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In een notendop…
Dit boekje is een gids voor ouders die een actieve rol
willen spelen in het begeleiden van hun kinderen bij het
proces om te leren studeren. Het is een gids in de
letterlijke zin van het woord: beknopt met concrete tips
en handvaten.
In deze gids wordt duidelijk de nadruk gelegd op het
feit dat de ouders het studeren en ook het plannen van
het studiewerk niet moeten overnemen van hun
kinderen. Belangrijk is hoe je uw kind motiveert om te
studeren. De tips die worden gegeven bouwen zich op
vanuit alledaagse voorbeelden. Ze worden dan vertaald
naar het benaderen van de jongere die moet
verantwoordelijk worden voor zijn / haar eigen
studiewerk.
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eenvoudig in de praktijk om te zetten
vooral voor ouders
studeren, studiebegeleiding, plannen, studiemotivatie
een uitgebreid notenapparaat en literatuurlijst

Over de auteur (s)…

Paul Maes en Hilde Jaspaert hebben reeds jarenlang ervaring met studiebegeleiding. Ze hebben
reeds honderden voordrachten gegeven over dit onderwerp.
Hilde Jaspaert is licentiate Romaanse filologie, ex-leerkracht en momenteel werkzaam als trainer
– consultant.
Paul Maes is leerkracht in het secundair onderwijs
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Zeker lezen?

Het boek bevat zeer praktische tips die eenvoudig in de praktijk om te zetten zijn. Het
kost je in principe geen moeite om deze tips toe te passen. Het is eerder een manier van
denken over je kind die je jezelf moet eigen maken.
De tips die worden gegeven, gaan in mijn ogen verder dan enkel en alleen het ‘doen
studeren van je kind’. Ook voor de algemene ontwikkeling van je kind, geeft dit boek je
handvaten.
Nadeel van dit boek is dat de auteurs vaak verwijzen naar een artikel (waarin ze dan
eigenlijk een hoofdstuk van het bedoelen). Deze verwijzingen gaan over wat de lezer al
heeft gelezen maar ook over wat nog moet komen. Dit maakt dat je als lezer regelmatig
terug of verder moet bladeren in het boek.
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Te onthouden

De auteurs aangeven als belangrijkste tip aan dat je als ouders niet het studiewerk van
je kind moet plannen. Ook het controlerend optreden heeft een averechts effect. Je moet
de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij het kind zelf laten. MOTIVEREN en opbouwend te
werk gaan is de boodschap.
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Meer over thuis studeren op www.letop.be
 Technieken, vaardigheden en tips voor leerlingen en ouders over thuis
leren en studeren
Werkmap Leerzorg, eerste hulp bij Leerstoornissen en problemen bij het leren bij
normaal begaafde kinderen, Hoofdstuk 6: Thuis leren en studeren, Die-’s-lekti-kus
vzw
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