 
gezinnen. 

 

Eigen laptop 

Bijna een derde van de ouders geeft aan dat zijn of haar kind geen eigen device heeft 
om op te werken. Dit is te veel. Een eigen device1 is noodzakelijk om online lessen te volgen 
en ook om veel schoolopdrachten (in een online leeromgeving) te maken. Ook Van der Ent 
& Stam (2021) vinden in hun onderzoek2 ook dat er in nieuwkomergezinnen vaak niet 
genoeg computers zijn voor alle kinderen om tegelijkertijd online aan school te kunnen 
werken, doordat het vaker grotere gezinnen zijn met een kleine portemonnee.  

 

Scholen, gemeenten en stichting Leergeld zouden er eigenlijk voor moeten zorgen dat 
geen enkele leerling in tijden van thuisonderwijs zonder laptop of tablet zit. De initiatieven 
zijn er wel, maar onze resultaten wijzen erop dat veel ouders de weg naar deze initiatieven 

 
1 Een laptop, computer of tablet die het kind niet hoeft te delen met anderen 
2 Het onderzoek van Van der Ent & Stam (2021) betreft een andere doelgroep dan ons onderzoek, namelijk 
jonge Syrische statushouders in Rotterdam. Het onderzoek van OpenEmbassy betreft nieuwkomersgezinnen 
uit heel Nederland. 

“Als meerdere kinderen gelijktijdig online onderwijs moeten volgen – en ouders soms ook 
tegelijk taalles volgen op afstand – dan zorgt dat voor een logistieke puzzel.”  

(Van der Ent & Stam, 2021, p. 396) 
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niet weten te vinden. Veel kinderen hebben wellicht wel een eigen mobiel. Veel maatjes 
geven aan dat de kinderen het thuisonderwijs, en ook de online begeleiding van het 
maatje, op hun mobiel volgen. 

 
Contact met de school 

Het contact van nieuwkomerouders met de school 
verloopt niet altijd even soepel. Dit kan de 
effectiviteit van thuisonderwijs in 
nieuwkomergezinnen in de weg staan. Meer dan 
de helft (54%) van de ouders vindt dat hij/zij 
onvoldoende informatie krijgt van de school over 
thuisonderwijs. Daarnaast geeft twee derde (66%) 
van de ouders aan behoefte te hebben aan beter 
contact met de school van het kind. 

 

In de interviews vertelden de ouders dat zij redelijk tevreden zijn over het contact met de 
school. Anderzijds merken veel maatjes (vrijwilligers) op dat de communicatie tussen de 
school en de ouders niet altijd even makkelijk gaat en dat er veel onduidelijkheid is bij de 
ouders. 

 

In het onderzoek zagen we ook dat ouders 
en leerkrachten soms verschillende ideeën 
hebben over wat het beste is voor het kind. 
Sommige ouders geven aan dat de school 
hen vertelt dat ze hun kinderen niet te veel 
moeten belasten met extra lessen en 
huiswerk. Een moeder uit Yemen vertelde 
dat de docent tegen haar had gezegd, in 
het bijzijn van haar dochter, dat haar 
dochter thuis niet hoeft te studeren en 
lekker moet spelen. De moeder is het hier 
niet eens en vindt dat haar dochter thuis 

ook hard moet studeren, omdat zij nieuw is in Nederland en een taalachterstand heeft. Ze 
begrijpt niet waarom de school denkt dat het kind geen extra ondersteuning nodig heeft, 
terwijl haar rapport niet goed is. Een matcher herkent dat sommige ouders met de docent 
van mening verschillen over hoeveel werk het kind aan kan: “Een moeder zei: ik wil niet dat 
de vrijwilliger, contact opneemt met de school, omdat de juf dan denkt dat ik me te druk 
maak om mijn zoon. Moeder is bang dat de juf daarom niet zal helpen.” De ouders vertellen 
ook dat hun kinderen voetballen, kickboksen, zwemmen, Arabisch leren, de Koran leren en 
hun best doen op school. 

 

 
Waarom het voor nieuwkomerouders moeilijker is om hun kinderen te 
helpen bij thuisonderwijs 
 

In ons onderzoek onder de ouders en de maatjes (vrijwilligers) die deelnemen aan 
TOMaatjes, hebben wij verder ingezoomd op de obstakels die ouders ervaren bij het 
organiseren van thuisonderwijs voor hun kinderen. De grootste barrières zijn: de taal, tijd, 
de (Nederlandse) lesstof niet begrijpen en geen toegang hebben tot de lesstof. 

 
 

 

“We hebben maandelijks overleg 
met school en ook bellen en mailen 

we altijd als er een probleem is. 
We laten de school ons serieus 

nemen door ons contact.”  
– Syrische moeder 

Een matcher – een medewerker van 
OpenEmbassy die de matches maakt tussen 
nieuwkomergezinnen en maatjes - ziet ook 
dat nieuwkomers vaak niet weten hoe ze 
vragen moeten stellen. De matcher komt 

zelf, net als de meest ouders in het 
Thuisonderwijsmaatjes-project, ook uit Syrië 
en legt uit: “in onze cultuur is directheid niet 
zo goed, wij denken dat dat onbeleefd is.” 
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Taalbarrière 

Veel ouders geven aan dat ze zich voor TOMaatjes aangemeld hadden vanwege de 
taalachterstand van hun kinderen na de lockdown. Zij maken zich erg zorgen, omdat ze 
die taalachterstand zagen groeien door het wegvallen van de fysieke lessen, maar ook 
doordat hun kinderen tijdens de lockdown veel minder Nederlands praten met 
leeftijdsgenoten op school of tijdens buitenschoolse activiteiten die ook waren afgezegd. 
Juist hier kunnen de ouders moeilijk bij helpen, doordat zij zelf de taal (nog) niet goed 
beheersen (zie ook: Van der Ent & Stam, 2021). 

 

Bijna de helft (47%) van de ouders beoordeelt het eigen taalniveau als 'redelijk'. 11,5% van 
de ouders geeft van zichzelf aan bijna geen Nederlands te spreken. De ouders die de 
enquête hebben ingevuld zijn gemiddeld 4,5 jaar in Nederland. In de interviews benoemden 
de ouders de taalbarrière duidelijk als grootste obstakel voor het helpen van hun kinderen 
bij het thuisonderwijs. Meerdere maatjes benoemen ook dat bij het kind thuis geen 
Nederlands wordt gesproken. Zij zien dit als een belemmering voor het leerproces van het 
kind, zeker wanneer de kinderen veel thuis zitten tijdens de lockdown. Toch moet het 
spreken van een ‘thuistaal’ anders dan het Nederlands niet worden ontmoedigd. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat meertaligheid de Nederlandse taalvaardigheid 
niet in de weg staat en zelfs veel voordelen heeft voor de taalontwikkeling van het kind 
(zie o.a. Cummins, 2017; gelijkekansenindeklas.nl, 2021) 

 
 
Tijd 
Bijna de helft van de ouders (44%) geeft aan te weinig tijd te hebben om te helpen met 
het schoolwerk. Ouders zijn soms ook bezig met het inburgeringstraject en hebben niet 
genoeg tijd en rust om al die nieuwe verantwoordelijkheden zelf op te pakken. De ouders 
die wij spraken vinden, zoals alle ouders, het onderwijs en met name de taalontwikkeling 
van hun kinderen erg belangrijk. Veel ouders hebben bovendien het idee dat hun kinderen 
een stap extra zullen moeten zetten in vergelijking tot leeftijdsgenoten. Het kan de ouders 

dan ook veel stress en een gevoel van 
machteloosheid geven dat zij zelf hun kind niet goed 
kunnen helpen bij het schoolwerk. De ouders zijn 
daarom ontzettend blij dat zij via TOMaatjes toch 
een oplossing hebben gevonden.  70% van de ouders 
geeft aan dat ze zelf meer rust hebben dankzij de 
extra tijd en aandacht van het maatje voor het kind. 
Dit geeft aan dat het thuisonderwijs ook de ouders 
raakt. Extra ondersteuning voor het kind, zoals van 
de thuisonderwijsmaatjes, komt ook de ouders ten 
goede. 

 

 

 

 

“We kunnen onze kinderen niet helpen met onderwijs, we begrijpen het ook niet. 
Soms helpen de oudere kinderen mijn jongste zoon. Maar het enige dat wij 

kunnen doen is zorgen dat ons kind studeert. Dus we vragen hem te studeren, dat 
hij zich voorbereidt voordat de docent komt, alle boeken klaar staan, dat ze ook 
op tijd voor afspraken klaarstaan, we schrijven de afspraken in de agenda en 

motiveren hun te studeren. We kunnen het niet aan hen leren.”  
– Syrische moeder 

“Moeder vertelde dat haar 
kinderen het goed doen op 
school, maar ze zei ‘ik wil 

gewoon dat mijn kinderen beter 
zijn dan Nederlanders in de klas, 
omdat ze minder kansen zullen 

hebben dan hun klasgenoten’.” – 
Matcher 
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Lesstof 

Hoewel de ouders zelf relatief hoogopgeleid zijn (39% van de ouders heeft een opleiding 
op HBO of universitair niveau), geeft een ruime meerderheid (61,8%) aan de lesstof van hun 
kind niet goed genoeg te begrijpen om het uit te kunnen leggen. Dit is zeker opvallend, 
aangezien het bij driekwart van deze ouders gaat om een kind op de basisschool. Door 
op deze manier te corrigeren voor de invloed van het opleidingsniveau van de ouders, 
toont dit onderzoek aan dat het thuisonderwijs in nieuwkomergezinnen wordt bemoeilijkt 
door het ‘nieuw zijn’ in Nederland. 

 

Bijna alle ouders vertelden in de interviews verbijsterd dat hun kinderen geen lesmateriaal 
hadden. Dit lesmateriaal heeft in ieder geval een andere vorm dan de ouders gewend zijn 
vanuit hun eigen land (Jemen, Turkije en Syrië). In Syrië krijgen kinderen op hun eerste 
schooldag alle boeken voor het hele jaar mee naar huis. Zo weten de ouders precies wat 
hun kind dat jaar moet leren. Op de basisschool in Nederland blijven de boeken meestal 
op school en is veel lesmateriaal online. In Nederland hoeven basisschoolleerlingen over 
het algemeen thuis weinig uit boeken te leren, maar wel spreekbeurten, werkstukken en 
andere opdrachten te maken. 

 
 
Wat kunnen scholen, de onderwijssector en beleidsmakers doen om meer 
kansen te creëren voor nieuwkomers? 
Aandacht voor contact met de ouders 

Voor scholen is een belangrijk inzicht uit dit onderzoek dat nieuwkomerouders vaak 
behoefte hebben aan beter contact met de school. Scholen kunnen deze ouders vaker 
proactief benaderen en bijvoorbeeld vragen of ouders behoefte hebben aan een extra 
oudergesprek. Ook huisbezoek is juist belangrijk. Vrijwilligers, van TOMaatjes of andere 
projecten, kunnen bruggen bouwen tussen het gezin en de school. 

 

Maak het bepalen van niveau minder afhankelijk van taal 
Ons onderzoek onderstreept een kritiekpunt dat al langer speelt in het onderwijs: het 
Nederlandse schoolsysteem is te veel gebaseerd op taal. Veel ouders benadrukken hoe 
essentieel het voor hun kind is om de taal goed te leren om mee te komen op school, “want 
taal komt terug in alle taken: geschiedenis en andere vakken. Daarom moeten mijn kinderen 

de taal heel goed leren.” Veel ouders 
zijn van mening dat hun kind extra 
ondersteuning nodig heeft bij taal op 
school. Extra tijd of uitleg krijgen bij de 
vragen tijdens een toets zijn kleine 
veranderingen die al een groot verschil 
kunnen maken. 

Eén van de centrale taken van het 
onderwijs is het maken van een 
‘efficiënte indeling’ (Van de Werfhorst & 
Mijs, 2010). Doordat taalbeheersing in 
ons onderwijssysteem zó bepalend is, 
verloopt de ‘indeling’ van leerlingen uit 
nieuwkomergezinnen niet efficiënt – en 

niet rechtvaardig. Een deel van deze jongeren volgt onderwijs op een lager niveau dan zij 
cognitief aan zouden kunnen (Crul, Keskiner, Schneider, Lelie & Ghaeminia, 2010; 
Stavenuiter, Smits van Waesberghe, Noordhuizen & Oostrik, 2016; VO-raad, 2016). De 
taalontwikkeling van (nieuwkomer)jongeren heeft te lijden gehad onder de lockdown. 
Daarom is het nu des te belangrijker dat zij niet disproportioneel afgerekend worden op 
hun taalvaardigheden, zodat ook zij kunnen doorstromen naar een niveau dat past bij hun 
talenten. 

“In Noorwegen en ook in Jemen is dat anders. 
Als je daar nieuw bent in het land en ze willen 
je niveau bepalen, wordt dat gebaseerd op 
de vakken waarvoor taal niet essentieel is, 
bijvoorbeeld rekenen. Hier bepaalt de taal 
alles. Als je de taal nog niet goed beheerst, 
kan het zijn dat je naar een lager niveau 

gestuurd wordt. Ik denk dat er een 
uitzondering moet worden gemaakt voor 

taal.” 
 – een Jemenitische moeder 
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Duidelijk oefenmateriaal voor thuis 

Zoals hierboven is uitgelegd, vinden veel nieuwkomerouders het moeilijk om thuis te 
oefenen met hun kinderen, omdat de kinderen vaak geen concrete lesstof mee naar huis 
krijgen die de ouder met het kind thuis kan behandelen. Dit is een nuttig inzicht voor 
scholen: ga met ouders in gesprek over de vraag hoe zij thuis met hun kind kunnen oefenen 
en geef concreet oefenmateriaal, zoals boeken of stencils met oefeningen, mee naar huis. 
Daarnaast zijn er ook buiten school om veel programma’s die kinderen, vaak in 
samenwerking met ouders, kunnen helpen met het vergroten van de taalvaardigheid, zoals: 
BoekenPret, Lexima, VoorleesExpress en Humanitas.  

 
 

Oog voor onderwijsintegratie 
Als we een inclusiever schoolsysteem willen creëren, is het van groot belang om met de 
blik van een buitenstaander te kijken naar wat we aannemen als ‘normaal’. Want niets is 
normaal voor wie nieuw is. 

 

De maatjes ervaren tijdens de begeleiding dat het voor de leerlingen die in een ander 
land naar school zijn geweest een flinke overstap is naar het Nederlandse 
onderwijssysteem. Hier wordt namelijk een andere rol van hen verwacht als leerling. Eén 
van de maatjes vertelt: “Het Nederlandse schoolsysteem is heel anders dan in haar 
thuisland. Daarmee is er ook een groot verschil tussen de manier van leren, zoals boeken 
stampen versus info opzoeken en verwerken in onderzoeken en verslagen. Dit is een heel 
grote kloof.” Ook voor de ouders is het wennen. Van hen wordt een andere rol verwacht 
in relatie tot de school. 

 

Iemand die onbekend is met het Nederlandse 
onderwijs, moet tussen de regels door proberen te 
lezen wat normaal is en hoe hij zich dient te 
gedragen. Laten we dit proces voor nu 
‘onderwijsintegratie’ noemen. Scholen en 
maatschappelijke instellingen die zich bezighouden 
met integratie zouden onderwijsintegratie kunnen 
versoepelen door meer aandacht te besteden aan 
de ‘sociale spelregels’ op school, zodat ouders en 

leerlingen snel volwaardig hun rol in het onderwijs in kunnen nemen en zo het leerproces 
van het kind bevorderen. 

 

 

 

 
  

’In Syrië gaan ouders vaak naar 
de school. Hier missen wij de 

communicatie met docenten. In 
Syrië is de ouder altijd welkom om 
over de ontwikkeling van het kind 

te komen praten.’ 
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Conclusie 
 

Goed onderwijs aan kinderen uit nieuwkomergezinnen begint bij het begrijpen van het 
perspectief van die gezinnen. Door een relatie met het gezin op te bouwen, krijgen de 
thuisonderwijsmaatjes inzicht in de ondersteuning die nodig is in het gezin. Dit onderzoek 
bevestigt dat thuisonderwijs voor nieuwkomergezinnen vaak moeizaam gaat, met name 
doordat de ouders het moeilijk vinden om te helpen doordat zij de Nederlandse taal niet 
goed genoeg beheersen, te weinig tijd hebben en het lesmateriaal niet begrijpen en vaak 
ook geen toegang hebben tot het lesmateriaal. De ouders die wij spraken vinden, zoals 
alle ouders, het onderwijs en met name de taalontwikkeling van hun kinderen erg 
belangrijk. Veel ouders hebben bovendien het idee dat hun kinderen een stap extra zullen 
moeten zetten in vergelijking tot leeftijdsgenoten. 

 

Ons onderzoek toont aan dat de meeste obstakels die nieuwkomergezinnen hebben 
ervaren tijdens het thuisonderwijs niet verdwijnen zodra de scholen opengaan. Ook dan 
blijft voor hen het contact met de school en het helpen bij schoolwerk moeilijker dan voor 
veel andere gezinnen. Hieruit volgt dan ook de oproep aan het onderwijs: help 
nieuwkomergezinnen om deze obstakels te overbruggen. Als de scholen na de kersvakantie 
onverhoopt gesloten blijven, kunnen we leren van de vorige lockdown: de school kan het 
thuisonderwijs in nieuwkomergezinnen ondersteunen door goed contact te houden met 
het gezin en duidelijk oefenmateriaal mee te geven. 
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