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Ten geleide

“Gaat het goed met de ouders, dan gaat het goed met de kinderen en dan gaat het ook goed op school”, stelde een directeur
van een Apeldoornse basisschool tijdens een panelgesprek over
de vragen en behoeften van ouders.
Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van kinderen: het levert
een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingsmogelijkheden en
het schoolsucces van kinderen. Onderzoek toont aan dat het
gedrag van ouders naar kinderen in de thuissituatie meer
invloed heeft op de schoolprestaties dan de participatie van
ouders op school. Dat ouders meehelpen op de groep of lid zijn
van de ouderraad kan een stimulerende invloed hebben op de
ontwikkeling van het kind. Maar ‘good parenting at home’
heeft een beduidend grotere invloed op het schoolsucces van
kinderen. In deze brochure gaan we nader in op deze rol van
ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen en de wijze waarop voorschoolse en schoolse voorzieningen het opvoedings- en
onderwijsondersteunend gedrag van ouders kunnen stimuleren. Kort gezegd: ouderbetrokkenheid thuis.
In hoofdstuk 1 worden de begrippen ouderbeleid, ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis verhelderd. Besproken
wordt waarom ouderbetrokkenheid thuis van groot belang is
en welke factoren daarop van invloed zijn. In hoofdstuk 2 volgt
een beschrijving van voorwaarden om ouderbetrokkenheid
thuis te doen slagen. Hoe (voor)schoolse voorzieningen het
opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag van ouders
kunnen stimuleren, komt aan bod in hoofdstuk 3. Daarin staat
een scala aan inspirerende methodieken en ideeën uitgewerkt.
Tot slot vindt u achter in de brochure de quickscan
‘Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid’ en een literatuurlijst.
Deze brochure is geschreven voor kindercentra, peuterspeelzalen en basisscholen. In de tekst worden deze organisaties
aangeduid als (voor)schoolse voorzieningen. Brede scholen en
educatieve centra vallen hier eveneens onder. Ook voor organisaties die ouders (op andere wijze) ondersteunen bij de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen biedt deze uitgave
handvatten voor de praktijk.
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Key Findings for Parent Involvement:
• Decades of research show that when parents and
teachers work together, kids do better academically
and socially.
• Family participation is twice as predictive of student
success as family socioeconomic status.
• The definition of meaningful parent involvement is
much broader than originally believed.
• The most critical parent involvement is what
happens in the home but parents need specific information on how to help and what to do.
Bron: The parent/teacher home visit project
(www.pthvp.org)
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1. Ouderbetrokkenheid thuis

Leidsters/leerkrachten en ouders zijn partners in opvoeding en
opleiding. Beide partijen willen dat het kind zich optimaal
ontwikkelt en zoveel mogelijk kansen krijgt, zowel wat betreft
schoolsucces als later in de maatschappij. Ze richten zich op
het belang van het kind, ieder vanuit een andere positie, ieder
vanuit de eigen specifieke mogelijkheden, kennis en vaardigheden.
Onderzoek wijst uit dat opvoedingsgedrag van ouders, omgeving van het gezin en informele educatie door ouders bepalend
zijn voor de ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen.
Niet alle ouders slagen er echter in om hun kind stabiliteit en
een stimulerende leeromgeving te bieden. Daarom is het van
belang dat (voor)schoolse voorzieningen zich richten op het
actief ondersteunen en stimuleren van ouders in hun rol als
opvoeder.
In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de begrippen ouderbeleid, ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis.
Vervolgens wordt het belang van het opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag van ouders besproken en de manieren
waarop dit gedrag tot uiting komt. Tevens komen kenmerken
van ouders, kinderen en leidsters/leerkrachten aan bod die van
invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen.

1.1

Ouderbeleid, ouderparticipatie en
ouderbetrokkenheid thuis

In welke mate een organisatie slaagt in het ondersteunen van
ouders in hun opvoedersrol hangt nauw samen met de mate
waarin en de wijze waarop organisaties het ouderbeleid invullen en ouders bij de (voor)schoolse voorziening betrekken.
Onder ouderbeleid wordt verstaan: de visie op de positie en de
rol van ouders in de peuterspeelzaal, kinderopvang of school,
in wijk of buurt, in beleid en activiteiten. Ouderparticipatie is
de vertaling van het ouderbeleid: hoe doe je dat. Daarbij komen
ouders op verschillende manieren in beeld:

• Als klant of consument:
ouders worden geïnformeerd over zaken in het algemeen en
over die van hun kind.
• Als belanghebbende:
ouders denken en beslissen mee op organisatieen beleidsniveau.
• Als vrijwilliger:
ouders ondersteunen de voorziening op vrijwillige basis,
passend bij hun interesses en deskundigheden.
• Als opvoeder:
ouders worden aangesproken op hun rol als opvoeder: het
steunen, sturen, stimuleren van hun kind bij diens ontwikkeling, educatie en schoolloopbaan.
In deze brochure ligt het accent op de invalshoek ‘ouder als
opvoeder’ en de wijze waarop (voor)schoolse voorzieningen
het opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag van
ouders kunnen stimuleren. Dit wordt kort gezegd ‘ouderbetrokkenheid thuis’ genoemd. De invalshoeken ‘ouder als klant,
belanghebbende en vrijwilliger’ blijven in deze uitgave grotendeels buiten beeld.

Begripsverheldering: ouderbeleid, ouderparticipatie,
ouderbetrokkenheid thuis

ouderbeleid

de visie op de positie en
rol van ouders in de eigen
voorziening

ouderparticipatie

de vertaling van het
ouderbeleid: hoe doe
je dat

ouders als klant

ouders als opvoeder

ouders als belanghebbende
ouderbetrokkenheid thuis
ouders als vrijwilliger
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1.2
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Investeren in ouderbetrokkenheid thuis

Het betrekken van ouders bij onderwijs en opvoeding is van
cruciaal belang voor het vergroten van de onderwijskansen van
kinderen uit achterstandssituaties, zo stelt het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in
‘Onderwijskansen’ (2000). De betrokkenheid van ouders bij de
ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kinderen staat al
ongeveer vijftig jaar sterk in de belangstelling en er is veel
onderzoek naar verricht. Met name de Engelse onderzoekers
Desforges en Abouchaar (2003) hebben in opdracht van het
Engelse Ministerie van Onderwijs tientallen onderzoeken
gedaan naar de effecten van ouderbetrokkenheid op de leerresultaten van kinderen. De onderzoekers concluderen dat niet
zozeer de participatie op school, maar de betrokkenheid thuis
een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces
van kinderen. ‘Good parenting at home’ leidt doorgaans tot
meer zelfvertrouwen, meer positieve attitudes naar school,
betere prestaties in taal en rekenen, en een verdere ontwikkeling van sociale competenties. Investeren in ouderbetrokkenheid thuis draagt dus voor een belangrijk deel bij aan het
vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.
Ook de Onderwijsraad onderschrijft dit: “Allereerst lijkt het van
wezenlijk belang om ouders te ondersteunen bij het vormgeven
en verbeteren van hun opvoedingspraktijk” (2005).
Bij jonge kinderen gaat het om een ‘home learning environment’: het thuis voorzien in een breed scala op leren gerelateerde activiteiten, zoals voorlezen, vertellen, rijmen, bibliotheekbezoek. Het SCO-Kohnstamm Instituut (Blok c.s., 2003) stelt
dat bij stimuleringsprogramma’s ouderlijke vaardigheden
centraal dienen te staan. Daarom bevelen zij aan VVE (voor- en
vroegschoolse educatie) centre-based programma’s te combineren met home-based programma’s. Voorwaarden om effectief ouderlijke vaardigheden te vergroten zijn een intensief
programma van minimaal twee jaar van hoge kwaliteit met
oefeningen en thuisopdrachten, uitgevoerd door goed getrainde beroepskrachten. Het onderzoek van de Turkse wetenschapper Kagitcibasi (2001) wijst uit dat een stimuleringsprogramma
voor moeders (gelijkend op de Stapprogramma’s) op de lange
termijn zelfs meer effecten heeft op de schoolprestaties dan de
‘educational preschool’.

1.3

Kind, gezin en omgeving

De essentie van opvoeden is dat ouders er ‘onvoorwaardelijk
zijn’ voor hun kind. Het is een algemene overtuiging dat het
voorbeeld – dat vaders en moeders zelf geven – de meest
invloedrijke factor is voor kinderen. Opvoeden is in essentie:
‘voorbeeldig leven’.
Studies naar opvoeding in de eerste jaren geven aan dat een
warme, sensitieve, responsieve, contingente stijl van opvoeden
leidt tot een veilige hechting. Deze houding van ouders geeft
het kind zelfvertrouwen en vormt een stevige basis voor de
verdere ontwikkeling.

“Kinderen die in zichzelf geloven, hebben hogere
verwachtingen over toekomstige successen, gaan langer
door met hun taak en tonen over het algemeen betere
resultaten dan andere kinderen die even vaardig zijn,
maar minder zelfvertrouwen hebben.”
G. Weide, onderwijzer en psycholoog

Het is ook gemeengoed bij onderzoekers dat een autoritatieve
opvoedingsstijl voor veel aspecten van de kindontwikkeling het
meest gunstig is. Met deze wijze van opvoeden geven ouders
liefde en genegenheid, stellen duidelijke regels en grenzen, en
houden rekening met de behoeften en leeftijd van het kind.
Het opvoedingsgedrag van ouders wordt met name beïnvloed
door het welbevinden van de ouders (onder andere gezondheid, sociale steun) en gezinsculturele en gezinsstructurele
factoren. Het welbevinden van de ouders is afhankelijk van
factoren als armoede, werkloosheid, isolement. Zoals in het
schema op de volgende pagina is weergegeven kunnen diverse
macro- en mesofactoren worden onderscheiden die van
invloed zijn op de ontwikkelings- en opleidingskansen van
kinderen.
Naast factoren in de opvoeding en omgeving van het gezin zijn
ook kenmerken van het kind zelf bepalend voor de schoolprestaties. Kinderen verschillen in het aanvangsniveau en maken
niet allemaal dezelfde ontwikkeling door. Dat erfelijk bepaalde
mogelijkheden, intelligentie en capaciteiten daarbij een rol
spelen, spreekt voor zich. Uit neurologisch onderzoek komt
ook naar voren dat de hersenen zich gedurende het leven blijven ontwikkelen. Cognitieve functies als taalbegrip, ordenen,
abstraheren, generaliseren zijn zaken die een mens niet bij de
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Invloed sociaal-economisch beleid, gezinsbeleid en opvoed- en opgroeisteun
op ontwikkelings- en opleidingskansen kind (naar Feinstein, 2004)

sociaal-economisch
beleid

gezinsbeleid

opvoed- en opgroeisteun

gezinsstructurele
kenmerken

gezinsculturele
kenmerken

moeders en vaders

opvoeden

• stress
• armoede
• werkloosheid
• desintegratie
• eenoudergezin
• isolement

• cultuurparticipatie
• taalbeheersing
• leesgedrag
• hobby’s
• gezamenlijke
activiteiten

• welbevinden ouders
• opleiding
• ouderlijke cognities
• psychische gezondheid
• lichamelijke gezondheid
• sociale steun

• opvoedingscompetentie
• opvoedingsstijl
• opvoedingsgedrag
• ouder-kindrelatie
• ouder-kindinteractie

ontwikkeling en
opleiding kind
• zelfbeeld
• zelfvertrouwen
• motivatie
• cognitieve competentie
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geboorte mee krijgt. Ze worden gevormd door opvoeding en
onderwijs. Bij de geboorte heeft een kind de beschikking over
‘basismateriaal’. Opvoeding, opleiding en ervaring bouwen dit
uit en verrijken telkens de potenties van een kind.
De laatste jaren is er in het onderwijs steeds meer aandacht
voor gekomen dat kinderen zichzelf actief ontwikkelen. Dit
proces wordt in belangrijke mate van binnenuit gevoed. Ze
doen dat echter niet geïsoleerd, maar in verbondenheid en
interactie met anderen – hun sociale omgeving – en hun fysieke
omgeving. Enerzijds moeten kinderen dus voldoende ruimte
krijgen voor de eigen ontwikkeling, anderzijds vraagt dit van de
opvoeders dat ze de kinderen hierbij zowel steunen als uitdagen. Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het pedagogisch leerklimaat op de (voor)schoolse voorziening is. En hoe belangrijk
de opvoedingsstijl van de ouders en medeopvoeders is. ‘Leren’
begint vanaf het prille begin van het jonge kind.

1.4

Kenmerken opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag

De belangrijkste kenmerken van opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag van ouders zijn:
• Steunen, sturen, stimuleren
Ouders tonen affectie, zijn warm, bieden emotionele steun en
hebben respect voor de autonomie van het kind (ruimte voor
het kind en het ‘zelf doen’ zijn essentieel voor het zelfvertrouwen en welbevinden). Ouders geven leiding aan hun kind,
maken duidelijk wat ze verwachten, stellen grenzen, houden
toezicht en sturen bij wanneer het verkeerd gaat. Ze moedigen
hun kind aan nieuwe dingen te leren, op ontdekking te gaan, te
spelen, te praten, vrienden te maken en grote en kleine problemen op te lossen (inspelend op de ‘zone van naaste ontwikkeling’).
• Een verdiepende communicatie met hun kinderen
Kenmerken van verdiepende communicatie zijn: ingaan op
ervaringen en gevoelens, informatief, doorvragend, kritisch,
gevarieerd, praktijkgericht en meer abstract.
• Hoge (reële) verwachtingen hebben van het leren van hun kinderen
Hoge, maar reële verwachtingen ten aanzien van het schoolsucces zijn belangrijk voor de affectieve en cognitieve ontwik-
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keling van het kind. Ouders volgen hoe het met hun kind gaat,
verwachten dat het zijn best doet en bieden ondersteuning. Dit
vanuit een warme ouder-kindrelatie en rekening houdend met
de mogelijkheden van het kind.
• Een rijke leef- en leeromgeving voor ‘informeel leren’
Ouders bieden een rijke leeromgeving aan in de dingen van
alledag: praten en genieten van dagelijkse dingen, zingen en
voorlezen, delen van gevoelens. Bij de dingen van alle dag gaat
het vooral om de kwaliteit en niet primair om de hoeveelheid.
Elke dag voorlezen kan alle ouders worden aangeraden. Nog
belangrijker is hóe ouders voorlezen en communiceren.
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“Kinderen leren waarschijnlijk in gezinsverband evenveel of meer van ouderlijke activiteiten die niet uitdrukkelijk als pedagogisch bedoeld zijn, dan van activiteiten
waarachter deze intentie wel schuil gaat. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat veel van het niet-intentionele pedagogische gedrag van ouders van invloed is op het schoolse
leren.”
W. Meijnen, emeritus hoogleraar onderwijskunde

1.5

Verschillen tussen groepen ouders

Kinderen groeien op in verschillende milieus. Het gezin en de
gezinscultuur versterken de eigenheid van het kind en verrijken
zijn mogelijkheden. Er zijn gezinnen waarin de omstandigheden ongunstiger zijn om zich optimaal te ontplooien of om
aansluiting te vinden op school. Dit heeft tot gevolg dat een
groep met een achterstand aan het basisonderwijs begint. Het
niet beheersen van het Nederlands is een duidelijk voorbeeld.
Over het algemeen leren kinderen de taal snel wanneer ze veel
omgaan met Nederlandssprekende kinderen. Nederlands spreken en een rijke taalbeheersing zijn echter twee dingen.
Daarom is het van nog groter belang aandacht te besteden aan
de groep kinderen van wie de taalbeheersing en woordenschat
beperkt is. Over het algemeen genomen blijken kinderen van
laagopgeleide (allochtone én autochtone) ouders een behoorlijke achterstand – soms van meer dan een jaar - te kunnen
hebben in relatie tot wat de school verwacht.
De verschillen in ontwikkeling kunnen deels worden verklaard
door (risico)factoren in de omgeving van het gezin, de opvoeding van ouders en de informele educatie door ouders. Vaak
worden ook de termen ‘economisch, cultureel en sociaal kapi-

taal’ van onderwijssocioloog Bordieu gebruikt om een beeld te
geven van achterstanden bij kinderen. De term economisch
kapitaal verwijst naar het financieel en materieel bezit. Te
denken valt aan geld voor bijlessen of een spaarrekening om
later een studie te kunnen bekostigen. Cultureel kapitaal staat
voor kennis, competenties en voorkeuren. Voorbeelden hiervan
zijn het bezitten van boeken, diploma’s en de taal die thuis
wordt gesproken. Het sociaal kapitaal verwijst naar formele en
informele contacten, ofwel het sociale netwerk. De mate waarin ouders deze kapitalen bezitten en in hoeverre deze overeenstemmen met het middenklassekarakter van instellingen, is
bepalend voor de schoolprestaties van veel kinderen. Zijn de
kapitalen onvoldoende aanwezig in een gezin, dan is de kans
groter dat de school- en maatschappelijke carrière van kinderen er minder rooskleurig uitziet.
In de volgende paragrafen worden de gezinssituaties van
verschillende groepen ouders besproken, namelijk die van
laagopgeleide ouders, allochtone ouders en alleenstaande
ouders. Deze groepen hebben gemeen dat zij in verhouding
vaker te maken hebben met problemen op meerdere levensterreinen, bijvoorbeeld ten aanzien van opvoedingsklimaat, financiële situatie en sociaal netwerk. De kinderen van deze groepen
ouders zijn bovengemiddeld kwetsbaar.

1.5.1 Laagopgeleide ouders
Een lage opleiding kan indicaties inhouden voor risico’s op het
gebied van werkgelegenheid, sociaal-economische positie,
politieke participatie, kindermishandeling, delinquentie, etc.
Met name ouders die financieel, sociaal en cultureel het nodige
kapitaal in huis hebben, weten de mogelijkheden van het
onderwijs optimaal te benutten. Gezinnen die over minder
reserves beschikken, komen daardoor op achterstand te staan,
wat een pleidooi inhoudt voor investeren in ouders met een
lage opleiding.
Onderzoek leert dat laagopgeleide ouders over het algemeen
minder opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag naar
hun kind vertonen dan hoogopgeleide ouders. Laagopgeleide
ouders besteden gemiddeld minder tijd aan voorlezen en spreken minder standaard Nederlands met hun kind dan hoogopgeleide ouders. Hoogopgeleide ouders daarentegen geven hun
kind van huis uit al meer bagage mee doordat zij meer kritische
vragen stellen, het taalgebruik beter afstemmen op het ontwikkelingsniveau van hun kind en hogere verwachtingen hebben
ten aanzien van het schoolsucces. Kinderen van hoogopgeleide
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Engels onderzoek leert ons dat: ‘Wat ouders doen is belangrijker dan wie ze zijn’. Het behaalde diploma of de positie van
ouders is niet het meest bepalende. Het gaat vooral om de
effecten die het opleidingsniveau heeft op de opvoeding van
kinderen. Het onderzoek toont daarmee het belang aan van het
opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag van ouders.

Naast risicofactoren in de opvoeding lijken ook tekorten in de
financiële situatie en leefomstandigheden van ouders een rol te
spelen. Het inkomen bijvoorbeeld bepaalt mede wat ouders
hun kinderen kunnen meegeven aan ervaringen, ontspanning
en culturele activiteiten. Een laag inkomen kan hierdoor een
negatief effect hebben op de prestaties van kinderen. Verder
zou een verkleining van het sociale netwerk en het ontstaan van
psychische problemen bij alleenstaande ouders een risicofactor
kunnen zijn voor de ontwikkeling en kansen op schoolsucces.

1.5.2 Allochtone ouders

1.6

Het eerst in het oog springende knelpunt bij allochtone ouders
is het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal. Dit
bemoeilijkt het overbrengen en uitwisselen van informatie over
de (onderwijs)organisatie, de ontwikkeling van het kind en
wederzijdse verwachtingen.
Bij allochtonen kan er verder sprake zijn van etnisch/culturele
factoren die van invloed kunnen zijn op de opleidingskansen
van kinderen. Voorbeelden hiervan zijn: het (al of niet) geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving, sociaal-economische achterstand, gezinsisolement, man/vrouw verhoudingen,
verschillen in verwachtingen van het onderwijs en de opleiding
en vorming van de ouders.

Naast kind-, gezins- en omgevingsfactoren zijn er ook factoren
binnen de (voor)schoolse voorziening die een rol spelen bij het
schoolsucces van kinderen. Zo zijn er aanwijzingen dat
verwachtingen van leerkrachten over de prestaties van kinderen
een risico kunnen zijn voor de ambities en geleverde schoolprestaties van kinderen.

ouders hebben hierdoor aan het begin van het onderwijs al een
voorsprong op die van laag opgeleide ouders.

Uit onderzoek blijkt dat door het veelal lage opleidingsniveau
van allochtonen er – gemiddeld genomen – verschillen zijn in
opvoedingsgedrag tussen autochtone en allochtone ouders.
Laagopgeleide allochtone ouders gebruiken minder ‘zelfredzaamheid stimulerende’ activiteiten, praten minder met hun
kinderen over schoolgerelateerde onderwerpen en helpen
minder vaak bij huiswerk dan autochtone ouders. Ook leggen
allochtone ouders meer accent op controle en autoriteit dan op
ondersteuning van hun kinderen. Dit kan nogal eens problemen geven in de schoolsituatie, omdat scholen en de samenleving als geheel steeds meer de nadruk leggen op de zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing van kinderen.

1.5.3 Alleenstaande ouders
Hoewel het behoren tot een eenoudergezin een minder belangrijke voorspeller is van schoolsucces dan het opleidingsniveau
van de ouder, blijken kinderen uit eenoudergezinnen vaker
problemen te hebben dan kinderen uit tweeoudergezinnen.
Onderzoek toont aan dat kinderen van alleenstaande ouders
gemiddeld genomen meer gedrags- en emotionele problemen
vertonen, lager presteren op school en meer gezondheidsproblemen hebben.

Verwachtingen van leidsters/leerkrachten

“Op scholen die hoge verwachtingen hebben van de
mogelijkheden van hun leerlingen behalen de kinderen
betere leerresultaten en is er minder probleemgedrag.”
K. Vernooy, CPS

Al in het prille begin van de ‘schoolloopbaan’ hebben leidsters/leerkrachten verwachtingen van kinderen. Voor allochtone kinderen valt deze vaak lager uit dan voor autochtone
kinderen. Deze beeldvorming lijkt vooral samen te hangen met
het sociale milieu van kinderen en niet zozeer met de etnische
afkomst. Leerkrachten die het sociale milieu van kinderen laag
inschatten, hebben een lager oordeel over de ouderlijke betrokkenheid. Kinderen kunnen hier nadeel van ondervinden.
Onderzoek van Stoep, Bakker en Verhoeven (in Aalsvoort &
Ruijssenaars, 2002) laat bijvoorbeeld zien dat wanneer leerkrachten een negatief oordeel hebben over de ouderlijke
betrokkenheid, de leerprestaties van de kleuters lager zijn. En
dit ongeacht de daadwerkelijke betrokkenheid van ouders.

“Hoger opgeleide ouders tonen hun betrokkenheid
door mee te helpen op school; allochtone ouders tonen
hun betrokkenheid door hun kinderen vooral thuis te
helpen. Leerkrachten overschatten de inzet van hoger
opgeleide ouders en onderschatten de bijdrage van
allochtone ouders.”
J. Stoep & J. Bakker
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Onderzoek, beleid en praktijk van
ouderbetrokkenheid in Epe

10

Ouders van jonge kinderen zijn betrokken bij het wel en
wee van hun eigen kind, maar veel minder bij het gebeuren rondom de peuterspeelzaal of de school dan leerkrachten en leidsters verwachten. Dit concluderen
N. Orie en J. Wissink, studenten van de Hogeschool
Windesheim, in een onderzoek in de gemeente Epe naar
ouderbetrokkenheid.
Leerkrachten en peuterspeelzaalleidsters willen het kind
samen met de ouders opvoeden. Ze verwachten dat
ouders ook geïnteresseerd zijn in lesmethoden en
betrokken zijn bij de school of speelzaal als instelling.
Voor ouders gaat de betrokkenheid niet zo ver. Ze vinden
dat ze betrokken zijn bij hun kind door de nieuwsbrief
te lezen, de ouderavond te bezoeken en af en toe te
helpen op school of in de peuterspeelzaal. De meest
gehoorde reden om niet actief te zijn op speelzaal of
school is tijdgebrek, geen oppas voor de andere kinderen in het gezin en geen interesse. Met name allochtone
ouders vinden zichzelf niet geschikt. Daarbij speelt ook
de taalbarrière een rol.
Hoogopgeleiden tonen hun betrokkenheid vooral door
mee te helpen bij kerst- en sinterklaasvieringen.

1.7

Beleid Ministerie van OCW

“Ouders spelen een uiterst belangrijke rol in het voorkomen en
bestrijden van onderwijsachterstanden”, schrijft (voormalig)
minister van der Hoeven aan de Tweede Kamer naar aanleiding
van moties over het onderwijsachterstandenbeleid (september
2006). “Er wordt daarom op verschillende manieren ingezet op
het vergroten van de betrokkenheid van ouders. (…) Binnen
enkele VVE-programma’s is een speciale module ‘Ouderbetrokkenheid’ ontwikkeld. Daarnaast worden ouders op andere
manieren betrokken bij de ontwikkelingsstimulering van hun
kind(eren). Eind vorig jaar is de ‘Intentieverklaring schoolouderbetrokkenheid’ naar de Tweede Kamer gestuurd.” Deze
Intentieverklaring (2005) opent met: “Goede contacten tussen
school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van
een school en komen de leerprestaties én de maatschappelijke
ontwikkeling van de leerling ten goede.”

Deze ouders informeren ook meer naar het reilen en
zeilen van de school, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden. Laagopgeleiden en/of allochtonen zijn zeker bereid
zich in te zetten, vooral op het praktische vlak, wanneer
ze hiervoor nadrukkelijk worden uitgenodigd.
De belangrijkste aanbeveling van Orie en Wissink luidt
dan ook dat ouders beter geïnformeerd moeten worden
over de manieren waarop ze zich kunnen inzetten,
bijvoorbeeld door ze regelmatig een ‘ouder-doelijst’ mee
te geven. Ook het halen en brengen van de kinderen is
bij uitstek een moment om ouderbetrokkenheid te
stimuleren. Leerkrachten en leidsters moeten daarin een
veel actievere rol spelen. Voor allochtone ouders bepleiten Orie en Wissink speciale bijeenkomsten om de
drempel tot participatie te verlagen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de
welzijnsorganisatie Koppel (Epe) in het kader van vooren vroegschoolse educatie (VVE).
Informatie
N. Orie en J. Wissink (2004), Onderzoek ouderbetrokkenheid. Scriptie. Zwolle: Hogeschool Windesheim.
Voor informatie: C. Bouw, Koppel, Postbus 312,
8160 AH Epe, tel. (0578) 67 67 67, e-mail info@koppelepe.nl.
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In de ‘Intentieverklaring school-ouderbetrokkenheid’
uit 2005 hebben de organisaties van ouders, leerlingen,
personeel, schoolleiders en werkgevers in het primair
en voortgezet onderwijs, en de minister een aantal
afspraken gemaakt over het bevorderen van ouderbetrokkenheid:
• Er komt een databank met good practices, methodieken, cursussen en voorlichtingsmateriaal.
• Forum werkt in samenwerking met anderen aan de
oprichting van (lokale) platforms allochtone ouders.
• Een werkgroep brengt in kaart wat de behoeften van
individuele ouders zijn.
• Ouders worden betrokken bij de cyclus van kwaliteitszorg in het onderwijs.
• OCW brengt het scholingsaanbod gericht op de
communicatie en omgang met ouders in kaart.
• Bestuurlijke betrokkenheid van ouders wordt
vergroot.
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2

Voorwaarden

Om kinderen te kunnen begeleiden en ondersteunen in hun
ontwikkeling is het belangrijk dat ouders en leidsters/leerkrachten samenwerken. Door samenwerking en overleg
kunnen ouders, die een extra steuntje in de rug nodig hebben,
worden gestimuleerd in het tonen van opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag. Wil een organisatie hier meer op
inzetten om zo het schoolsucces van kinderen mede te bevorderen, dan is het van belang dat aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan. We onderscheiden de volgende:
• open cultuur en partnerschap met ouders;
• verwachtingen van ouders in beeld;
• helder geformuleerd ouderbeleid waar vanuit leidsters/
leerkrachten werken;
• Bereidheid tot investeren in ouderbetrokkenheid thuis.
In dit hoofdstuk worden bovenstaande voorwaarden nader
toegelicht.

2.1

Open cultuur en partnerschap

Een belangrijke voorwaarde is een open cultuur binnen de
organisatie waarin leidsters/leerkrachten blijk geven van zorg
voor ieder kind, belangstelling tonen voor de thuissituatie en
waarin ouders worden beschouwd als serieuze en gelijkwaardige partners. Een open cultuur werkt drempelverlagend, zodat
ouders die niet snel durven te praten over zorgen rond de
ontwikkeling van hun kind, gemakkelijker vragen durven te
stellen. Of zoals hoogleraar opvoedkunde Hermanns zegt:
“Opvoedingsondersteuning is ondersteunend meelopen.”
Leidsters/leerkrachten die in het besef leven dat ouders van
belang zijn voor de kindontwikkeling, handelen hier ook naar.
Ze zoeken bewust contact en mengen zich onder de ouders. In
de (voor)schoolse voorziening hangt een sfeer waarin ouders
zich welkom voelen.

“Partnerschap is geen doel op zich. Ouders en school
hebben een gemeenschappelijk belang: optimale voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling en het leren
van kinderen, thuis en op school. Samen kunnen ze op
dat vlak meer dan elke partner op zich.”
Cees de Wit, KPC groep

Voor het verbeteren van scholingskansen van kinderen zijn
ouders en leidsters/leerkrachten op elkaar aangewezen. De
laatste jaren krijgt het begrip partnerschap steeds meer erkenning. Dit begrip gaat verder dan alleen contact en overleg
tussen ouders en de (voor)schoolse voorziening. In de kern
draait het er om dat men samenwerkt en elkaar (onder)steunt
bij de inhoud en vormgeving van onderwijs, opvoeding en
zorg. Het begrip partnerschap wordt door De Wit (2002)
omschreven als “een gedeelde verantwoordelijkheid die in
samenwerking wordt waargemaakt. Het is als het ware een
proces waarin de partners erop uit zijn elkaars activiteiten te
versterken en wederzijds te ondersteunen in het belang van een
optimale ontwikkeling van de kinderen.” Hij noemt als
uitgangspunten van partnerschap:
• Afstemming en samenwerking zijn geen doel op zich; ze
staan in functie van het scheppen van zo gunstig mogelijke
voorwaarden voor de ontwikkeling van het kind.
• Hoe jonger de kinderen zijn, des te belangrijker is afstemming en samenwerking.
• Partnerschap betekent geen gelijkschakeling; de inrichting
van het programma op de (voor)schoolse voorziening
behoort tot de verantwoordelijkheid van de professionals.
• De (voor)schoolse voorziening heeft een pedagogische
opdracht; opvoeden is niet het exclusieve domein van
ouders.
• De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding berust bij
de ouders; door het kind toe te vertrouwen aan een ander
pedagogisch milieu, delegeren ouders een deel van die
verantwoordelijkheid.
In de praktijk komt het partnerschap niet altijd goed uit de verf.
Leidsters en leerkrachten zijn regelmatig teleurgesteld dat het
contact met specifieke groepen ouders soms moeizaam
verloopt; dat ze geen overeenstemming met de ouders kunnen
bereiken over wat zij menen dat het beste is voor een kind; dat
het steeds dezelfde ouders zijn die bij klusjes helpen of ouderavonden bezoeken. Toch blijft het een taak van de
leidsters/leerkrachten om contact te onderhouden met álle
ouders. “Van een school mag verwacht worden dat ze haar best
doet om alle ouders te bereiken, dus ook bijzondere groepen
ouders, zoals allochtone en moeilijk aanspreekbare ouders”,
aldus het Ministerie van OCW.
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Zó zijn onze manieren; ouders en
leerkrachten in gesprek over waarden
Buro Spring en Stichting Viatore ontwikkelden in 2005
in opdracht van het Ministerie van OCW een aanpak om
de ouderbetrokkenheid in scholen te vergroten.
De methodiek brengt ouders, leerkrachten en leerlingen
met elkaar in gesprek over de waarden die zij belangrijk
vinden in samenwerken en opvoeden. De gekozen waarden worden vervolgens in concrete acties uitgewerkt,
‘manieren van doen’ genoemd in het project. Met die
acties gaan school, leerlingen en ouders aan de slag.
Op deze manier werken leerkrachten en ouders aan hun
partnerschap in de opvoeding. Scholen kunnen zo ook
hun geformuleerde missie en visie presenteren.
Buro Spring begeleidt scholen bij de uitvoering van ‘Zó
zijn onze manieren’.

14

Informatie
Buro Spring, tel. (030) 281 99 30, www.burospring.nl.
Informatie en materialen van het project, o.a. een
draaiboek, kunt u vinden op
www.projectzozijnonzemanieren.nl.

2.2 Verwachtingen van ouders in beeld
Om de ouderbetrokkenheid thuis te vergroten is het van belang
om de verwachtingen en behoeften van ouders in beeld te
hebben, bijvoorbeeld via enquêtes, panels of interviews.
Centrale vraag: wat verwachten ouders van de opvang/het
onderwijs in het algemeen en het contact met de (voor)schoolse voorziening? Wanneer een organisatie hier zicht op heeft,
zal het makkelijker zijn om interventies af te stemmen op de
behoeften van ouders en om keuzes voor de toekomst te
maken.
Uit onderzoek van Van Erp en Veen (in Van Es, 2002) naar de
verwachtingen van ouders ten aanzien van het contact met
school en naar het bereik en de behoefte aan opvoedingsondersteuning van specifieke groepen ouders (JSO, 2005), blijkt het
volgende:

• Ouders vinden het belangrijk dat de school de ontwikkeling
van de kinderen volgt en hen daarover informeert; vaak
nemen scholen pas contact met ouders op als zich
probleemsituaties voordoen.
• Ouders verwachten dat de school hen respecteert. De school
staat niet tegenover, maar naast de ouders.
• Ouders verwachten dat leidsters/leerkrachten de tijd voor
hen nemen en belangstelling tonen.
• Ouders vinden het prettig als ze opvoedingsondersteuning
krijgen van iemand met een zelfde culturele achtergrond.
• Ouders willen vooral praktische adviezen: wat wordt er van
me verwacht en hoe kan ik dat het beste doen?
In de praktijk blijkt dat er vaak onvoldoende zicht is op de
verwachtingen van ouders. Ook aan ouderzijde bestaat onduidelijkheid over wat de voorziening van hen verwacht. Het over
en weer uitspreken van verwachtingen, opvattingen, rolverdelingen met betrekking tot onderwijs en opvoeding is daarom
van groot belang.
Wanneer de gemeente in het kader van algemeen jeugdbeleid
onderzoek doet naar de vragen en behoeften van ouders, dan
zijn deze bevindingen ook van belang voor het contact van de
(voor)schoolse voorziening met de ouders.
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Behoefte ouders Oost-Veluwe onderzocht
Uit de ‘Jeugdmonitor Oost-Veluwe, 2006’ blijkt dat
ouders het belang van participatie op school breed
onderschrijven (de kinderen trouwens ook), en dat ze
dat ook in praktijk brengen. Vrijwel alle ouders geven
aan betrokken te zijn bij de school door het bezoeken
van ouderavonden en rapportbesprekingen. Driekwart
van de ouders zegt te helpen bij het huiswerk. Bij het
helpen met lezen is een relatief grote groep ouders
bereid te helpen, terwijl die dat nu nog niet doet.
Scholen zouden hun verwachting hierover duidelijker
kunnen uitspreken, en ouders hiervoor kunnen
uitnodigen. Verder komt uit de Jeugdmonitor naar voren
dat het gebruik van opvoedingsondersteuning achterblijft bij de behoefte, met name bij ondersteuning op het
gebied van gedrag van het kind. Voor een deel wordt dit
verschil verklaard doordat niet alle ouders weten waar

ze aan moeten kloppen om ondersteuning te krijgen.
Maar mogelijk zijn er ook andere belemmeringen voor
het vragen van ondersteuning zoals financiële of fysieke
bereikbaarheid.
Wat ondersteuning betreft zeggen ouders het vaakst
behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van
de gezondheid van hun kind. 23 procent van de ouders
zegt behoefte te hebben aan steun gericht op het gedrag
van het kind.
Informatie
R. Esselink en J. Severijn, Regionale Jeugdmonitor
Oost-Veluwe 2006 over jeugd van 0-12 jaar in Apeldoorn,
Brummen, Epe, Heerde en Voorst. Enschede: I&O
Research.
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Van peiling tot ‘pedagogisch
bondgenootschap’
In Apeldoorn is onderzoek gedaan onder ouders van
pubers naar de behoefte aan opvoedingsondersteuning.
Het blijkt dat deze behoefte latent aanwezig is. Ouders
willen graag (met elkaar) spreken over hun (pre)puber.
Daarnaast is bij leerkrachten behoefte om te kunnen
communiceren met ouders over de gezamenlijke pedagogische taak. Naar aanleiding van deze resultaten is
een pilot ‘pedagogisch bondgenootschap’ uitgevoerd.
Doelstelling
Een structurele dialoog tussen ouders en leerkrachten
op gang brengen en invulling geven aan het pedagogisch bondgenootschap.
Resultaat
De pilot is op twee basisscholen in het kader van de
Brede School uitgevoerd. De ervaringen tot nu toe zijn

positief. Het initiatief leidde op beide scholen tot de
volgende acties:
• werkgroep met enkele ouders en leerkrachten uit de
groepen 7 en 8;
• inventarisatie onder ouders over verwachtingen,
knelpunten en belangrijke thema’s;
• opstellen van een stappenplan;
• organiseren van ouderavonden. Thema’s waren
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het kind in de
(pre)pubertijd en de rol van ouders, vrienden en
vriendinnen; aanpak van pestproblematiek en de
overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Informatie
Ineke Bisschops, Wisselwerk Apeldoorn,
tel. (055) 521 96 44,
e-mail ibisschops@wisselwerk-apeldoorn.nl.
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2.3 Helder geformuleerd ouderbeleid
Ouderbeleid peuterspeelzaal
Investeren in ouders leidt alleen dan tot resultaten wanneer
sprake is van een breed gedragen visie op de positie en rol van
ouders door bestuur, directie, team, medezeggenschapsraad
en ouderraad. (Voor)schoolse voorzieningen laten met een
ouderbeleid aan betrokkenen zien waar zij voor staan, wat
belangrijk wordt gevonden en wat men kinderen én ouders te
bieden heeft. Verondersteld mag worden dat het voor organisaties met een open en oudervriendelijk beleid makkelijker is om
de ouderbetrokkenheid thuis vorm te geven.
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We kunnen vijf stappen onderscheiden die van belang zijn voor
het ontwikkelen van een positief samenwerkingsverband
tussen ouders en (voor)schoolse voorziening in het algemeen
en voor het versterken van de ouderbetrokkenheid thuis in het
bijzonder (ontleend aan Epstein (2001) en Stichting de
Meeuw (z.j.)):
1. Creëer een actieteam van leidsters/leerkrachten, ouders en
een lid van de leiding.
2. Omschrijf en beoordeel de huidige situatie: wat is de rol van
ouders binnen de (voor)schoolse voorziening, hoe verloopt
de samenwerking nu, op welke wijze wordt opvoedings- en
onderwijsondersteunend gedrag gestimuleerd, welke
ouders bereiken we daarmee, welke niet, etcetera; wat
vinden we van de huidige situatie.
3. Omschrijf de gewenste situatie: stel vast wat goed is en
behouden kan blijven en bepaal wat er veranderd moet
worden (toekomstscenario). Het is belangrijk om diverse
geledingen bij stap 2 en 3 te betrekken (ouders, directie,
leidsters/leerkrachten, ondersteunend personeel).
Bijvoorbeeld via een enquête, interviews en/of panelgesprekken. Ook de quickscan in bijlage 1 is hierbij als hulpmiddel in te zetten.
4. Stel een meerjarenplan en jaarplan op, inclusief concrete
doelen, tijdpad, evaluatiecriteria en -momenten.
5. Verwerf draagvlak (een plan moet leven in een organisatie),
voldoende financiële middelen en menskracht.

In Helmond heeft Stichting Welzijn Helmond (SWH) het
ouderbeleid van de VVE-peuterspeelzalen op papier
gezet. SWH vindt ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en ouderondersteuning van groot belang, want:
• ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun
kinderen;
• ouders hebben recht op respect voor hun wijze van
opvoeden;
• de peuterspeelzaal is voor ouders van waarde, omdat
ouders daar andere ouders en de leidsters kunnen
ontmoeten;
• ouders die het ontwikkelingsproces van hun kind
volgen, dragen bij aan het leersucces.
Het aanbod met en voor ouders is geordend in vijf
stappen:
1. Het aanbod voor alle ouders als basis; haal- en brengcontacten, huisbezoek, koffie- en spelinloop,
10-minutengesprekken, speciale activiteiten.
2. Bijeenkomsten voor groepen ouders; met de ouders
wordt gesproken over de activiteiten met de kinderen, over de programma’s.
3. Op ouderbijeenkomsten wordt aan ouders – i.s.m.
het opvoedsteunpunt – sociale steun geboden;
ouders wisselen ervaringen uit, krijgen op themabijeenkomsten informatie en advies.
4. Groepen ouders die behoefte hebben aan steun,
worden uitgenodigd aan cursussen deel te nemen;
opvoedingsvaardigheden van ouders worden
vergroot.
5. Ouders die dit nodig hebben, krijgen opvoedsteun
op maat.
Ouderbeleid is maatwerk. Niet iedere ouder heeft
behoefte/belangstelling voor het gebodene. Soms is er
wel belangstelling, maar geen tijd. Waar iedere ouder
wel behoefte aan heeft, is een goed contact met de leidster van zijn kind.
Informatie
Stichting Welzijn Helmond, tel. (0492) 54 02 15,
www.swhhelmond.nl.
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2.4 Bereidheid tot investeren
Ouderbetrokkenheid thuis heeft geen kans van slagen als er
qua aanbod, deskundigheid en financiën niet extra in wordt
geïnvesteerd. Bereidheid tot investeren geldt des te meer als
men op de eigen voorziening te maken heeft met relatief veel
ouders die in moeilijke omstandigheden verkeren, ouders voor
wie het Nederlandse onderwijssysteem niet bekend en
vertrouwd is en/of ouders die (waardoor dan ook) geen interesse hebben in de (voor)schoolse voorziening of zelfs in de
ontwikkeling van hun kind.
Allereerst is het van belang te investeren in een breed activiteitenaanbod, dat bereikbaar en aantrekkelijk is voor verschillende (groepen) ouders. Ten tweede is (bij)geschoold personeel
nodig om ouders daadwerkelijk te bereiken en te versterken in
hun opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag. En ten
derde: soms is ook de inzet van extra mensen nodig om een
brugfunctie tussen ouders en voorziening te vervullen en/of
laagdrempelige opvoedsteun te bieden. Denk hierbij aan
schoolcontactpersonen, ouderconsulenten, schoolmaatschappelijk werkers en/of opvoedondersteuners.
De kennis, houding en vaardigheden die op dit gebied nodig
zijn, zijn niet vanzelfsprekend aanwezig. Zo blijken de communicatieve vaardigheden van leidsters/leerkrachten in het
omgaan met ouders sterk te verschillen. Uit onderzoek komt
herhaaldelijk de moeizame communicatie tussen leidsters/
leerkrachten en ouders met niet-Nederlandse culturele achtergronden naar voren. Men weet niet altijd even goed hoe om te
gaan met de diversiteit aan culturele achtergronden van ouders
en het is geen vanzelfsprekendheid dat ouders als serieuze en
volwaardige partners worden beschouwd. Dit kan er toe leiden
dat (specifieke groepen) ouders minder betrokken zijn bij de
ontwikkeling en het onderwijs van hun kinderen.
Voor leidsters/leerkrachten is het ook niet altijd eenvoudig om
in contact te komen met ‘moeilijk bereikbare ouders’, oftewel
ouders die men niet bereikt via de gebruikelijke wegen. Om
deze groep beter te bereiken zijn meer specifieke vaardigheden
nodig op het gebied van omgaan met weerstanden, motiveren
en toeleiden.

“De communicatie tussen ouders en school is doorgaans gericht op de ‘gemiddelde ouder’. Schoolteams
zouden in de communicatie met ouders nadrukkelijker
een onderscheid kunnen maken tussen de verschillende
groepen ouders.”
F. Smit, ITS Nijmegen

Mede gezien het voorgaande zou de inhoud van nascholingstrajecten zich onder andere moeten richten op:
• kennis en inzicht van ouderbetrokkenheid in het algemeen
en ouderbetrokkenheid thuis in het bijzonder;
• vaardigheden in het communiceren met ouders in een
multiculturele en meertalige omgeving;
• vaardigheden om weerstanden bij ouders te verminderen en
motivatie te vergroten;
• versterking van de samenwerking tussen leidsters/leerkrachten onderling om zo de aanpak beter op elkaar af te
stemmen.
Verder is het van belang dat leidsters/leerkrachten voldoende
mogelijkheden hebben om het contact met ouders te onderhouden en te versterken. Denk aan afleggen van huisbezoeken,
optimaal benutten van haal- en brengmomenten van kinderen
en betrekken van ouders in de groep. De voorbeelden in hoofdstuk 3 bieden hiertoe concrete handvatten.
Een samenvatting van de kenmerken en voorwaarden rond
ouderbetrokkenheid thuis, geschetst in hoofdstuk 1 en 2, vindt
u terug in het schema op pagina 18.
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Model Partnerschap ouders - (voor)schoolse voorziening
(bron: H. Dries)

Ouders

(Voor)schoolse voorziening

Mogelijkheden en
capaciteit van ouders

Ouders betrekken bij
voorziening

•
•
•
•

Betrokken als:
• klant
• belanghebbende
• vrijwilliger
• opvoeder

open cultuur en partnerschap
verwachtingen van ouders in beeld
helder geformuleerd ouderbeleid
bereidheid tot investeren in
ouderbetrokkenheid thuis

Partnerschap
Ouders & Voorziening

18
Leerkracht/
Leidster-Kind interactie

Ouder-kind interactie
Geïnformeerde ouders
Gezamenlijke doelen
•
•
•
•

steunen, sturen, stimuleren
verdiepende communicatie
hoge reële verwachtingen
rijke leefomgeving
Opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag ouders
•
•
•
•
Zelfbeeld, motivatie,
leervermogen Kind

Schoolsucces
Kind

steunen, sturen, stimuleren
verdiepende communicatie
hoge reële verwachtingen
rijke leeromgeving
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3

De praktijk

Internationaal onderzoek van de laatste decennia wijst uit dat
het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen relatief
veel effect sorteert. Vooral bij jonge kinderen, die voor de
ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden meer van hun
ouders afhankelijk zijn dan oudere kinderen, blijkt de ondersteuning van ouders van groot belang.
In Nederland bestaat nog geen goed overzicht van ontwikkelingsstimulerende programma’s en ouderprogramma’s voor
ontwikkelingsstimulering. Dat komt ook omdat hier nog
onvoldoende gedegen onderzoek is verricht. De huidige stand
van zaken is te bekijken op de databank effectieve jeugdinterventies: www.jeugdinterventies.nl.

Aanbevolen (stimulerings)programma’s
voor ouders van jonge kinderen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moeders informeren moeders
Home-Start
Jij bent belangrijk
Boekenpret
Instapje
Speel Mee/Samenspel
Spel-aan-Huis
Opstap
Ouders actief
Bij de hand
Rugzak

Informatie
www.ontwikkelingsstimulering.nl
www.opvoedingsondersteuning.info
www.nji.nl (Opstap-projecten)
www.de-meeuw.nl (Bij de hand, Rugzak)
www.daaladvies.nl (Samenspel-projecten)

Uit internationaal onderzoek is wel bekend waar ouderprogramma’s zich specifiek op moeten richten, namelijk op het
vergroten van:
• kennis van ouders over ontwikkeling, opvoeding en
onderwijs;
• zelfvertrouwen van ouders en het gevoel van competentie bij
het opvoeden;

• opvoedingsvaardigheden;
• kwaliteit van de communicatie tussen ouder en kind
(verdiepende communicatie);
• onderwijsondersteunende vaardigheden in de interactie met
kinderen, zoals voorlezen en hulp bij huiswerk;
• vaardigheden van ouders voor hun contacten met
(voor)schoolse voorziening;
• sociaal netwerk van ouders;
• participatie van ouders aan activiteiten en voorzieningen in
de buurt.
In Nederland zijn inmiddels diverse programma’s en inspirerende werkwijzen ontwikkeld en ingevoerd. Deze richten
zich op:
• stimuleren van het opvoedings- en onderwijsondersteunend
gedrag van ouders in de thuissituatie;
• versterken van het contact en de betrokkenheid ouders –
(voor)schoolse voorziening;
• toeleiden naar diensten en activiteiten die het opvoedingsen onderwijsondersteunend gedrag van ouders stimuleren.
Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen vormen
voor ouders geaccepteerde ingangen voor informatie en uitwisseling over de opvoeding en andere activiteiten ter ondersteuning van het gezin. Daarom is het zo belangrijk dat juist deze
voorzieningen ouderprogramma’s in hun aanbod integreren
en ouders actief betrekken. Bovendien liggen er volop mogelijkheden en kansen om vanuit de (voor)schoolse voorziening
ouderactiviteiten uit te voeren die door derden worden
verzorgd. Denk hierbij aan het sociaal cultureel werk, de jeugdgezondheidszorg, regionale opleidingscentra (NT2, duale
trajecten), (school)maatschappelijk werk en opvoedbureaus.
De voorbeelden in dit hoofdstuk bieden concrete handvatten
om een impuls te geven aan het eigen aanbod én aan gezamenlijk aanbod met lokale partners op het gebied van opvoeding en
onderwijs.
Er is naar gestreefd een gevarieerd palet van programma’s en
werkwijzen te beschrijven, gericht op ouders van peuters, kleuters en oudere basisschoolkinderen. Ook zijn vooral die
programma’s geselecteerd die positieve onderzoeksresultaten
vermelden of minimaal goed beschreven en dus overdraagbaar
zijn. Voor diverse andere initiatieven op het gebied van ouderbetrokkenheid thuis verwijzen we u naar websites als
www.ontwikkelingsstimulering.nl en www.opvoedingsondersteuning.info.
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Welke doelen ieder programma/werkwijze nastreven, geven we aan
met de volgende symbolen:

22

(▲)

stimulering opvoedings- en onderwijsondersteunend gedrag

(◆)

versterking contact/betrokkenheid ouders - (voor)schoolse
voorziening

(■)

toeleiding naar diensten/activiteiten t.b.v. stimulering opvoedingsen onderwijsondersteunend gedrag

De volgende programma’s en werkwijzen worden beknopt toegelicht:
• Opstapje
23
• Opstap
24
• Ouders Actief
25
• Oudercomponent VVE-programma’s
26
• Oudercursus Veel plezier op school
27
• Oudercursus ontwikkelingsstimulering
28
• De toekomst van uw kind/Kansrijk kiezen
28
• Leren doe je samen
29
• Duaal traject opvoedingsondersteuning
29
• Lekker lezen
30
• Hecht
30
• Verteltas/Taal-speel-tas
31
• Gezinsportfolio
32
• Huisbezoek
33
• Ouderkamer
34
• Paraprofessionals oudercontact
34
• Ouderpunt
35
• Stap In
35
De vermelde praktische gegevens (o.a. internetsites en contactpersonen)
bieden de mogelijkheid om nadere informatie en documentatie op te vragen.
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Opstapje (▲)
Opstapje is een tweejarig gezinsprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar met laagopgeleide ouders. De kinderen oriënteren zich spelenderwijs op groep 1 van de
basisschool, waarbij tegelijkertijd de interactie tussen
moeder en kind wordt bevorderd.
De moeder wordt thuis bezocht door een 'contactmedewerkster', die dezelfde taal spreekt als het gezin en een
speciale Opstapje-training heeft gevolgd. Zij begeleidt de
moeder bij het uitvoeren van de speelse activiteiten met
haar kind. Daarbij gebruikt ze werkmaterialen die
aansluiten bij de kennis en vaardigheden die kinderen
nodig hebben voor een goede start in groep 1.
Naast huisbezoeken maken ook ouderbijeenkomsten en
peuterspeelzaalbezoek deel uit van Opstapje. Terwijl de
moeders groepsbijeenkomsten bezoeken, gaan de
kinderen naar de peuterspeelzaal. Zo raken ouders en
kinderen vertrouwd met die voorziening en wordt het
Nederlands van de kinderen bevorderd.
Doelstellingen
Algemeen: kinderen uit achterstandssituaties een betere
aansluiting op de basisschool bieden, door:
• Het bevorderen van de interactie tussen moeder en
kind. Opstapje werkt dit uit in een aantal boodschappen aan de moeder: kijk en luister naar je kind, praat
met je kind, moedig je kind aan, geef en neem beurten, ga in op initiatieven van je kind.
Ook leert de moeder dagelijkse situaties in de eigen
omgeving te gebruiken om de interactie met haar
kind te bevorderen. Daarnaast geeft Opstapje
moeders informatie over de ontwikkeling van kinderen en mogelijkheden om die ontwikkeling bij hun
kind te stimuleren.
• Het vergroten van op het Nederlandse basisonderwijs
aansluitende kennis en vaardigheden, door zowel de
speel- als leerervaringen van het kind uit te breiden.

Er wordt gewerkt aan:
- probleemoplossingsvaardigheden, zoals taakoriëntatie, kunnen reflecteren, plannen, creativiteit
in het vinden van oplossingen, doorzettingsvermogen, maken van keuzes en nemen van initiatieven;
- uitbreiding van het moedertaalgebruik, zoals
woordenschat, hoedanigheidsbegrippen, relationele en ruimtelijke begrippen, verbale expressie,
taalbegrip;
- ervaring met en kennis van spel- en lesmaterialen.
Resultaat
Onderzoekers van de universiteiten van Leiden en
Groningen vonden positieve effecten bij zowel de
moeders als de peuters: betere moedertaalontwikkeling
van de kinderen; betere omgang van kinderen met spel
en omgevingsmateriaal; grotere sociale redzaamheid
van de kinderen in een schoolse situatie; meer vertrouwen van moeders dat zij hun jonge kind iets kunnen
leren; meer bewuste aandacht van moeders voor hun
kind; vaker en bewuster lenen of kopen van speelgoed en
boekjes.
Informatie
Nji (voorheen NIZW), Hilde Kalthoff,
tel. (030) 230 63 82, e-mail stapprogramma@nji.nl,
www.stapprogramma.nl.
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Opstap ( ▲ )
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Opstap is een tweejarig gezinsgericht stimuleringsprogramma voor kinderen van 4 tot 6 jaar met laagopgeleide moeders. Met een groot aantal werkmaterialen en
leesboekjes oriënteren kinderen zich spelenderwijs op
het lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Opstap
stimuleert de ontwikkeling, bevordert een actieve leerhouding en ondersteunt de kwaliteit van de omgang
(interactie) in het gezin.
Dagelijks verricht een ouder, meestal de moeder, twee
activiteiten van Opstap met het kind. Een speciaal
getrainde begeleidster ondersteunt haar daarbij. Deze
'contactmedewerkster Opstap' gaat wekelijks op huisbezoek en laat zien hoe moeder en kind de activiteiten
kunnen uitvoeren. De activiteiten sluiten aan bij de
kennis en vaardigheden die nodig zijn in het basisonderwijs.
Daarnaast komen de deelnemende moeders regelmatig
bij elkaar onder leiding van een Opstap-coördinator.
Tijdens deze groepsbijeenkomsten worden thema's op
het gebied van ontwikkeling en opvoeding behandeld.
De moeders leren – onder meer in een videocursus – hun
kind te stimuleren en te ondersteunen bij het leren thuis
en op school. Centraal staan het op een positieve manier
ingaan op signalen van het kind en het bevorderen van
leerplezier en een actieve leerhouding.
In Opstap wordt veel aandacht besteed aan het optimaliseren van interactie tussen moeder en kind, onder meer
met een videocursus. De kwaliteit van de interactie
tussen moeder en kind is uitgewerkt in vier onderdelen:
• Ondersteunende aanwezigheid: het is belangrijk dat
de moeder een veilige atmosfeer creëert door het
kind te laten merken dat zij vertrouwen heeft in zijn
kunnen, door het kind te prijzen, aan te moedigen en
in te gaan op zijn emoties.
• Respect voor de autonomie: de moeder herkent
initiatieven van het kind en gaat daar op een adequate
manier op in.
• Kwaliteit van de informatie: om het leren te bevorderen dient de moeder uitleg te geven die het kind
begrijpt. Bovendien is samen praten erg belangrijk
voor de ontwikkeling.

• Structureren en grenzen stellen: de moeder dient
situaties te creëren waarin een kind kan leren. Ook
het leren van regels en het stellen van grenzen is
noodzakelijk.
Doelstellingen
• stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
• bevorderen van een actieve leerhouding;
• bevorderen van de moeder-kindinteractie.
Resultaat
Onderzoek door de Universiteit Utrecht toont aan dat
kinderen die Opstap gevolgd hebben, minder vaak blijven zitten op de basisschool. Ook zijn er aanwijzingen
dat een deel van de Turkse Opstap-kinderen een hoger
schooladvies krijgen. Eerder was al door observatieonderzoek aangetoond dat moeders die Opstap hebben
gedaan, hun kinderen meer gaan ondersteunen en
stimuleren. Dit heeft weer een positief effect op toetsresultaten.
Informatie
Nji (voorheen NIZW), Hilde Kalthoff,
tel. (030) 230 63 82, e-mail stapprogramma@nji.nl,
www.stapprogramma.nl.
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Ouders Actief (▲)
Ouders Actief is een groepsgericht programma voor
laagopgeleide ouders dat tot doel heeft de ontwikkeling
van hun kinderen tussen 0 en 6 jaar te verbeteren.
Ouders actief is gebaseerd op de achtergrond van de
Stapprogramma’s en kan gezien worden als een minder
intensieve variant.
In wekelijkse/tweewekelijkse bijeenkomsten verwerven
ouders kennis over de ontwikkeling van hun kind.
Daarnaast bevordert Ouders Actief de interactie tussen
ouder en kind; ouders leren hoe ze hun kinderen beter
kunnen stimuleren en ondersteunen. Dit komt de
ontwikkeling van deze kinderen ten goede en draagt
daardoor bij aan het vergroten van hun onderwijskansen. In de cursus wordt – appelerend op de houdingsaspecten – ingegaan op het gedrag van de ouder:
• positief reageren (vanuit een affectief relationele
houding);
• achter je kind staan (respect voor autonomie/
steunend ‘er-zijn’);
• tijd nemen voor je kind (verbondenheid/kwaliteit
(van informatie));
• structuur bieden (regie voeren/structureren);
• grenzen stellen (leiding geven/gedragsregulering).

Bij dit programma kunnen groepen worden samengesteld naar leeftijdscategorie van de kinderen:
0-2 jaar, 2-4 jaar en 4-6 jaar. Dit sluit dan optimaal aan
bij de daarmee samenhangende opvoedingsopgaven van
ouders. Voor ouders met kinderen van 0-2 jaar zijn 17
themabijeenkomsten beschikbaar en voor ouders met
peuters of kleuters 20 bijeenkomsten. Tijdens elke
bijeenkomst staat een thema centraal.
Ouders Actief kan aangeboden worden aan monoculturele groepen (bijvoorbeeld een groep Nederlandse of van
oorsprong Turkse ouders) of multiculturele groepen.
Het programma kan:
• worden uitgevoerd als zelfstandig aanbod;
• worden gebruikt in de groepsbijeenkomsten van de
stimuleringsprogramma’s Opstapje en Opstap;
• worden ingezet als oudercomponent bij centrumgerichte VVE-programma’s, zoals Kaleidoscoop en
Piramide.
Informatie
Nji (voorheen NIZW), Hilde Kalthoff,
tel. (030) 230 63 82, e-mail stapprogramma@nji.nl,
www.stapprogramma.nl.

25

OUDERBETROKKENHEID THUIS: SLEUTEL VOOR SCHOOLSUCCES

Oudercomponent VVE-programma’s (▲)
Bij de centre-based VVE-programma’s is het belang van
de rol van ouders bij ontwikkelingsstimulering pas van
recente datum. “Opvallend is het ontbreken van een
oudercomponent bij de kwaliteitscriteria (van de eerste
VVE-regeling, april 2000)”, schreef Sardes in ‘Voor- en
Vroegschoolse Zorg en Educatie: de toekomst verkend’
(2005). Het is verheugend dat er inmiddels een oudercomponent bij de bekende VVE-programma’s is uitgewerkt (vooral gericht op informatie), al richt deze zich
nog onvoldoende op de kern van ouderbetrokkenheid
thuis: een optimale ouder-kindinteractie.
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Kaleidoscoop
‘Actief leren’ vormt het hart van Kaleidoscoop (Nji, voorheen NIZW); kinderen leren door actief betrokken te
zijn bij mensen, ideeën, gebeurtenissen en dingen. In de
beschreven oudercomponent is te lezen dat
Kaleidoscoop ouders beschouwt als partners van leidster/leerkracht. Er is regelmatig overleg met de ouders
over hun kind. Het programma biedt aan alle ouders een
introductiecursus van vier bijeenkomsten. Daarnaast
zijn er ouderbijeenkomsten ontwikkeld over thema’s als
taal, omgaan met elkaar, creatieve representatie, muziek
en dans/beweging, voorbereidend rekenen, ruimte en
tijd. Verder is er voor ouders een ideeënboek beschikbaar.
Piramide
Bij Piramide (Cito) is de leerinhoud verwerkt in thematische projecten. Iedere twee tot drie weken staat er een
ander thema centraal. Elk jaar komen de thema’s (zoals
‘huis’ of ‘lente’) aan bod, steeds op een hoger niveau.
(Voor)schoolse voorzieningen die starten met Piramide
organiseren een informatiebijeenkomst voor ouders. De
groepen starten met ‘spelinloop’: ouders spelen het
eerste kwartier van een dag samen met hun kind. Er is
dan ook gelegenheid met de leidster/leerkracht te
praten; en de ouders doen ervaring op met het materiaal.
Voorafgaand aan elk nieuw project ontvangen ouders
informatie over het thema; vaak wordt een liedje/versje
toegevoegd. Een of twee keer per jaar is er een ouderweek.
Puk & Ko Thuis
Puk & Ko Thuis vormt een onderdeel van het programma KO-totaal. Van een taalprogramma is het ontwikkeld
tot een breed ontwikkelingsstimuleringsprogramma.

Voor de kleuters wordt Ik & Ko ingezet, voor peuters
Puk & Ko; Puk & Ko Thuis sluit daarbij aan. Met dit
ouderprogramma kunnen ouders in hun thuistaal de
ontwikkeling van hun peuters ondersteunen. Bij negen
thema’s van Puk & Ko zijn activiteiten ontwikkeld,
waarmee ouders in hun eigen taal thuis aan de slag
kunnen. De activiteiten zijn speels en sluiten aan op de
dagelijkse huiselijke bezigheden. Er zijn daarnaast
bijeenkomsten uitgewerkt, waarin ouders enthousiast
gemaakt worden voor Puk & Ko, en waarin ouders
informatie krijgen en nadenken over onderwerpen zoals
interactief voorlezen en de ontwikkeling van twee talen
naast elkaar.
Stapprogramma’s bij centre-based VVE-programma’s
Mogelijkheden om (elementen van) Stapprogramma’s
te combineren met centre-based programma’s:
• In het onderwijsachterstandenbeleid in Eindhoven
vormt Opstap (een uitbreiding van) de oudercomponent van Kaleidoscoop, Piramide en Startblokken.
Opstap wordt daar ingezet voor moeders met weinig
opleiding.
• In Amsterdam worden in de ouderkamers van de
voorscholen de themabijeenkomsten van Opstapje
en Opstap uitgevoerd. Met het inzetten van Ouders
Actief, Overstap en Stap door kan een doorgaande
lijn worden gerealiseerd.
• Niet alle kinderen van laagopgeleide ouders gaan
naar een voorschoolse voorziening, gaan er vier
dagdelen naar toe of nemen deel aan centre-based
VVE-programma’s. Het risico op onderwijsachterstand is voor deze kinderen groot. Voor deze gezinnen kunnen gemeenten Opstapje inzetten.
Informatie
• Els Boon, 'Ouderbetrokkenheid én leerkrachtbetrokkenheid. Een onderzoek onder leerkrachten, leidsters en coördinatoren naar de bevordering en stimulering van ouderbetrokkenheid op Kaleidoscooplocaties'. Doctoraalscriptie Vrije Universiteit
Amsterdam, 2006.
• S. Verdonk, ‘Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie: een onderzoek naar de wijze waarop de oudercomponenten binnen Piramide en
Kaleidoscoop het meest effectief kunnen worden
ingevuld’. Masterthesis Onderwijskunde
Rijksuniversiteit Groningen.
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Oudercursus ‘Veel plezier op school’ (▲)
‘Veel plezier op school!’ is een brede oriëntatiecursus
voor ouders (acht bijeenkomsten), die gegeven kan
worden door allerlei (HBO)professionals die met ouders
werken. Stichting De Meeuw en Sonor (een organisatie
voor opbouwwerk), die dit programma hebben ontwikkeld, horen van professionals dat er grote behoefte is
aan bruikbaar materiaal om ouders meer bij de school
van hun kind te betrekken. Veel ouders met weinig ervaring met het (Nederlandse) onderwijs zitten met vragen.
Aan de hand van de cursusmap met dvd kunnen taaldocenten NT2, opbouwwerkers, schoolmaatschappelijk
werkers en oudercoördinatoren ouders informeren over
school en over hun eigen rol als ouders. Door allerlei
opdrachten (ook voor thuis) leren ouders op een actieve
manier hoe zij hun kind kunnen steunen en wat zij
samen met hun kind kunnen doen.
In de twee pilotgroepen waar opbouwwerkers van
SONOR de cursus hebben gegeven (een groep moeders
met taalles op de basisschool en een NT2 basiseducatiegroep), is de cursus goed aangeslagen. De cursisten
kregen inzicht in hun aandeel bij de ontwikkeling van
hun kind en deden (taal)vaardigheden en ideeën op.
Informatie
‘Veel plezier op school!' is een uitgave van Stichting de
Meeuw en SONOR. De cursusmap (inclusief dvd) bevat
cursist- en begeleidersmateriaal voor acht bijeenkomsten. De cursusmap is te koop voor professionals die
werken met groepen ouders. Aan het materiaal is een
train-de-trainer scholing verbonden. Cursusmap voor
de begeleider (inclusief dvd) en kopieerbare cursistmaterialen 4 100,-. Studiedag voor potentiële trainers
4 175,-. Scholing van drie dagdelen 4 300,-. De voorwaarden rondom verkoop van de map zijn als volgt:
• Voor uitvoerende organisaties (dus die zelf de cursus
willen gaan geven) in het Rotterdamse wordt de map
in combinatie met scholing verkocht; scholing kan
variëren van een workshop/studiedag tot en met een
train-de-trainer van enkele dagdelen (op maat).

• Voor uitvoerende organisaties buiten het
Rotterdamse wordt scholing door De Meeuw wel van
harte aanbevolen (om te waarborgen dat de mogelijkheden van het materiaal ten volle worden benut),
doch dat zal niet altijd mogelijk zijn. Voor hen is de
map los te koop.
• Met begeleidende organisaties (die de cursus in hun
aanbod aan uitvoerende organisaties willen opnemen) worden licentie-afspraken gemaakt.
Stichting de Meeuw, Elke Louwers,
e-mail e.louwers@de-meeuw.nl of Marian Veldhuis,
e-mail m.veldhuis@de-meeuw.nl, tel. (010) 486 30 22,
www.de-meeuw.nl.
SONOR, Angelina Adam, e-mail sgadam@sonor.nl,
tel. (010) 265 27 37, www.sonor.nl.
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Oudercursus ontwikkelingsstimulering (▲)
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In de gemeente Westerveld te Drenthe ontwikkelde de
werkgroep Wilhelminaoord, onder leiding van Stamm
(CMO), een project om ouders van achterstandsleerlingen bewust te maken van hun invloed op de schoolcarrière van hun kinderen. In 2007 worden nog meerdere
pilots uitgevoerd. Daarna worden draaiboeken uitgebracht. Het project bestaat uit zes bijeenkomsten, waarbij ouders relevante kennis krijgen aangereikt (aangepast aan leeftijd van kinderen) en gelegenheid krijgen
om ervaringen uit te wisselen. De onderwerpen van de
zes bijeenkomsten zijn:
1. verwachtingen: motivatie;
2. sociale omstandigheden: bezinning op sociale status
en ontwikkelingsmogelijkheden;
3. zelfbeeld: positief zelfbeeld vergroot ontwikkelingsmogelijkheden;
4. intelligentie; bij ontwikkelingsmogelijkheden zijn er
verschillende soorten intelligentie;
5. taalontwikkeling: belang van taalvaardigheid voor de
(school)ontwikkeling;
6. ontwikkelingsfasen kind: reële verwachtingen bij
verschillende ontwikkelingsfasen.
Doelstelling
Doel van het project is om de beeldvorming ‘Wie voor
een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje’ bij
ouders te wijzigen in een houding, die ervan uit gaat dat
het voor de ontwikkeling van hun kinderen van belang is
hoe zij met hun kroost omgaan.
Resultaat
Na afloop van de cursus zeiden deelnemers dat ze hun
kinderen meer stimuleren, positiever benaderen en trotser op hun kinderen zijn geworden.
Informatie
Stamm, Carla Eefting, tel. (0592) 39 44 00,
e-mail ceefting@stamm.nl, www.stamm.nl.

De toekomst van uw kind/
Kansrijk kiezen (▲)
Stichting De Meeuw en JSO ontwikkelden materiaal
voor groepsbijeenkomsten om ouders te informeren en
te begeleiden bij de stap van hun kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

De toekomst van uw kind
In de map ‘De toekomst van uw kind’ worden 16 bijeenkomsten voor ouders met een kind in groep 7/8 beschreven over o.a. de schooltypen in het voortgezet onderwijs, wat voor type is je kind, je kind steunen, de
CITO-toets, open dagen bezoeken/de schoolkeuze en de
overstap naar het vo.
Informatie
Stichting De Meeuw, C. Safranti of E. Louwer,
tel. (010) 486 30 22, www.de-meeuw.nl.

Kansrijk kiezen
Ook JSO (CMO Zuid-Holland) heeft een serie ouderbijeenkomsten ontwikkeld, waarin ouders informatie krijgen over de school nu en het onderwijs later. Ouders
leren hun kind te steunen in de aanloop naar het voortgezet onderwijs. De bijeenkomsten zijn bestemd voor
alle ouders, maar richten zich vooral op ouders die
minder taalvaardig zijn en weinig kennis van of zicht
hebben op het hedendaagse onderwijssysteem.
‘Kansrijk Kiezen’ start in groep 7 en loopt door tot en
met klas 1 in het voortgezet onderwijs. Het hele
programma omvat vijf ouderbijeenkomsten van elk
twee uur. In groep 7 worden twee bijeenkomsten
gehouden over: leerhouding en vaardigheden, verwachtingen en mogelijkheden, beroepen. In groep 8 worden
twee bijeenkomsten gehouden over: voortgezet onderwijs, CITO-toets en informatieavonden/open dagen
voortgezet onderwijs. In de eerste klas van het voortgezet onderwijs wordt één bijeenkomst gehouden over:
reflectie op de keuze, huiswerkbegeleiding, contact met
school. JSO verzorgt een training voor leerkrachten om
met het draaiboek te werken.
Informatie
JSO, Marieke Dijkstra, tel. (0182) 54 78 88,
e-mail m.dijkstra@jso.nl, www.jso.nl.
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Leren doe je samen (▲)

Duaal traject opvoedingsondersteuning (▲)

In Renkum zijn het Rijn IJssel College, waar vooral NT2
wordt gegeven, en SKAR (Stichting Kinderopvang
Arnhem en Regio) in hetzelfde gebouw gehuisvest. Op
deze locatie groeide een goede samenwerking tussen de
leidsters van de crèche en de NT2 docenten. Wanneer
ouders hun kind met een gerust hart op de crèche
kunnen achterlaten, staan zij ook open voor het leren
van taalvaardigheden.
De jonge allochtone kinderen volgen een eigen taaltraject en werken met ‘De Rode Draad van Taal’, waarin de
basiswoorden die jonge kinderen (op een bepaalde leeftijd) geacht worden te begrijpen en te gebruiken stap
voor stap en spelenderwijs aangeboden worden.
De ouders leren in het Nederlands te praten over hun
kinderen en over alles wat van belang is voor de ontwikkeling van hun kinderen. Het basisprincipe hierbij is dat
ouders al heel veel weten over de ontwikkeling en
opvoeding van hun kinderen, maar daar niet in het
Nederlands over kunnen praten. Impliciet komt de
Nederlandse manier van opvoeden aan de orde, worden
opvoedingsproblemen besproken, wordt verteld over
het onderwijssysteem en de manier waarop in
Nederland gecommuniceerd wordt met de leerkrachten
op school. Het traject omvat een dagdeel per week gedurende een jaar. Tijdens de les besteden de ouders
aandacht aan de volgende onderwerpen:
• ontwikkeling van baby tot schoolkind;
• taalontwikkeling van kinderen;
• samen met je kind een boekje lezen;
• het belang van spelen voor het kind en van samenspelen met andere kinderen of ouders;
• problemen met eten, steeds uit bed komen of niet
luisteren;
• een gesprek op het consultatiebureau, de crèche of
op school;
• kiezen voor een basisschool;
• wat een kind gaat leren op de basisschool.

In de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek zijn duale
trajecten uitgevoerd voor allochtone ouders die in een
maatschappelijke achterstandssituatie verkeren. In de
duale trajecten wordt Nederlandse taalverwerving
gekoppeld aan een persoonlijke doelstelling, wat in
deze gemeenten leidde tot het traject ‘opvoedingsondersteuning’. Thema’s die aan bod kwamen: het
Nederlandse onderwijssysteem, gezondheid, spel en
speelgoed, sociale contacten. Per thema zijn excursies
geweest naar bijvoorbeeld de speel-o-theek, bibliotheek, kinderopvang en school.

Informatie
Rijn IJssel College, Groeneweg 14, Renkum,
tel. (0317) 31 54 74, www.rijnijssel.nl.

Doelstellingen
• Nederlandse taalverwerving;
• vergroten van ouderparticipatie;
• stimuleren van ouderbetrokkenheid thuis.
Resultaat
De insteek om het traject te richten op opvoedingsondersteuning bleek te lonen. Het motiveerde de deelnemers extra, omdat werd aangesloten bij het wel en wee
van hun eigen kind. Het traject zorgde ervoor dat
allochtone ouders zich meer bewust zijn geworden van
hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden in
de ontwikkeling van hun kind. Sleutel tot succes is,
naast de gebruikte methodiek, de intensieve samenwerking tussen leerkrachten en trajectbegeleiders geweest.
Informatie
Voor duale trajecten (taalbevordering & opvoeding) zijn
meerdere draaiboeken uitgebracht:
• W. Kaminski, M. van Leeuwen en M. Lahnstein
(2002). ‘Wat is een basisschool. Cursus ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid’. Bussum: Coutinho.
• L. Alons, Y. Timman en W. Westenbrink e.a. (2005),
‘Spraakmakers. Opvoeden in Nederland’.
ThiemeMeulenhoff.
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Lekker lezen (▲)

Hecht (◆) (▲)

Het programma 'Lekker lezen on the ROC's' is een
module met werkbladen, boeken en achtergrondmateriaal in een handzaam koffertje. Deze korte module van
vijf bijeenkomsten van 2,5 uur is afgestemd op laagopgeleide ouders/grootouders/oppasouders van kinderen
in de leeftijd van 0-6 jaar. De cursus is destijds ontwikkeld voor ROC's die trajecten opvoedingsondersteuning
en ouderparticipatie ontwikkelen.

‘Hecht’ is een activiteitenaanbod voor basisscholen om
samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van
kinderen. Met dit aanbod wordt niet alleen de interactie
tussen school en ouders, maar ook de interactie tussen
ouders en hun kind gestimuleerd.
‘Hecht’ brengt ouders en school dichter bij elkaar door
kinderen op school èn thuis actief bezig te laten zijn met
dezelfde activiteiten rondom 15 verschillende, positief
gewaardeerde karaktereigenschappen zoals betrokkenheid, behulpzaamheid en respect.
Er zijn drie boeken; voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw van het basisonderwijs. In elk
boek zijn 25 activiteiten uitgewerkt. Elke activiteit is
gebaseerd op een thema en bestaat uit drie delen: een
introductie op het thema in de klas, de activiteit die thuis
uitgevoerd wordt door het kind met (één van) zijn
ouders en daarna een verwerkingsactiviteit voor in de
klas. Het materiaal per les bevat een lesbeschrijving, een
ouderbrief en een werkblad.

‘Lekker lezen’ sluit aan bij het leesbevorderingsproject
Boekenpret van het NBLC en Stichting Lezen. Het materiaal kan ook worden toegepast bij andere VVEprogramma's. De module is tevens bruikbaar voor
ouders die niet deelnemen aan Boekenpret, maar meer
aan de weet willen komen over eigen leesplezier en
voorleespret met kinderen.
De koffer betreft een verzameling van achtergrondinformatie, werkvormen, werkmaterialen, tips en ideeën, die
op maat kunnen worden gebruikt voor de doelgroepen
waar men mee werkt. In de koffer zitten ook videobanden, voorbeeldboeken en prentenboeken. Voor de
cursisten is een studiewijzer toegevoegd in de vorm van
een boekenlegger. De ‘Lekker lezen’-koffer bevat eveneens achtergrondmateriaal voor de docent over
Boekenpret en de verschillende wervingskanalen.
Informatie
Koffer ‘Lekker lezen on the ROC’s’. ISBN 90 71740 74 9.
Prijs 4 275,-. Te bestellen bij bestel@stiep-educatief.nl.
Voor bibliotheken is een speciale editie van de brochure
‘Lekker lezen’ te bestellen, met daarin beschreven de
achtergronden van de cursus, de rol van de bibliotheek
en een beschrijving van cursusbijeenkomst 3: ‘Op naar
de bibliotheek’. Brochure ‘Lekker lezen on the ROC’s’.
ISBN 90 71740 75 7, Prijs 4 17,50. Te bestellen via
bestel@stiep-educatief.nl.
De Stiep Educatief, Oranjelaan 16, 3235 SV Rockanje,
tel. (0181) 40 47 82, www.stiep-educatief.nl.

Informatie
‘Hecht’ is verkrijgbaar bij RPZC, de onderwijsbegeleidingsdienst in Zeeland. De boeken zijn zowel los als per
serie verkrijgbaar. De prijs per deel is 4 22,- en voor drie
boeken samen 4 58,-. Bij het programma hoort ook een
begeleidingstraject ter ondersteuning van de implementatie. Zie ook www.hco.nl/hecht.
RPCZ, Postbus 351, 4380 AJ Vlissingen,
tel. (0118) 48 08 00, www.rpcz.nl.
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Verteltas/Taal-speel-tas (◆) (▲)
‘Boeken in huis brengen’ is een effectieve strategie voor
taalstimulering, zo blijkt uit onderzoek naar het grootschalige Engelse project ‘Bookstart’. In Nederland zijn
van oudsher de bibliotheken actief; kinderen zijn gratis
lid. Enkele decennia geleden floreerden Spel- en
Boekenplan projecten; in onderwijsachterstandgebieden leenden gezinnen elke week een boek en spelmateriaal. Recentelijk ontstonden in Amsterdam het project
Verteltas en in Den Haag het project Taal-speel-tas.

eigen capaciteiten en zijn medeverantwoordelijk voor
een stukje onderwijs. Ook wat de doelstelling van meer
(voor)leesplezier betreft, zijn de resultaten duidelijk.
Zowel kinderen als ouders zijn enthousiast. En de leerkrachten constateren vooruitgang in de taalontwikkeling (waaronder woordenschat) bij kinderen die thuis
regelmatig met de Verteltas werken.
Het ‘Verteltasproject’ is winnaar van de Taalunie
Onderwijsprijs 2006.

Verteltas

Informatie:
Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen,
e-mail centrum@verteltas.nl, www.verteltassen.nl.

Verteltassen zijn kleurrijke tassen met daarin een prentenboek, een cd en allerlei spulletjes die bij het onderwerp passen. Ouders en leerkrachten bedenken de
thema’s en maken samen de inhoud van de Verteltas.
Doelstellingen
• stimuleren van de taalontwikkeling van kind en
ouder;
• bevorderen van het lees- en voorleesplezier;
• stimuleren van het samen leren en spelen van
ouder en kind;
• zelfvertrouwen vergroten bij het spreken van de
Nederlandse taal;
• betrokkenheid van ouders bij het onderwijs
vergroten.
Sardes en Stichting Verteltassen ontwikkelden ook de
oudercursus ‘Taalstimulering en de Verteltas’. In vijf
bijeenkomsten krijgen ouders informatie over interactief voorlezen, woordenschatontwikkeling, gesprekken
voeren met kinderen en spelenderwijs leren. De cursus
vergroot het zelfvertrouwen van ouders en geeft hen
handvatten om met hun kinderen interactief bezig te
zijn.
Resultaat
Op De Regenboogschool in Amsterdam-Zuidoost wordt
gebruik gemaakt van Verteltassen en heeft het al zichtbaar resultaten opgeleverd. De ouders die Verteltassen
mee naar huis krijgen, tonen meer betrokkenheid bij
wat er op school gebeurt. De ouders die meewerken met
het maken van de tassen, worden aangesproken op hun
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Taal-speel-tas
Taal-speel-tas richt zich op gezinnen met kinderen
tussen de achttien maanden en 2,5 jaar; de gemeente
Den Haag wil de taalontwikkeling bij kinderen al op
zeer jonge leeftijd stimuleren.
Alle ouders van jonge kinderen ontvangen op het
consultatiebureau de tas met attributen om kinderen
woordjes en liedjes te leren. Dit aantrekkelijke materiaal
stimuleert ouders om met hun kinderen te praten en de
woordenschat uit te breiden.
De tas bevat het prentenboek ‘Jop en Boeboe’, een handpop, een dvd, een bal en een kalender. De pop en de bal
komen allebei in het boek voor. Op de dvd staan liedjes.
‘Daarmee kunnen de ouders meteen aan de slag met de
taal. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de taal sneller
leren als zij situaties meteen kunnen naspelen’, aldus
Andrea Heyboer, van het Haags Centrum voor
Onderwijsbegeleiding (HCO).
Informatie:
HCO, Andrea Heyboer, tel. (070) 353 30 27,
e-mail heybA@hco.nl, www.hco.nl.
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Gezinsportfolio (◆) (▲)
Het gezinsportfolio, ontwikkeld door de projectgroep
Ouderbetrokkenheid van de Taallijn VVE, is een ‘heenen-weer plakboek’ tussen thuis en de peuterspeelzaal.
Gedurende twee of drie weken wordt al het werk van de
peuters bewaard in een bewaardoos. Na deze twee
weken selecteren en plakken de peuters zelf of met
behulp van de peuterleidster wat er in het persoonlijk
plakboek me gaat naar huis. De ouders zien zo wat hun
kind de afgelopen periode op de peuterspeelzaal heeft
gedaan. Ook is er ruimte voor een kort verslag van de
leidster. Na het weekend neemt de peuter het plakboek
weer mee terug naar de peuterspeelzaal. De ouders
hebben samen met het kind iets in het plakboek geplakt,
zoals een entreekaartje of een verwijzing naar een prentenboek dat voorgelezen is. Door de wederzijdse uitwisseling wordt de onderlinge betrokkenheid bevorderd.
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Doelstellingen
• ouders aanspreken op de eigen kracht en verantwoordelijkheid;
• contact verbeteren tussen ouder en leidster;
• taalontwikkeling van kind stimuleren.
Resultaat
In 2004 is een voorstudie gedaan op vier peuterspeelzalen in de gemeente Zwolle. Leidsters merken dat kinderen naar aanleiding van het plakboek makkelijker
vertellen. En niet alleen kinderen gaan praten, het gezinsportfolio levert ook gesprekken op tussen leidsters en
ouders over de ontwikkeling van het kind. Ouders
vinden het prettig om informatie van de peuterspeelzaal
te krijgen. Tevens krijgen ouders en leidsters meer zicht
op de taalstimulering thuis en op de peuterspeelzaal.
Met een plakboek wordt het makkelijker om de thuiscultuur en de cultuur op de peuterspeelzaal met elkaar te
verbinden.

Informatie
Expertisecentrum Nederlands, tel. (024) 361 56 24,
e-mail expert.ned@taalonderwijs.nl, www.ru.nl/en.
Zie verder: Rambelje, M. de la, S. Peters en J. Stoep,
‘Ouderbetrokkenheid in peutergroepen met behulp van
een gezinsportfolio’. Nijmegen: Expertisecentrum
Nederlands.
Het gezinsportfolio is ook beschreven in: Stoep, J. en
W. van Elsäcker (2005), ‘Peuters interactief met taal’.
Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands en Sardes.
Te bestellen via www.lcowijzer.nl.
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Huisbezoek (◆)
“Huisbezoeken vormen een van de krachtigste instrumenten om iets te doen aan opvoedings- en gezinsondersteuning”, zegt J. Hermans, hoogleraar UvA
(Binnenlandsbestuur, 21 mei 2004, p. 24).
Op www.qprimair.nl wordt huisbezoek ook beschreven
bij de verschillende instrumenten voor ouderbetrokkenheid. De leidster/leerkracht gaat op bezoek bij het gezin
en nodigt op zijn of haar beurt de ouders uit om op de
(voor)schoolse voorziening te komen. Huisbezoek
wordt geïntroduceerd vanuit het idee dat het vanzelfsprekend is dat opvoeders en medeopvoeders elkaar
serieus nemen in hun ervaringen met het kind en met
elkaar spreken over wat hen bindt: optimale voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling en het leren van
kinderen. Het bezoek steekt in op het ontstaan van
wederzijds vertrouwen.
Huisbezoeken zijn een zichtbare investering in communicatie tussen voorziening en ouders. Ze geven inzicht
in de leefomgeving van kind en gezin. Ze nodigen
ouders uit iets van hun leefwereld en gevoelens te laten
zien. Kinderen groeien op in verschillende opvoedmilieus. Een zekere afstemming in het handelen binnen
deze opvoedmilieus is gewenst. Voor die afstemming
zijn ouders en team gezamenlijk verantwoordelijk.
Afstemming begint met enig zicht op elkaars opvoedmilieu. Een huisbezoek kan enerzijds het leidsters/leerkrachtenteam helpen een beter beeld te krijgen van de
opvoeding van een kind in de thuissituatie. Anderzijds
kan het door zijn laagdrempeligheid de dialoog vergemakkelijken en het voor ouders gemakkelijker maken
ook de organisatie te bevragen. Het gesprek vindt plaats
op een voor ouders bekend terrein.

Huisbezoeken zijn zinvol voor het verbeteren van de
communicatie tussen ouders en (voor)schoolse voorziening; ze werken dan preventief. Daarom is het van
belang dat de huisbezoeken in het begin van het schooljaar worden afgelegd. Voor het versterken van de band
tussen kind-(voor)schoolse voorziening-ouders is het
van belang dat het kind aanwezig is. Dat betekent dat de
gespreksonderwerpen op deze situatie moeten zijn afgestemd. Een belangrijk element is de aandacht voor het
kind (samen boeken of foto’s van het kind bekijken,
diens kamer bewonderen, belangstelling tonen voor
hobby’s of sport). Wanneer de leidster/leerkracht een
diepergaand gesprek met de ouders wil houden of
bepaalde knelpunten wil bespreken, is het beter de
ouders op de (voor)schoolse voorziening uit te nodigen.
Informatie
• Q*Primair: www.qprimair.nl > kwalliteitsinstrumenten; KPC Groep: www.kpcgroep.nl/oudersenschool.
• L. Specht, ‘School, ouder en kind. Een experimenteel
onderzoek naar de invloed van ouderbetrokkenheid
op de sociale competenties en schoolprestaties van
leerlingen’. Doctoraalscriptie Sociologie, Erasmus
Universiteit Rotterdam, 2004.
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Ouderkamer (◆)

Paraprofessionals oudercontact (◆) (■)

Het concept Ouderkamer, ontwikkeld in Rotterdam,
betreft een (permanente) voorziening op een (brede)
school of kindercentrum, waar informatie voor ouders
beschikbaar is. Ook worden er activiteiten voor ouders
georganiseerd. Meestal organiseren de ouders dit zelf.
In Rotterdam en Amsterdam bestaan op meerdere scholen Ouderkamers. Stichting De Meeuw heeft werkmateriaal uitgebracht. De ‘Werkmap Ouderkamer’ beschrijft
hoe men in twee gestructureerde bijeenkomsten binnen
de eigen voorziening draagvlak kan creëren voor de
oprichting van een Ouderkamer.
Om bekendheid te geven aan het opzetten van zo’n voorziening op basisscholen heeft stadsdeel De Baarsjes in
Amsterdam in 2001 een brochure over de Ouderkamer
op basisschool Corantijn in Amsterdam laten uitbrengen.
JSO bracht in 2006 ook een draaiboek uit met o.a. daarin
de opzet en uitvoering van een Ouderkamer, mogelijke
activiteiten, inrichting, financiën. Bijlagen bieden informatie over stappenplan, werving van gastouders en training van een Ouderkamer-team.

In Amsterdam informeren en motiveren ‘contactouders’
(getrainde paraprofessionals) andere ouders met betrekking tot het aanbod. In individuele gesprekken met
andere ouders, thuis en op school, praten de contactouders over de onderwijsondersteunende rol van ouders.
Ook vertellen ze over het aanbod voor de kinderen op
school en in de buurt. Op de koffieochtenden, spel- en
boekenuitleen en groepsbijeenkomsten spelen ze,
indien gewenst, een bemiddelende rol. Ze signaleren de
tevredenheid en knelpunten in de contacten tussen
ouders en school.
Ook in andere plaatsen dan Amsterdam blijkt dat
getrainde paraprofessionals contact leggen met de zogenoemd ‘moeilijk bereikbare’ ouders, met ze in gesprek
komen en ze handreikingen geven voor ontwikkelingsstimulering.

Informatie
• ‘Projectbeschrijving Ouderkamer’, ‘Werkmap
Ouderkamer’, ‘Handleiding Ouderkamer’.
Rotterdam: Stichting De Meeuw.
• J. Schonewille (2001). ‘Over de drempel. De ouderkamer op basisschool Corantijn in Amsterdam’.
Amsterdam: Dienst Welzijn.
• R. Zijlstra, en T. van der Gun (2006). ‘Draaiboek
ouderkamer’. Gouda: JSO.

Resultaat
De aanwezigheid van contactouders heeft belangrijke
effecten op de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de betrokkenheid van de ouders
bij de school. Door hun intermediaire functie verbetert
de communicatie van ouders met de leerkrachten en de
ouders komen vaker naar school. Door het ‘voorwerk’
van de contactouders gaan er meer ouders naar de
ouderbijeenkomsten; het aanbod is ruimer en de onderwerpen sluiten beter aan bij de belangstelling.
Informatie
• R. Hoogedoorn, ‘Handreiking Ouderbetrokkenheid
Voorschool’ (2005). Amsterdam: Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling, Secretariaat
• Projectteam Voorschool, tel. (020) 552 36 12,
www.onderwijs.amsterdam.nl.
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Ouderpunt (◆) (■)

Stap In (■)

Een Ouder Informatie Punt is een buitenschoolse organisatie, die zich ten doel stelt de schoolloopbaan van de
kinderen te bevorderen door ouders meer mogelijkheden te geven hun kinderen te ondersteunen.
Uitgangspunt is dat (allochtone) ouders buiten de
school inzicht en vaardigheden verwerven om binnen de
school te kunnen participeren. Met het model van de
Ouder(informatie)punten wordt – in verschillende variaties – gewerkt in Amsterdam, Groningen en Overijssel.
In het model wordt gewerkt met sleutelfiguren en paraprofessionals, die een voorbeeldfunctie vervullen voor
andere ouders.

Stap In is een instrument dat ouders in staat stelt zelf een
keuze te maken uit het voor- en vroegschoolse aanbod in
de wijk. Een contactmoeder gaat op huisbezoek bij
gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar. Zij
geeft voorlichting over programma’s en voorzieningen,
die in de wijk plaatsvinden en begeleidt zo nodig de
gezinnen om daaruit een keuze te maken. Kernpunten
van het instrument zijn het vraaggericht werken en het
tot stand brengen van een evenwichtig aanbod van
programma’s en voorzieningen in de wijk. Stap In is o.a.
ingevoerd in verschillende Arnhemse aanpakwijken en
bestaat uit de volgende stappen:
• Er wordt een basispakket samengesteld van
programma’s en voorzieningen op het gebied van
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Voor ouders worden ook zeer laagdrempelige
activiteiten zoals naailes, sport en bijeenkomsten
voor migrantenvrouwen opgenomen.
• De contactmoeders bezoeken per wijk de verschillende activiteiten, verzamelen hierover informatie en
beeldmateriaal. Per wijk ontstaat er een koffer met
informatiemateriaal van alle activiteiten.
• Na aanmelding van gezinnen, door instellingen als
consultatiebureau en peuterspeelzalen, worden
gezinnen bezocht door contactmoeders.
• De coördinator traint en begeleidt de contactmoeders, onderhoudt contact met de instellingen en zorgt
voor de samenstelling van het basispakket.
• Belronde. De contactmoeder belt na drie maanden het
gezin om te vragen of het programma of de voorziening aan de verwachting voldoet. Ze kan dan ook
informeren waarom ze eventueel gestopt zijn.

Informatie
• ‘Ouders betrekken. De inzet van allochtone ouders
bij het onderwijs in Groningen’. Groningen:
Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn
(nu CMO Groningen).
• O. Harrevelt-Francisco, M. Nijenhuis-Gulnihar,
I. Out-Schipper, ‘We doen mee! Lokale voorbeelden
van ouderpunten’. Utrecht: Forum, 2001.
• M. van Eck, ‘Ouderpunten Overijssel, punten voor
participatie. Almelo: Steunpunt Minderheden
Overijssel, 2000.

Doelstelling
• Vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen;
• Contact verbeteren tussen kinderen en ouders;
• Verstevigen van de positie van laag opgeleide (allochtone) vrouwen op de arbeidsmarkt;
• Vergroten van opvoedingscapaciteiten van ouders.
Informatie
Stichting Rijnstad, Hillechien Spahr van der Hoek,
tel. (026) 445 64 52, e-mail hillechien@rijnstad.nl,
www.rijnstad.nl.
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Bijlage

A.

Quickscan ‘Ouderparticipatie en
ouderbetrokkenheid thuis’
Leidsters/leerkrachten en ouders zijn belangrijke bondgenoten. Ze willen allemaal dat het kind zich optimaal ontwikkelt en
zoveel mogelijk kansen krijgt; zowel wat betreft schoolsucces
als later in de maatschappij. Ze richten zich op het belang van
het kind, ieder vanuit een andere positie, ieder vanuit de eigen
specifieke mogelijkheden, kennis en vaardigheden. In de relatie tussen de voorziening en ouders is er een wisselwerking,
een partnerschap. Dat vraagt om een doordacht ouderbeleid
van de eigen organisatie, passend bij de groep die men wil
bereiken.
In de praktijk komt dit partnerschap niet altijd goed uit de verf.
Leidsters en leerkrachten zijn regelmatig teleurgesteld dat hun
pogingen om met en voor ouders activiteiten te doen niet
geheel slagen. Ouders haken bijvoorbeeld af als ze ervaren dat
ze weinig invloed hebben. Ook kan het zijn dat het aanbod niet
aansluit bij hun wensen, mogelijkheden of ideeën over wat zij
belangrijk vinden. Ze laten het stimuleren van de kinderen dan
over aan de professionals. Met als gevolg dat er kansen voor
kinderen blijven liggen. Want juist het opvoedingsgedrag van
ouders, de gezinscultuur en de ouderbetrokkenheid thuis blijken de belangrijkste voorwaarden te vormen voor de ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen. Daarom is het effectiever als (voor)schoolse voorzieningen zich bezinnen op hun
invulling van het partnerschap en ouders actief ondersteunen,
met name in hun rol als opvoeder. Met behulp van deze quickscan kunt u daar concreet mee (verder) aan de slag.

Ouderbeleid
Begripsomschrijving ouderbeleid:
De visie op de positie en rol van ouders in de eigen voorziening/in brede schoolverband

1. Stand van zaken ouderbeleid algemeen:
■

■

■
■
■

B.

Ons ouderbeleid is ontwikkeld en vastgelegd in een
document (onderdeel pedagogisch plan, schoolontwikkelingsplan e.d.); daarin staat de visie op de positie
en rol van ouders binnen de voorziening/brede school;
het beleid wordt tevens in praktijk gebracht (vertaling
visie en doelen in concrete activiteiten).
Ons ouderbeleid is ontwikkeld en vastgelegd in een
document, maar nog niet (geheel) in praktijk gebracht
(vertaling visie en doelen in concrete activiteiten).
Ons ouderbeleid is ontwikkeld, maar nog niet vastgelegd en in praktijk gebracht.
Ons ouderbeleid is nog onvoldoende ontwikkeld.
Anders, namelijk:

Ouderparticipatie en -betrokkenheid thuis
Begripsomschrijving ouderparticipatie:
Het betrekken van ouders bij de eigen voorziening:
meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen.
Het verlangt een actieve opstelling van ouders zelf en een
wervende en stimulerende rol van de eigen organisatie.
Ouders kunnen benaderd worden in verschillende
rollen: enerzijds als klant, belanghebbende en vrijwilliger (B1), anderzijds als opvoeder (B2).

B1. Ouders als klant, belanghebbende en vrijwilliger
• Ouders worden geïnformeerd over zaken in het
algemeen en over die van hun kind (klant).
• Ouders denken en beslissen mee op organisatie- en
beleidsniveau (belanghebbende).
• Ouders ondersteunen de voorziening op vrijwillige
basis, passend bij hun interesses en deskundigheden
(vrijwilliger).
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2. Op welke wijze stimuleert u de participatie van ouders (als
klant, belanghebbende en vrijwilliger)?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Als klant:
■ Open dagen
■ Intake/aanmeldingsgesprek
■ Informatieboekje/schoolgids
■ Nieuwsbrief/informatiebulletin
■ Schoolkrant
■ Website
■ Informatiebijeenkomsten/klassenavonden over de
eigen werkwijze/methodiek
■ Schriftelijke thema-informatie (bijv. over Piramide)
■ Een ochtend/middag in de groep
■ Verjaardag eigen kind
■ Tentoonstelling n.a.v. projecten/thema’s
■ Anders, namelijk:

4. Vindt u dat een hogere kwaliteit noodzakelijk/gewenst is?
■
■

Nee
Ja

Zo ja:
Welke maatregelen en activiteiten zouden volgens u kunnen
bijdragen aan een hogere kwaliteit? Zie suggesties achterin
deze quickscan (pagina 46).

•
•
•
•
•
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Als belanghebbende:
■ Oudercommissie, ouderraad, medezeggenschapsraad
■ Enquêtes/behoeftepeilingen ter verbetering van de
kwaliteit en klantgerichtheid
■ Anders, namelijk:

Als vrijwilliger:
■ Vieringen/feesten
■ Uitstapjes
■ Projecten/thema’s
■ Hulpouder in de groep
■ Leesouder
■ Documentatiecentrum
■ Schoolkampen/werkweken
■ Overblijfouders
■ Anders, namelijk:

3. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van uw aanbod,
genoemd in vraag 2?
■
■
■
■
■

Zeer tevreden
Tevreden
Matig tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

5. Hoe tevreden bent u over het algemeen over het bereiken
van ouders met uw aanbod, genoemd in vraag 2?
■
■
■
■
■

Zeer tevreden
Tevreden
Matig tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

6. Welke (groepen) ouders bereikt u niet of onvoldoende met
uw aanbod, genoemd in vraag 2?
Meerdere antwoorden mogelijk.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Hoog opgeleide ouders
Laag opgeleide autochtone ouders
Laag opgeleide allochtone ouders
Vaders
Moeders
Ouders met psychische problemen
Ouders met verstandelijke beperkingen
Ouders met meerdere problemen (multi-problem)
N.v.t.
Anders, namelijk:
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7. Om welke redenen denkt u dat deze ouders niet of onvoldoende bereikt worden?
Meerdere antwoorden mogelijk.
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Het aanbod is onvoldoende bekend
Het aanbod sluit niet/onvoldoende aan bij deze
(groep) ouders
Tekort aan faciliteiten/personeel binnen de eigen
voorziening
Communicatieproblemen (i.v.m. onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal en/of culturele verschillen)
Onbekendheid van ouders met het (school)systeem
Deze ouders hebben geen tijd
Deze ouders zien het belang er niet van in
N.v.t.
Anders, namelijk:

B2. Ouders als opvoeder
• Ouders worden aangesproken op hun rol als opvoeder: het steunen, sturen, stimuleren van hun kind bij
diens ontwikkeling, educatie en schoolloopbaan.

9. Hoe onderhoudt uw voorziening contact met ouders over
de ontwikkeling, educatie en schoolloopbaan van het kind?
Meerdere antwoorden mogelijk.
■
■
■
■
■
■
■

Intake/aanmeldingsformulier
Huisbezoek
Informele contacten (bijv. bij brengen en halen)
Gesprek met ouders n.a.v. observaties, toetsen, rapport
Gesprek over handelingsplan
Zorggesprek en eventueel verwijzing naar zorg-/hulpverlening
Anders, namelijk:

8. Vindt u dat een hoger bereik noodzakelijk/gewenst is?
■
■

Nee
Ja

Zo ja, welke maatregelen en activiteiten zouden volgens u
kunnen bijdragen aan een hoger bereik van bepaalde (groepen)
ouders? Zie suggesties achterin deze quickscan (pagina 46).

•
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10.Op welke wijze biedt uw voorziening opvoedingsondersteuning aan ouders?
■
■
■
■
■

Via schoolmaatschappelijk werker/opvoedingsondersteuner in de eigen voorziening
Nieuwsbrieven/folders
Thema/koffiebijeenkomsten over opvoeding
Opvoedcursus
Anders, namelijk:

•
•
•

11. Op welke wijze stimuleert uw voorziening onderwijsondersteunend gedrag van ouders?
Meerdere antwoorden mogelijk.

•
■
■
■
■
■

Instructiebijeenkomsten/ouderwerkgroepen
Meedraaien in de groep/spelinloop
Nieuwsbrieven/folders
Thuisopdrachten
Anders, namelijk:

OUDERBETROKKENHEID THUIS: SLEUTEL VOOR SCHOOLSUCCES

12.Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van uw aanbod,
genoemd in de vragen 9, 10 en 11?

Toelichting:
Het aanbod is van hoge kwaliteit als mede hierdoor
bereikt wordt dat ouders daadwerkelijk:
• hun kinderen steunen, sturen en stimuleren;
• verdiepende communicatie hebben met hun
kinderen;
• hoge maar reële verwachtingen hebben ten aanzien
van het schoolsucces van hun kinderen;
• een rijke leef- en leeromgeving bieden via
‘informeel leren’.
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■
■
■
■
■

Zeer tevreden
Tevreden
Matig tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

13.Vindt u dat een hogere kwaliteit noodzakelijk/gewenst is?
■
■

14.Hoe tevreden bent u over het algemeen over het bereiken
van ouders met uw aanbod, genoemd in de vragen
9, 10 en 11?
■
■
■
■
■

15.Welke (groepen) ouders bereikt u niet of onvoldoende met
uw aanbod, genoemd in de vragen 9, 10 en 11?
Meerdere antwoorden mogelijk.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Hoog opgeleide ouders
Laag opgeleide autochtone ouders
Laag opgeleide allochtone ouders
Vaders
Moeders
Ouders met psychische problemen
Ouders met verstandelijke beperkingen
Ouders met meerdere problemen (multi-problem)
N.v.t.
Anders, namelijk:

Nee
Ja

Zo ja, welke maatregelen en activiteiten zouden volgens u
kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit? Zie suggesties in
deze brochure.

16.Om welke redenen denkt u dat deze ouders niet of onvoldoende bereikt worden?
Meerdere antwoorden mogelijk.

•

■
■

•

■

•

■

•
•

Zeer tevreden
Tevreden
Matig tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden

■
■
■
■
■

Het aanbod is onvoldoende bekend
Het aanbod sluit niet/onvoldoende aan bij deze (groep)
ouders
Tekort aan faciliteiten/personeel van de eigen
organisatie
Communicatieproblemen (i.v.m. onvoldoende
beheersing van de Nederlandse taal en/of culturele
verschillen)
Onbekendheid van ouders met het (school)systeem
Deze ouders hebben geen tijd
Deze ouders zien het belang er niet van in
N.v.t.
Anders, namelijk:
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17.Vindt u dat een hoger bereik noodzakelijk/gewenst is?
■
■

Nee
Ja

Zo ja, welke maatregelen en activiteiten zouden volgens u
kunnen bijdragen aan een hoger bereik van bepaalde (groepen)
ouders? Zie suggesties achterin deze quickscan (pagina 46) en
in deze brochure.

19.Welke stappen en randvoorwaarden zijn nodig om de
(structurele) invoering van de hierboven genoemde
maatregelen/activiteiten te doen slagen?

1.
2.
3.

•

4.

•

5.

•
•
•
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C.

Actieplan ouderparticipatie en
-betrokkenheid thuis

18.Welke van de in deze quickscan genoemde verbeteracties
zou u bij voorkeur en op korte termijn willen invoeren om
de participatie en betrokkenheid van ouders te versterken?

1.
2.
3.
4.
5.
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Ideeën voor versterking van de kwaliteit van ouderparticipatie
(ouders als klant, belanghebbende en vrijwilliger):
• Behoeftepeiling onder ouders om wensen en verwachtingen
in beeld te brengen (via enquête, panel, ouders-interviewenouders).
• Meer aandacht besteden aan de sfeer binnen de voorziening
en de houding van beroepskrachten (open cultuur, positief,
uitnodigend, blijken van zorg voor hun kind, gelijkwaardigheid en respect, verdiepen in en belangstelling tonen voor
de thuissituatie).
• Meer aandacht voor de toegankelijkheid van schriftelijke
informatie, dat bestemd is voor ouders.
• Ontmoetingsplaats creëren voor ouders binnen de voorziening (bijv. ouderkamer).
• Activiteiten organiseren waar ouders iets van hun culturele
achtergrond kunnen laten zien.
• Ouderpunt in de brede school/wijk (brugfunctie moeilijk
bereikbare ouders – organisaties).
• Gezamenlijke ouderbijeenkomsten voorschoolse voorziening – basisschool organiseren (t.b.v. doorgaande lijn).
• Schriftelijk contract organisatie – ouders invoeren ter bevordering van het nakomen van wederzijdse afspraken en
inspanningen.
• Beter benutten van de breng- en haalcontacten.
• Ouders meer inschakelen op basis van hun deskundigheden
en hobby’s.
• Brede schoolexcursie voor nieuwe ouders.

Ideeën voor vergroting van het bereik van ouders en het
contact tussen ouders en voorziening:
• Meer aandacht besteden aan de sfeer binnen de voorziening
en de houding van beroepskrachten (open cultuur, positief,
uitnodigend, blijken van zorg voor hun kind, gelijkwaardigheid en respect, verdiepen in en belangstelling tonen voor
de thuissituatie).
• Ouders (met name de moeilijk bereikbare groep) meer
direct, persoonlijk benaderen/aanspreken.
• Huisbezoek invoeren/intensiveren.
• Meer kiezen voor gerichte aparte activiteiten, die dichtbij de
belevingswereld van (‘moeilijk bereikbare’ ouders) staan.
• Gerichter inschakelen van de andere brede schoolpartners
die al contact met bepaalde (groepen) ouders hebben of
(makkelijker) contact kunnen leggen.
• Ouderpunt in de brede school/wijk (brugfunctie moeilijk
bereikbare ouders – organisaties).
• Invoeren van Stap In, een instrument om de toeleiding van
ouders met (doelgroep)kinderen naar voorzieningen en
activiteiten te verbeteren (goed te gebruiken in combinatie
met een ouderpunt/contactouders).
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