
De inrichting van
leeromgevingen thuis:

tips waarmee ouders en leerlingen
snel aan de slag kunnen

Het belang van een goede fysieke leeromgeving, ook thuis.

Een goede leerplek kan het gebrek aan optimale
leerbegeleiding voor een stuk compenseren.
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Ondersteunt een positieve
leerhouding, wakkert
nieuwsgierigheid aan en geeft
zelfvertrouwen

Zorgt voor rust, concentratie
en algemeen welbevinden
bij online leren

Biedt afwisseling, ruimte voor
creativiteit en is uitdagend voor
informeel en coöperatief leren.

Een goede fysieke leeromgeving thuis:

Maar…, niet elke woning is even geschikt

30.70%

18.70%

Aandeel 0-17 jarigen in Belgische
huishoudens die in een woning leven
met lekkend dak, vochtige muren,
vloeren of funderingen of vermolmde
ramen of vloeren**

25.8%

4.6%

Aandeel 12-17 jarigen in Belgische
huishoudens die in een overbezette
woning leven (excl.
eenpersoonshuishoudens)**

*   Vlaamse armoedemonitor 2017; EU-SILC, 2015
** Eurostat 2020

inkomen onder de armoedegrens

inkomen boven de armoedegrens

Tijdens COVID-19 is de eigen woning een belangrijk onderdeel geworden van de leeromgeving. Scholen,
leerkrachten en begeleiders zijn hier best alert voor en houden er rekening mee in hun contacten met
ouders en leerlingen.

50.000
-16 jarigen in Vlaanderen hebben omwille
van financiële redenen geen geschikte plek in
huis om huiswerk te maken.



Wat maakt een goede leeromgeving thuis?

- De inrichting van leeromgevingen thuis:  tips waarmee ouders en leerlingen snel aan de slag kunnen -

Een goede leerplek
omvat volgend
basispakket:

Een goede leerplek
geeft comfort:

Een goede leerplek
geeft controle en
eigenaarschap:

Hoe kan je dit doen: enkele tips

Als het gemakkelijk is om je of te zonderen
(een eigen kamer):

Als de woonsituatie afstandsleren moeilijk maakt:
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Tafel, stoel, papier en
schrijfgerei.
Computer met toegang tot
het internet en
stroomvoorziening.
Kast, box of tas om
leermateriaal in op te
bergen.
Indien mogelijk een
printer om lesmateriaal af
te drukken.

Weinig zintuigelijke prikkels
en storend geluid.
Temperatuur van 19-23° C.
Afwisseling van dag- en
kunstlicht.
Regelmatig verluchten.

Vermijd om voortdurend
afgeleid te zijn door sociale
media.
Duidelijke afbakening tussen
een plek voor schoolwerk en
een plek voor vrije tijd en gezin.
Personaliseer de eigen
werkplek.
Controle over wie er
binnenkomt en wanneer.
Controle over welke informatie
wordt gedeeld over het leren
en wanneer.
Rustig, met weinig zintuigelijke
prikkeling (werk desnoods met
oordopjes of oorkappen).

Voor een stimulerende inrichting zorgen,
bvb. boeken, wereldbol, persoonlijke
spullen.
Desnoods de eigen leerplek markeren
met een naamkaartje.
Ouders mogen een oogje in het zeil
houden, maar niet ongevraagd
binnenkomen.
Ouders stellen best niet voortdurend
vragen over het schoolwerk, leggen het
initiatief bij het kind: aanmoedigen en een
luisterend oor geven.

Als je merkt dat het afstandsleren moeilijk loopt, probeer
ook de woonsituatie bespreekbaar te maken, ook al kan
het gevoelig liggen.
Als leerkracht zorg je best niet voor korte deadlines
wanneer leerlingen hun leerplek maar tijdelijk ter
beschikking hebben.
Ouders en leerlingen kunnen werken met tijdsblokken:
de leerling krijgt gedurende vaste uren tijdelijke controle
over een gemeenschappelijke ruimte en de aanwezige
uitrusting.
Er worden best duidelijke afspraken gemaakt: wie kan
waar wanneer zitten.
Contactmomenten bij synchroon leren worden best
afgestemd in functie van de uren waarbinnen kinderen
een leerplek ter beschikking hebben.
Het is belangrijk dat de leerling de tijdelijke leerplek nog
altijd kan personaliseren en controle krijgt over wie er
binnenkomt.
Leerlingen moeten ten allen tijde in hun eigenwaarde
worden gelaten. Wees alert voor de blootstelling van de
thuissituatie voor klasgenoten bij groepschats.

Als je merkt dat leerlingen in een thuis- en
woonsituatie leven die afstandsleren
(bijna) onmogelijk maakt, kan je in overleg
met het CLB best samen met de ouders
zoeken naar een oplossing via opvang op
school of in een ander initiatief.



Doorheen het huis, in de tuin, op straat, in het park
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Kijk een goed om je heen: in huis, op straat en in het
park valt meer te leren dan je denkt!

Een schoolopdracht
met een vriend of

vriendin maken via
videochat.

Een schoolopdracht
maken samen met
broertjes of zusjes

rond de keukentafelKinderen laten
kennismaken met
STEM-speelgoed.

De stoep gebruiken
om je maaltafels te

oefenen.

Een school
opdracht met
plantjes uit de

tuin of het
park

Een atelier of
”maker-zone”

inrichten.

Koken en werken
met verhoudingen

Creatief bezig zijn
met knutselen of

tekenen

Een kamp bouwen,
een parcours maken,

buiten spelen en
sporten

2x3

Op de padlet van LEaRN (Universiteit van Melbourne)
vind je vele leuke tips en ideeën:
https://padlet.com/learnunimelb/LEaRNatHome

Terug naar school

De heropening: probeer zo goed mogelijk een werkbare leeromgeving te verzoenen
met de COVID-19 veiligheidsvoorschriften.

Gratis draaiboek met COVID-19: veiligheidsvoorschriften:
https://www.schoolmakers.be/molvo-project/

Gratis handleiding voor de inrichting van de klassen (COVID-19):
https://www.dox.be/veilignaarschool/#Handleiding%20'klas%20herschikken'

https://padlet.com/learnunimelb/LEaRNatHome
https://www.schoolmakers.be/molvo-project/
https://www.dox.be/veilignaarschool/#Handleiding%20'klas%20herschikken'


Bedenk welke
leerervaringen je

wil laten
doorwerken op

school.

Nadenken over de toekomst?
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1 3 Maak gebruik
van

handleidingen
en/of neem een
expert onder de

arm.

5

2 Probeer samen
met collega’s en

leerlingen
testopstellingen uit

van zodra dit
mogelijk is.

4
Kijk over de

muur en zie hoe
andere scholen

het doen.

6
Begin al met

leerscenario’s te
ontwikkelen

Denk met
collega’s en

ouders na welke
leeromgeving

daarbij zou
kunnen passen.

Meer informatie?

Boek: Inspiratiegids voor klasinrichting en scholenbouw
https://www.acco.be/nl-be/items/9789463792394/Inspiratiegids-voor-
klasinrichting-en-scholenbouw

Boek: Klas met een hoek af: hoe een flexibele klasinrichting leren stimuleert
https://www.lannoo.be/nl/klas-met-een-hoek-af

Website: maak van je school een effectieve en duurzame leeromgeving
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/maak-van-je-school-een-effectieve-
duurzame-en-gezonde-leeromgeving

Deze infographic is gemaakt door +reseARCH (www.plus-research.com), Lisa Herman en Geert Leemans (in eigen naam) op
basis van: Arnou, C., Cornelis, G., Heymans, P., Leemans, G., Nuyens, I., Tondeur, J., Vaesen, J., Van Den Driessche, M., Elen,
J., Valcke, M. (2020). Hoe creëer je thuis een krachtige leeromgeving?. Geraadpleegd, 9 mei, op: 
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/104851/hoe-creeer-je-thuis-een-krachtige-leeromgeving/

https://www.acco.be/nl-be/items/9789463792394/Inspiratiegids-voor-klasinrichting-en-scholenbouw
https://www.lannoo.be/nl/klas-met-een-hoek-af
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/maak-van-je-school-een-effectieve-duurzame-en-gezonde-leeromgeving
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/104851/hoe-creeer-je-thuis-een-krachtige-leeromgeving/

