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OUDERBETROKKENHEID 

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid 

bijdraagt aan zowel de leerprestaties van 

leerlingen als aan hun motivatie, hun 

welbevinden, hun zelfbeeld en hun 

zelfwaardering. 

(Desforges & Abouchaar, 2003; Bakker et al, 2013).



VORMEN VAN 
OUDERBETROKKENHEID

1. Ondersteuning van het ouderschap

2. Effectieve communicatie

3. Vrijwilligerswerk op school

4. Thuisbetrokkenheid

5. Ouders meenemen in besluitvorming

6. Samenwerking in de wijk  

(Epstein, 2002; 2020).



THUISBETROKKENHEID

Voor alle leeftijdsgroepen blijkt dat de 
betrokkenheid van ouders bij het leren thuis de 
grootste effecten sorteert.

(Carter, 2002; Desforges & Abouchaar, 2003; Bakker et al, 2013). 



THUISBETROKKENHEID- POSITIEVE EFFECTEN

1. Bezoek aan de bibliotheek

2. Samen lezen

3. Het doen van educatieve spelletjes 
met cijfers en letters

4. Rijmen en zingen

5. Voorlezen

6. Helpen met huiswerk

7. Het stellen van regels 

8. Aanmoedigen en ondersteuning 

9. Vertrouwen 

10. Hoge verwachtingen

11. Interesse tonen in het kind

12. Naar een museum gaan

13. Praten over de keuzes die de 
leerlingen gaan maken mbt de 
vervolgopleiding



THUISBETROKKENHEID NEGATIEVE EFFECTEN

1. Druk

2. Sociale controle

3. Overmatige bemoeienis met het kind (in de vorm van hulp bij huiswerk)

4. Het stellen van regels



RECENT 
ONDERZOEK UIT 

CORONAPERIODE

1. Grotere betrokkenheid.

2. Meer persoonlijke communicatie tussen ouders en 
leerkrachten.

3. Belemmerende factoren zijn gebrek aan tijd, 
toegankelijkheid school (fysiek, maar ook wat kan 
de school wel bieden en wat niet), gebrek aan 
financiële middelen en gebrek aan bewustzijn (niet 
goed geïnformeerd; niet goed bereikbaar).

4. Simulerende factoren zijn het bieden van 
verschillende vormen van betrokkenheid zoals 
bezoekprogramma’s thuis, interpersoonlijke 
communicatie, coördinatie en aanmoedigen 
(Tamboto et al, 2021). 

5. Leraren moeten zich blijven ontwikkelen om de 
communicatie met ouders te verbeteren. 



CONCLUSIE 
ONDERZOEK

“Willen scholen profijt hebben 
van de inzet van ouders ten 
behoeve van de ontwikkeling van 
hun kinderen, dan zouden ze 
met name de thuisbetrokkenheid 
van ouders dienen te 
stimuleren”.

(Bakker, et al, 2013).



HOE?      

1. De ouders uitdrukkelijk vragen 
meer samen met hun kind te 
gaan lezen.

2. Een digitaal platform gebruiken. 

3. De leerlingen aanraden zelf om 
hulp te vragen thuis. 

4. Gedetailleerde en eenvoudig op 
te volgen adviezen aan ouders 
geven.

5. Anders, namelijk….



GOEDE PRAKTIJKERVARINGEN

Naam: RG of Ria Goedhart 

Welke ervaring? 1. Wat was de aanleiding?

2. Wat was de vraag/opdracht/tip die je kreeg/gegeven hebt?

3. Wat was de uitkomst?

4. Waaraan schrijf je het succes toe?

Welke vorm? 1. De ouders uitdrukkelijk vragen meer samen met hun kind te 

gaan lezen.

2. Een digitaal platform gebruiken. 

3. De leerlingen aanraden zelf om hulp te vragen thuis. 

4. Gedetailleerde en eenvoudig op te volgen adviezen aan 

ouders geven.

5. Anders, namelijk….



WAT MOET GEDEELD 
WORDEN?

DRIEDELIGE CURSUS COMMUNICATIE MET OUDERS IN HET NIEUWKOMERSONDERWIJS LOWAN-RIA GOEDHART 2021



TIPS VANUIT DE PRAKTIJK
Batoul Lahham

“Voor ouders moet het duidelijk zijn hoe en wanneer zij contact op 
kunnen nemen met de leraren, want sommigen durven niet alle 
vragen te stellen vanwege de taal barriere.”

“Betrokkenheid is super belangrijk en niet alleen maar met leerstof
enzo maar ook op school als ze bijvoorbeeld een nieuw thema
hebben en ouders nodig hebben voor het versieren (Sinterklaas, 
Oud en Nieuw, Herft ). ”

“En de ouders moeten gewoon durven meedoen, ondanks dat ze de 
taal niet spreken. Ik ging bijvoorbeeld vaak om helpen met luizen
pluizen, schoolreis, cadeautjes inpakken en toen ik beter
Nederlands kon deed ik rondleidingen voor groep 3 of 4 bij het 
Zeeuws museum.”

“En wat betreft de leerstof, zou het fijn zijn als de ouders op de 
hoogte zijn van de thema’s die op school behandeld worden, dan 
kunnen zij proberen thuis in hun moedertaal over het zelfde thema
informatie te zoeken, woorden en leesboeken. Bijvoorbeeld bij
vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Het heeft
mijn zoon erg geholpen eerst thuis in het Arabisch over de thema’s
die op school behandeld werden te praten.”



TIPS VOOR IN DE PRAKTIJK

Brief ouders

Het is belangrijk om thuis de moedertaal met uw kinderen te
blijven gebruiken. Lees samen boeken in de moedertaal, zing 
samen in de moedertaal, voer gesprekken in de moedertaal. 
Ook kunnen kinderen hun gedachten en gevoelens het beste
in hun moedertaal verwoorden. 

Wilt u uw kind helpen bij het leren van het Nederlands? Kijk
samen in tijdschriften en zoek naar woorden die jullie al 
kennen, ga eens samen naar de bibliotheek of kijk samen
naar de Nederlandse televisie. Vraagt u ook gerust de 
leraar naar tips! 

https://www.lowan.nl/po/kwaliteitszorg/eerste-drie-weken/



TIPS VOOR IN DE 
PRAKTIJK 

https://uitgeverijpica.nl/titels/v
erwacht/met-plezier-naar-
school-pica

https://uitgeverijpica.nl/titels/verwacht/met-plezier-naar-school-pica


TIPS VOOR DE 
PRAKTIJK

https://www.ru.nl/cls/our-
research/research-
groups/cognitive-
developmental-aspects-
multilingualism/2in1-project-
nl/meertaligheid-beeld/

https://www.ru.nl/cls/our-research/research-groups/cognitive-developmental-aspects-multilingualism/2in1-project-nl/meertaligheid-beeld/


TIPS VOOR IN DE 
PRAKTIJK

https://www.lowan.nl/po/lesma
teriaal/sel-werkbladen/

https://www.lowan.nl/po/lesmateriaal/sel-werkbladen/


TIPS VOOR IN DE PRAKTIJK (NJI)

NJI

“De commissie vindt VoorleesExpress een 
praktisch, laagdrempelig programma met 
mooie materialen, dat wordt gedragen door 
het veld”. 

De VoorleesExpress richt zich op 
gezinnen waarvan de ouders moeite 
hebben de taalontwikkeling van hun 
kinderen te stimuleren. Een vrijwilliger 
komt thuis voorlezen. De vrijwilliger laat 
ouders en kinderen zien hoe leuk taal 
en lezen kan zijn en zoekt samen met 
hen naar een manier om taal en lezen 
een vaste plek te geven in het gezin, 
bijvoorbeeld door het creëren van een 
voorleesritueel. De vrijwilliger laat het 
gezin ook kennismaken met de 
openbare bibliotheek en stimuleert 
ouders en kinderen om boeken te lenen.



TIPS VOOR IN DE PRAKTIJK

https://prentenboekeninalletalen.nl/

https://prentenboekeninalletalen.nl/


TIPS VOOR IN DE PRAKTIJK 
https://www.ouderwijs.net/scan/povoscan/bevorderen-van-een-sterk-educatief-
thuismilieu-2

https://www.ouderwijs.net/scan/povoscan/bevorderen-van-een-sterk-educatief-thuismilieu-2


TIPS VOOR IN DE PRAKTIJK 

http://www.taalbegintthuis.nl/

http://www.taalbegintthuis.nl/


TIPS VOOR IN DE PRAKTIJK 

https://www.yumpu.com/nl/document/re
ad/57791632/de-inloopactiviteit

https://www.yumpu.com/nl/document/read/57791632/de-inloopactiviteit
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