
 
 

Ouderbetrokkenheid 
 
Op basis van onderzoek kennen we de volgende feiten: 
 
 
-  Ouderbetrokkenheid levert het meest op bij jonge kinderen. Jonge kinderen zijn 
afhankelijker van hun ouders dan oudere kinderen en de ontwikkeling op jonge leeftijd is 
zeer bepalend voor de latere ontwikkeling (Heckman). 
 
 
- Een voorspoedige ontwikkeling wordt bevorderd door een liefdevolle band met de 
ouders, een stabiele omgeving en stimulerende interacties tussen ouders en kind. 
Inspanningen om ouderbetrokkenheid te stimuleren moeten daarom rekening houden 
met de thuissituatie. Het is belangrijk om ouders als opvoeders zelfvertrouwen te geven 
(Shonkoff & Philips; Epstein). 
 
 
- Voorlezen is een effectief middel om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. 
Het is mogelijk, en niet ingewikkeld, om ouders te leren hoe zij hun kind effectief kunnen 
voorlezen (Snow; Leung; Huebner). 
 
 
- Spelletjes doen is goed voor de taal- en denkontwikkeling van kinderen. Het is mogelijk 
om dit aan ouders te leren, maar dit vereist wel een intensieve aanpak (Mesman). 
 
 
- Wat ouders thuis doen is belangrijker voor de ontwikkeling van het kind dan wat ouders 
op school doen. De ‘leeromgeving thuis’ (Home Learning Environment) is zeer bepalend 
voor de ontwikkeling van kinderen ((Harris & Goodall; Melhuish). 
 
 
- Informele betrokkenheid op school (bijvoorbeeld hand- en spandiensten) en formele 
betrokkenheid op school (bijvoorbeeld deelname aan de ouderraad) hebben nauwelijks 
effect op de ontwikkeling van kinderen (Desforges & Abouchar). 
 
 
- Hoge verwachtingen en ambities van ouders leiden tot meer succes op school. 
Initiatieven die gericht zijn op versterking van de ouderbetrokkenheid, moeten ouders 
inspireren om hoge verwachtingen te hebben voor hun kind (Fan & Chen). 
 
 
- Een aanpak die is gericht op zowel het gezin als de instelling (‘home-based’ en ‘centre-
based’) is effectiever dan een aanpak die zich richt op een van beide (Blok & Leseman). 
 
 
- Onder ouders bestaan misvattingen over hoe kinderen zich ontwikkelen en welke 
facetten van de ontwikkeling belangrijk zijn voor succes op school. Daarom is het 
raadzaam om ouders hierover te informeren (Barbarin). 
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