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Samenvatting
De laatste jaren is er veel geschreven over het onderwerp ouderbetrokkenheid. Om
ouderbetrokkenheid te bevorderen wordt verwacht dat leerkrachten stappen zetten, waardoor
ouderbetrokkenheid vorm kan krijgen. Uit dit onderzoek blijkt hoe ouders betrokken kunnen en
willen worden. Aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen ouderbetrokkenheid te bevorderen. In het
onderzoek wordt afstemming met ouders gezocht.
Uit literatuuronderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid wordt beschouwd als een van de
belangrijkste kenmerken van effectieve scholen (Epstein, 2001; Hoover-Dempsey et al., 2005; Smit,
Wester & Van Kuijk, 2012). De school en de ouders hebben onderlinge samenwerking nodig, die
educatief partnerschap (De Wit, 2008) wordt genoemd. Om dit te bevorderen is een open houding
van het schoolteam nodig. Naast de bereidheid om met ouders samen te werken zal de vaardigheid
van leerkrachten vergroot moeten worden. Het bevorderen van ouderbetrokkenheid moet
schoolbreed gedragen worden (Hoover-Dempsey et al., 2002). De partnerschap structuur moet
duidelijk zijn voor leerkrachten en ouders. De schoolleiding heeft hierin een stimulerende rol door
een duidelijke visie en een passend beleid op ouderbetrokkenheid te ontwikkelen.
Leerlingen in groep 4 maken een grote sprong in de leesontwikkeling in de richting van een
zelfstandige lezer. Deze verandering heeft invloed op de gewenste ondersteuning van ouders.
Leerlingen zullen thuis leeskilometers (Smits & Van de Helm, 2003) moeten maken om een
vloeiende, zelfstandige lezer te worden. De ondersteuning van ouders bestaat dan voornamelijk uit
het helpen bij kiezen van boeken die hun kind graag leest en model zijn tijdens voorlezen.
Om de ouders te betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind is het nodig af te stemmen op
behoeften van de ouders. Ouders uit sociaal zwakke milieus en anderstalige ouders blijken moeilijk
bereikbare oudergroepen voor de gemiddelde leerkracht. Afstemming op ouderbehoeften kan door
overleg met ouders in de vorm van ouderpanels of informele ontmoetingsbijeenkomsten.
Behoeften van ouders worden duidelijk door onderzoek. De leerkracht kan keuzes maken uit
verschillende werkvormen die ouders betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind.
In dit onderzoek zijn voldoende aanbevelingen gevonden om ouderbetrokkenheid te bevorderen bij
de leesontwikkeling van leerlingen in groep 4. Uit het praktijkonderzoek blijken leerkrachten en MT
samen verantwoordelijkheid te ervaren voor een open houding naar ouders. Ouders blijken positief
over de informatie die zij ontvangen over de leesontwikkeling. De leerkrachten moeten de ouders
meer op de hoogte brengen van de leesdoelen in groep 4 en welke ondersteuning de leerlingen van
hun ouders nodig hebben. Met name ouders van leerlingen met een vertraagde leesontwikkeling
geven aan vaker contact nodig te hebben via een persoonlijke mail of met een gesprek. In dit
onderzoek geven zowel ouders als leerkrachten aan dat ouders vaker op school zouden willen
kijken. De titel voor dit onderzoek is daarom: "O, kom er eens kijken.." Doordat ouders in de klas
kijken, krijgen ouders inzicht wat kinderen moeten kunnen en raken ze meer betrokken bij de
leesontwikkeling van hun kind.
In hoofdstuk 5 staan aanbevelingen weergegeven. De aanbevelingen zijn bedoeld voor de
onderzoeksgroep, maar kunnen helpend zijn voor iedere leerkracht die ouderbetrokkenheid bij de
leesontwikkeling wil bevorderen.
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Inleiding

1.1
Verlegenheidsituatie
Op de onderzoekschool komen ouders vanaf groep 2 niet regelmatig meer in de groep van hun
kind. Voor een leerkracht die vanuit de kleuterbouw is overgestapt naar groep 4 is dit verschil
duidelijk merkbaar. Ze ervaart minder kansen om met de ouders te spreken over de ontwikkeling
van het kind.
Door een voorleesthee te organiseren wordt een kans gecreëerd ouders te ontmoeten. Tijdens de
voorleesthee lezen ouders en kinderen aan elkaar voor in de klas. De gelegenheid wordt gebruikt
om een korte uitleg over het leesonderwijs in groep 4 te geven, zodat ouders een indruk krijgen
hoe hun kind op school leest. Uit de reactie van enkele ouders blijkt dat de informatie nieuw is.
Door de verbaasde reactie van ouders vraagt de leerkracht zich af of ouders weten wat belangrijk is
voor het voortgezet leesonderwijs van hun kind. Deze informatie is niet met de ouders gedeeld.
Welke stappen kunnen gezet worden om ouders te betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind?
De leerkracht heeft haar visie dat kinderen niet alleen op school leren (Van Boven, 2011)
beschreven in “Oefening baart kunst met vallen en opstaan”. ‘Leren begint bij het ontdekken van
een nieuwe vaardigheid, handeling of kennis. De ontdekking kan ontstaan door het zien, horen of
ervaren van iets uit de omgeving. De ontdekking stimuleert om de vaardigheid of handeling te
oefenen en vervolgens toe te passen in het dagelijks leven. Het eigen maken van de vaardigheid
leidt tot een verandering in het doen en denken. Daarbij helpt het om te spreken over de
uitgevoerde handeling.’ (Van Boven, 2011, p.7).
Om kinderen op deze manier te laten leren is samenwerking tussen ouders en school nodig. Deze
samenwerking noemt De Wit (2008) partnerschap, waardoor de ideale omstandigheden ontstaan
voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Uit verschillende onderzoeken (Epstein, 2001;
Hoover-Dempsey et al., 2005) blijkt dat ouderbetrokkenheid een positieve bijdrage levert aan
effectief onderwijs. De leerkracht heeft in de kleuterbouw ervaren dat ouderbetrokkenheid een
positieve invloed heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. Op dit moment is
het leesonderwijs in groep 4 gericht op het lezen in de klas. Ouders worden nauwelijks bij het
leesonderwijs in groep 4 betrokken. De leerkracht ervaart spanning, omdat haar huidige onderwijs
in groep 4 afwijkt van haar visie. Hoe kan zij ouders meer betrekken bij het leesonderwijs van hun
kind in groep 4. Jutten (2010) noemt het creatieve spanning, wanneer een probleemsituatie
uitdaagt tot onderzoek. Voordat onderzocht gaat worden hoe ouders meer betrokken kunnen
worden, rijst de vraag of ouders meer betrokken willen worden bij het leesonderwijs van hun kind.
In september 2012 wordt een klein vooronderzoek uitgevoerd om hierachter te komen. De helft
van de ouders geeft respons op dit vooronderzoek. 57 % van de ouders die reageren wil graag meer
betrokken zijn bij de leesontwikkeling van hun kind. 43% van de ouders geeft aan daar een beetje
behoefte aan te hebben. Nu bekend is dat een aantal ouders behoefte heeft meer betrokken te
worden bij het lezen van hun kind, is dit onderzoek erop gericht hoe de ouders betrokken kunnen
worden bij de leesontwikkeling van hun kind.
1.2
Centrale vraagstelling
Hoe kan ouderbetrokkenheid op de leesontwikkeling van leerlingen in groep 4 van een basisschool
worden bevorderd?
1.3
Doelstelling
Uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot verbetering van de ouderbetrokkenheid en helpen
om educatief partnerschap te realiseren op de onderzoeksschool.
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1.4
Onderzoeksvragen
Onderzoeksvraag 1:
Wat zegt de literatuur over het vorm geven aan ouderbetrokkenheid bij de leesontwikkeling van
leerlingen?
1.1
Wat zegt de literatuur over ouderbetrokkenheid?
1.2
Wat zegt de literatuur over de leesontwikkeling van leerlingen in groep 4?
1.3
Wat kan een leerkracht volgens de literatuur doen om ouders te betrekken bij de
leesontwikkeling?
Onderzoeksvraag 2:
Hoe zijn ouders betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind in groep 4 op de onderzoeksschool?
2.1
Hoe worden ouders op dit moment betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind?
2.2
Wat vinden ouders van de manier waarop zij betrokken worden bij de leesontwikkeling van
hun kind?
2.3
Hoe ervaren leerlingen van groep 4 de betrokkenheid van ouders op hun leesontwikkeling?
2.4
Hoe ervaren leerkrachten de betrokkenheid van ouders op de leesontwikkeling van
leerlingen?
Onderzoeksvraag 3:
Hoe kan ouderbetrokkenheid bij de leesontwikkeling van leerlingen in groep 4 op de
onderzoeksschool worden bevorderd?
3.1
Hoe willen ouders betrokken worden bij de leesontwikkeling van hun kinderen?
3.2
Hoe willen de leerkrachten van groep 4 de ouders betrokken zien bij de leesontwikkeling?
3.3
Hoe wil het managementteam ouders betrokken zien bij de leesontwikkeling van leerlingen
in groep 4?
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Bevorderen van ouderbetrokkenheid op de leesontwikkeling

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk worden verschillende visies op ouderbetrokkenheid
beschreven. In de tweede paragraaf is een model weergegeven, waarmee zichtbaar wordt welke
factoren ouderbetrokkenheid beïnvloeden. In de derde paragraaf worden kritische factoren van
ouderbetrokkenheid beschreven. Vervolgens wordt de leesontwikkeling van leerlingen in groep 4
beschreven. Paragraaf 2.3 is opgesplitst in een beschrijving over de houding van de leerkracht en
hoe afstemming op verschillende ouders georganiseerd kan worden. De laatste paragraaf is een
samenvatting van het literatuuronderzoek over bevordering van ouderbetrokkenheid bij de
leesontwikkeling van leerlingen uit groep 4.
2.1.1 Ouderbetrokkenheid
De laatste jaren is veel over ouderbetrokkenheid geschreven. Nieuwenbroek (1999) heeft
beschreven wat de rol van ouders in het onderwijs belangrijk maakt. Hij geeft aan dat het voor een
kind en diens ontwikkeling belangrijk is wat de ouder zegt, vindt en doet. De visie van de ouder op
onderwijs is medebepalend voor een positieve houding van een kind voor leren. Uiteindelijk heeft
een ouder de grootste verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. Onderzoek van
Michigan Department of Education (2001) wijst uit dat kinderen 70% van de tijd dat ze wakker zijn
buiten school doorbrengen, inclusief weekenden en vakanties. De leerkracht is door deskundigheid
verantwoordelijk om de ontwikkeling van leerlingen optimaal te bevorderen gedurende de overige
30% van de waakzame tijd van kinderen. De professionele leerkracht verdiept zich in de rol van
ouders en op welke manier ouders betrokken kunnen worden bij de schoolontwikkeling van hun
kind. Volgens Nieuwenbroek (1999) kunnen leerkrachten die de verantwoordelijkheid van ouders
erkennen, zich dienstbaar opstellen als deskundige.
Binnen het handelingsgericht werken is ouderbetrokkenheid een ‘belangrijk kenmerk van succesvol
onderwijs’ (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, p.121). Met ouderbetrokkenheid bedoelen
zij de betrokkenheid van ouders bij opvoeding en onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school.
Zij onderscheiden hiermee ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Bij ouderparticipatie helpt de
ouder op school bij allerhande werkzaamheden, bijvoorbeeld als
leesmoeder bij het leescircuit. Ouderparticipatie kan in hun visie
vervolgens de ouderbetrokkenheid wel beïnvloeden.
In figuur 2.1 verbeelden cirkels de gedeelde verantwoordelijkheid van
familie, school en gemeenschap naar de visie van Epstein (2001).
Epstein (2001) onderscheidt ouderbetrokkenheid in zes typen, zoals
in tabel 2.1 wordt weergegeven. De zes typen van
ouderbetrokkenheid zijn grondleggers voor educatief partnerschap.
Figuur 2.1 Educatief
Bij educatief partnerschap zijn de school en de ouders gezamenlijk
partnerschap (Epstein, 2001,
verantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs. Epstein (2001) noemt
p.28)

1

Parenting

2

Communicating

3
4
5

Volunteering
Learning at home
Decision making and
advocacy
Collaborating with the
community

6

Scheppen van een situatie waardoor het kind naar school kan en wordt gesteund in
het leren
De communicatie tussen ouders en school over het schoolprogramma en vorderingen
van hun kind.
Ouders verrichten vrijwilligerswerk in en om de school.
Ouders ondersteunen hun kind bij het schoolwerk thuis.
Ouders kunnen deelnemen in formele rol als MR lid of activiteitencommissie
Samenwerken met de gemeenschap rondom school

tabel 2.1 Zes typen van ouderbetrokkenheid naar Epstein (2001)
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dit een gelijkwaardige samenwerking van ouders en leerkrachten om een optimale ontwikkeling te
bevorderen, waarbij verschil in eindverantwoordelijkheid wordt beschreven. Ouders blijven
eindverantwoordelijk voor de opvoeding en de school heeft als doel om goed onderwijs te leveren.
De Wit (2008) splitst educatief partnerschap op in drie doelen:

Het pedagogische doel is afstemming organiseren over de manier van handelen in de
opvoeding en hoe kinderen worden benaderd.

Het organisatorische doel is om mede door inbreng van de ouders een effectieve school
te ontwikkelen.

Door het democratische doel denken ouders (in)formeel mee en legt de school
verantwoording over het onderwijs af aan ouders. Hiervoor is wederzijdse
betrokkenheid nodig, waarbij gedacht moet worden aan vaardigheden als meeleven,
meehelpen, meedenken en meebeslissen.
De ouders die in staat zijn om educatieve partners te zijn, komen vaak uit de middenklasse en uit
een autochtone cultuur. Laagopgeleide ouders blijken zich ongemakkelijk te voelen op school en zij
vinden het lastig om ouderbetrokkenheid te tonen. Volgens Smit en collega's (2012) zijn
leerkrachten vaak niet in staat om ouders uit lagere sociale of allochtone milieus bij het onderwijs
te betrekken. Door verschil in cultuur en taal kan een verschillend beeld van de
ouderbetrokkenheid bestaan. Op scholen met ouders uit hogere sociaal-economische achtergrond
voelen leerkrachten zich bedreigd in hun professionaliteit waardoor de gelijkwaardigheid van
partnerschap niet tot stand kan komen. In het onderzoek van Smit en collega’s (2012) geeft de
schoolleiding aan dat ouders niet altijd het gewenste onderwijsondersteunend gedrag vertonen en
noemen hierbij onwil en tijdgebrek als oorzaak. Met onderwijsondersteunend gedrag van ouders
gaat het om steunen, stimuleren, sturen, spreken met het kind over schoolzaken, een rijke
leeromgeving aanbieden in de vrije tijd en overleggen met de onderwijzer over de ontwikkeling van
hun kind. Educatief partnerschap blijkt geen vanzelfsprekendheid. Het lijkt een ideaalbeeld om
over familie, school en gemeenschap als gelijkwaardige partners te spreken in opvoeding en
onderwijs. Educatief partnerschap is volgens De Wit (2008) geen doel op zich, maar een middel om
optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Uit diverse
onderzoeken blijkt ouderbetrokkenheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de schoolse
ontwikkeling van kinderen (Epstein, 2001; Hoover-Dempsey et al., 2005; Smit et al., 2012).
In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op factoren die betrokkenheid van ouders
beïnvloeden.
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2.1.2 Factoren die ouderbetrokkenheid beïnvloeden
De factoren die ouders beïnvloeden om betrokken te zijn bij het schoolleren van hun kind zijn
complex en divers. Ouders verschillen in achtergrond, cultuur, opleiding en mogelijkheden. In
figuur 2.2 is weergegeven welke factoren invloed hebben op ouderbetrokkenheid. Volgens Green,
Walker, Hoover-Dempsey en Sandler (2007) biedt het model inzicht hoe ouderbetrokkenheid
beïnvloed kan worden bij diverse oudergroepen. Figuur 2.2 geeft van beneden naar boven weer

figuur 2.2 Hoover-Dempsey en Sandler Model of parental involvement (uit: Hoover-Dempsey, 2005, p.120)

hoe ouderbetrokkenheid door verschillende factoren wordt bepaald en hoe factoren en ontstane
betrokkenheid ouders en kinderen beïnvloeden. Ten eerste bepaalt de persoonlijke situatie van de
ouder hoe een ouder betrokken kan zijn, bijvoorbeeld bij gedeeld ouderschap of
eenoudergezinnen. Ten tweede bepaalt de opvoedstijl van de ouder de visie op
onderwijsondersteunend gedrag. Volgens Smit en collega’s (2012) bieden ouders met een
autoritatieve opvoedstijl gewenste onderwijsondersteuning aan kinderen. Zij kunnen warmte
bieden en grenzen stellen. Ze zijn gezaghebbend, maar niet autoritair. Ten derde is het concept van
de ouder over het nut van aangeboden hulp aan het kind van belang. Uit onderzoek van Smit en
collega’s (2012) blijken leerkrachten dit te kunnen beïnvloeden en heeft de uitnodiging van zowel
de school als van de leerkracht effect op de mate van ouderbetrokkenheid. Voor ouders is het vaak
niet helder dat hun onderwijsondersteunend gedrag van belang is voor de leerprestaties van hun
kind. Leerkrachten kunnen dit duidelijker verwoorden voor ouders. Daarnaast kunnen ouders zich
machteloos voelen door het ontbreken van kennis en vaardigheden. Dit kan een ouder
weerhouden om betrokken te zijn (Hoover-Dempsey, Walker, Jones & Reed, 2002).
Binnen de visie van educatief partnerschap is de ouder schoolpartner op gebied van
onderwijsondersteuner in de thuissituatie. Ouderbetrokkenheid bestaat dan uit steunen, sturen,
stimuleren, communiceren met het kind en met de leerkracht. Hoover-Demsey en collega’s (2005)
benoemen drie vormen van onderwijsondersteunend gedrag. In figuur 2.2 zijn deze vormen
weergegeven bij niveau 3.
 Modelling: hiermee kan de ouder functioneren als rolmodel. Een ouder kan laten zien
hoe leuk of belangrijk lezen is door zelf een boek of krant te lezen en vervolgens te
vertellen over de inhoud en beleving.
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 Versterken van gedrag: wanneer een kind een leuk boek heeft gelezen kan de ouder helpen
zoeken naar een vervolgboek en zo het leesgedrag versterken. Dit kan ook door het kind
mee te nemen naar de bibliotheek.
 Instructie geven: hierbij is in eerste instantie hulp nodig in de vorm van instructie. De ouder
legt uit hoe je een boek zoekt en hoe je een boek leent en terugbrengt. Een ouder kan
directe hulp aanbieden of indirecte hulp bij het schoolleren thuis (Patall, Cooper&
Robinson, 2008).
 Bij directe betrokkenheid kijkt de ouder het huiswerk na, helpt het kind bij
huiswerk maken, zorgt voor nodige materialen, controleert of het huiswerk
volledig is gemaakt, geeft instructie en bemoeit zich met de uitvoering van
de taak of geeft feedback.
 Bij indirecte ouderbetrokkenheid heeft de ouder bepaalde regels opgesteld
die gelden voor het maken van huiswerk, de ouder geeft de opdracht
huiswerk te gaan maken en ondersteunt het kind als het zelfstandig
huiswerk maakt, voorkomt belemmerende factoren die afleiden bij het
huiswerk maken, houdt toezicht, houdt contact met de leerkracht en neemt
deel aan training over ouderbetrokkenheid. In het bijzonder in de
onderbouw van de basisschool zijn ouders belangrijk voor de vorming van
houding, strategieën en patronen van kinderen die kinderen verder helpen
in hun schoolse ontwikkeling.
Uit onderzoek van Hoover-Dempsey en collega’s (2005) blijkt dat ouders het belangrijk vinden om
goed te kunnen communiceren met leerkrachten. De betrokkenheid van ouders op het leren op
school en thuis wordt versterkt door een open en uitnodigende houding van de school. Wanneer
een school ouderbetrokkenheid wil bevorderen is een planmatige aanpak nodig. Volgens Smit en
collega’s (2012) blijken ad hoc activiteiten geen verbetering van leerresultaten op te leveren.
2.1.3 Kritische factoren
Hoewel uit diverse onderzoeken blijkt dat ouderbetrokkenheid een belangrijke bijdrage levert aan
de schoolse ontwikkeling van kinderen (Epstein, 2001; Hoover-Dempsey et al., 2005; Smit et al.,
2012) zijn er voorwaarden te noemen. Cooper en Valentine (2001) hebben een kritsch onderzoek
gedaan naar het effect van thuisleren. Zij concluderen dat lang en intensief thuisleren geen effect
heeft op de resultaten van leerlingen. Zij geven richtlijnen hoeveel tijd per dag een leerling thuis
kan leren. Uit het onderzoek blijkt dat 10-20 minuten per dag de ideale leertijd is voor 6-8 jarigen
voor thuisleren. Voor 9- 12 jarigen is dat 30-60 minuten per dag. Wanneer ouders te betrokken zijn
bij het huiswerk kan een grote druk ontstaan op kinderen om te presteren. Als er geen tijd wordt
gemaakt voor andere zinvolle en leerzame activiteiten kan thuis leren een tegenstelde uitwerking
hebben. Bovendien kunnen ouders hun kind verwarren als ouders andere oplossingsstrategieën
aanbieden dan het kind heeft geleerd van de leerkracht. Hoover- Dempsey Walker en collega's
(2002) concluderen dat gerichte instructie aan ouders door leerkrachten deze verschillen kunnen
opheffen. Volgens Patall en collega's (2008) kunnen kinderen hun huiswerk beter maken als ouders
training krijgen hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden. Kinderen hebben minder problemen om
hun huiswerk te maken en de schoolprestaties verbeteren op een aantal vakgebieden, waaronder
taal.
2.2
De leesontwikkeling van leerlingen in groep 4
De leesontwikkeling van leerlingen bestaat volgens Ehri (1987) uit de volgende stadia:
 De prealfabetische fase, waarin leerlingen enkele lettersymbolen herkennen (bijvoorbeeld
de M van Macdonald).
 De partieel alfabetische fase, waarin de leerling enkele klanken aan een klankteken kan
koppelen.
 De volledig alfabetische fase, waarin leerlingen alle klank -tekenkoppelingen kennen en
vervolgens hebben geautomatiseerd.
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De geconsolideerde fase waarin leerlingen directe woordherkenning hebben van mkm
woorden in groep 3 en uiteindelijk vloeiend teksten kunnen lezen in groep 6.
De leerlingen in groep 4 bevinden zich in de geconsolideerde fase. In groep 4 krijgen leerlingen een
overgang van hardop lezen naar zelfstandig stillezen. Houtveen, Smits en Brokamp (2010) stellen
als einddoel van voortgezet hardop lezen in groep 4 dat 80% van de leerlingen het leesniveau E4
haalt. Op de onderzoeksschool worden leesniveaus bepaald door het afnemen van AVI toetsen van
Jongen en Krom (2009). AVI staat voor analyse van individualiseringsvormen en is een systeem dat
technische leesvaardigheid van leerlingen meet. In januari 2013 leest 75% van de leerlingen in
groep 4 hardop op beheersingsniveau E4 of hoger (bijlage 5). Wanneer leerlingen lezen op het
niveau E4 zijn zij meestal in staat om zelfstandig en stil te kunnen lezen. Smits en Van de Helm
(2003) noemen zelfstandig stillezen van 100 woorden per minuut het minimale niveau van
functionele geletterdheid. Het streefdoel voor groep 4 is berekend op 85 woorden stillezen per
minuut. Om dat doel te halen moet een leerling veel lezen. Kinderen kunnen dit zowel op school als
thuis doen. Smits en Van de Helm (2003) noemen dit leeskilometers maken. In groep 4 wordt
dagelijks 30 minuten gelezen. Voor het maken van meer leeskilometers zal de leerling in de
thuissituatie moeten lezen. Hier kunnen de ouders bij betrokken worden. De gewenste
onderwijsondersteuning van ouders is afhankelijk van het leesniveau van de leerling en van de
persoonlijke behoeften van de leerling. Op school zijn diverse leesvormen afgestemd op leerling
behoeften en kunnen leerlingen lezen op hun eigen niveau. De leerlingen kiezen zelf boeken uit de
schoolbibliotheek. Een aantal leerlingen krijgt naast centrale instructie een verlengde instructie die
is afgestemd is op hun niveau. Deze werkwijze is afkomstig van een leesinterventie project voor
scholen met totaalaanpak (LIST). Een aantal leerlingen krijgen ondersteuning van een tutor uit
groep 8 om makkelijk en ondersteund te kunnen lezen. Drie leerlingen krijgen extra instructie met
het programma Connect lezen (Smits & Braams, 2006) waardoor zij gerichte leesvaardigheden
oefenen. LIST is beschreven door Houtveen en collega’s (2010) en wil leerkrachten een handreiking
doen om leerlingen te helpen gemotiveerde, strategische lezers te worden, die hun geletterdheid
inzetten om te leren en te gebruiken voor hun plezier. Om vloeiend lezen te bevorderen
benadrukken Houtveen en collega's (2010) het belang van het zelf kiezen van teksten, die geschikt
zijn voor de leeftijd van de leerling. Daarnaast is voorlezen een heel geschikte manier om
nieuwsgierigheid naar boeken te bevorderen. Volgens Smits en Braams (2006) staat de volwassene
met voorlezen model voor vloeiend lezen. Voorlezen is belangrijk voor de leesontwikkeling, de
taalontwikkeling en het vergroten van woordenschat bij leerlingen. Voorlezen kan zowel op school
als thuis.
2.3.
Ouders betrekken bij de leesontwikkeling
In veel onderzoeken wordt de leerkracht aangewezen als eerste verantwoordelijke in het aansturen
van ouderbetrokkenheid. (Epstein, 2001; Green et al., 2007). Epstein (2001) vindt informatie geven
over het huiswerk aan ouders een basisverantwoordelijkheid van de school. In de volgende
paragraaf wordt het literatuuronderzoek naar de houding van de leerkracht beschreven.
2.3.1 De houding van de leerkracht
Uit onderzoek van Smit en collega’s (2012) blijkt dat het lastig is voor leerkrachten om afspraken te
maken met ouders. Ouders houden zich niet altijd aan gemaakte afspraken. Leerkrachten ervaren
niet altijd de verwachte wederzijdse betrokkenheid van ouders. Slechte ervaringen met
ouderbetrokkenheid veroorzaken volgens Hoover-Dempsey en collega’s (2002) barrières in de
houding van de leerkracht ten aanzien van de bereidheid tot samenwerking met ouders. Menhere
en Hooge (2010) adviseren voor zittende leerkrachten een speciale training of een
nascholingsprogramma om de nodige vaardigheden op te doen, waardoor vooroordelen ten
aanzien van ouderbetrokkenheid weggenomen worden. Leerkrachten vertegenwoordigen van
nature vaak de cultuur van de autochtone middenklassen met bijbehorende cultuur. De informatie
vanuit school is daardoor automatisch op de middenklasse of iets daarboven is gericht.
Leerkrachten moeten volgens Smit en collega’s (2012) meer maatwerk bieden en noemen als
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oplossing ouderconsulenten om leerkrachten bij te staan bij deze problemen. Leraren in Nederland
worden tijdens de opleiding nog weinig voorbereid op educatief partnerschap. Studenten krijgen
slechts training voor oudercontacten in de vorm van 10-minutengesprekken of informatieavonden.
Epstein en Sanders (2006) pleiten om nieuwe leerkrachten op te leiden voor gelijkwaardig
partnerschap met ouders en de gemeenschap. Binnen effectief onderwijs moeten leerkrachten
leesdoelen voor de leerlingen aan ouders kunnen overbrengen en duidelijk kunnen verwoorden
wat de rol van ouders is in de onderwijsondersteunende rol thuis. Ouders missen soms de
vaardigheden door analfabetisme of doordat zij de Nederlandse taal niet beheersen. Hierdoor
snappen ze de opdrachten niet. Door een sterker besef van professionaliteit is de leraar beter in
staat het belang van onderwijsondersteuning over te brengen op de ouders. Het TIP (Teachers
Involving Parents) programma van Hoover-Dempsey en collega’s (2002) heeft postieve ervaringen
van leerkachten gemeten. Leerkrachten raken meer gemotiveerd vanwege het resultaat van hun
inbreng en het besef dat meer ouders gemotiveerd raken tot betrokkenheid op het schoolleren. In
het TIP programma blijken leerkrachten bij elkaar steun te ervaren door het delen van ervaringen
en het zoeken van oplossingen. Het blijkt helpend als schoolteams samen kennis opdoen en deze
kennis delen met andere scholen. Leerkrachten hebben daarnaast een duidelijke visie op
ouderbetrokkenheid nodig binnen hun school. Het bevorderen van ouderbetrokkenheid is een zaak
voor de hele schoolgemeenschap en vraagt draagvlak onder de teamleden volgens het TIP
programma. Volgens Smit en collega’s (2012) zal de bereidheid tot partnerschap van leerkrachten
en ouders toenemen als directies zich inzetten voor versterken van de onderlinge contacten.
2.3.2 Afstemmen op verschillen tussen ouders
Het model van Cijvat en Voskens
(2008) in figuur 2.3 benadrukt de
wisselwerking tussen ouders en
school. Het model laat zien dat
bijdragen die ouders kunnen geven
afhangt van de ontvankelijkheid
van de school om de bijdrage van
ouders te willen ontvangen.
Volgens Smit en collega’s (2012)
helpt een onderzoek om beleid op
ouderbetrokkenheid aan te
kunnen passen op de behoeften
van de eigen oudergroepen.
Leerkrachten kunnen samen met
ouders nagaan hoe gedeelde
verantwoordelijkheid voor
bijvoorbeeld het leesonderwijs
inhoud krijgt. Dit kan in de vorm
van ouderpanels en enquêtes bij
ouders. Smit en collega's (2012)
figuur 2.3 model voor ouderbetrokkenheid (Cijvat en Voskens, 2008, p.14) adviseren een ouderconsulent om
leerkrachten te begeleiden in dit
proces. Uit het vooronderzoek bij de onderzoeksgroep blijkt 45 % van de ouders van de
onderzoeksschool niet te reageren op schriftelijke vragen over hun betrokkenheid bij het lezen van
hun kind. In de onderzoeksomgeving is sprake van taalzwakke milieus, laaggeletterde ouders en
ouders uit een Somalische cultuur. Menheere en Hooge (2010) geven aan dat laaggeletterde
ouders een verhoogd risico om laaggeletterdheid door te geven aan hun kinderen. Laaggeletterde
ouders hebben moeite om gedrukte en geschreven tekst te gebruiken en ze zijn niet in staat om
opdrachten te lezen. Cijfers uit 2008 laten zien dat 1,1 miljoen Nederlanders laaggeletterd zijn
(Fouarge, Houtkoop & Van der Velden, 2008). Laaggeletterden vallen volgens Smit en collega’s
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(2012) onder de categorie moeilijk bereikbare ouders. De ontwikkeling van geletterdheid is in de
moderne maatschappij niet alleen belangrijk voor de schoolprestaties van kinderen, maar is ook
voor de intellectuele en sociale ontwikkeling onmisbaar (Patall et al., 2008). Laaggeletterdheid kan
problemen veroorzaken op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied. Onderzoek van Korat,
Ron en Klein (2009) wijst uit dat ouders uit een lager sociaal milieu minder kwaliteiten tonen bij
leesinstructie aan hun kinderen. Het is van belang deze ouders te bereiken en te stimuleren om
binnen hun eigen mogelijkheden onderwijsondersteunend te zijn. Leerkrachten kunnen de ouders
uit een lager sociaal milieu ondersteunen bij het selecteren van leesboeken voor hun kind. In het
onderzoek zullen zowel moeilijk als makkelijk bereikbare ouders benaderd worden voor deelname
aan een ouderpanel. Beek, Ooijen en De Wit (2007) vinden ouderpanels een laagdrempelige vorm
om met ouders in gesprek te gaan. Een panelgesprek is een klankbordgesprek met een kleine groep
ouders waarbij de oudergroep wisselt met elk volgend gesprek. Het managementteam (MT) heeft
een belangrijke rol in de aansturing van oudercontacten en moet betrokken zijn bij het voeren van
ouderpanel gesprekken. Cooter (2006) geeft strategieën waarmee laaggeletterde ouders op
indirecte manier betrokken kunnen zijn bij de leesontwikkeling van hun kind. De leerkracht kan
strategieën doorgeven aan ouders. Ze noemt de volgende strategieën die ouders kunnen
toepassen.
 Stel vragen in complete zinnen.
 Dialoog lezen, waarbij het kind leest en de ouder vragen stelt.
 Gebruik gebaren en aanwijzingen door woorden of afbeeldingen aan te wijzen die
het kind kan toelichten.
 Vertel verhalen uit eigen fantasie of ervaring.
 Een spel doen met het kind, bijvoorbeeld ‘van voorwerp naar verhaal’.
 Spreek met het kind over dagelijkse gebeurtenissen.
Bovengenoemde strategieën vergroten volgens Cooter (2006) de woordenschat en compenseren
de achterstand die zij dreigen op te lopen door gebrek aan thuisgeletterdheid. Cooter (2006) doet
voorstellen om laaggeletterde ouders te bereiken: huisbezoeken afleggen of een ouderworkshop in
metavaardigheden aan bieden. Leerkrachten kunnen in een workshop de leesmotivatie,
doorzettingsvermogen, samenwerking, initiatief en verantwoordelijkheid aan de orde laten komen.
Hoover-Dempsey (2005) heeft een lijst strategieën opgesteld om ouderbetrokkenheid te
bevorderen op scholen. Deze lijst is voor dit onderzoek aangepast op het gebied van
leesontwikkeling. De aangepaste lijst wordt gebruikt als checklist om te onderzoeken hoe de ouders
op dit moment worden betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind. Een belangrijke strategie is
het organiseren van ontmoetingsmomenten waar aantrekkelijke informatie in gewone taal wordt
gedeeld met ouders, bijvoorbeeld over eenvoudige manieren om kinderen te helpen bij het lezen.
Het is belangrijk om ouders informatie te geven over de effecten van ouderbetrokkenheid op het
leren van hun kinderen en hoe ouders hun betrokkenheid kunnen uiten.
2.4
Samenvatting
Ouderbetrokkenheid wordt beschouwd als een van de belangrijkste kenmerken van effectieve
scholen. De school en de ouders hebben onderlinge samenwerking nodig, die educatief
partnerschap (De Wit, 2008) wordt genoemd. Door een open houding van het schoolteam,
bereidheid om met ouders samen te werken en het vergroten van de vaardigheden van
leerkrachten kan ouderbetrokkenheid schoolbreed gedragen worden (Hoover-Dempsey et al.,
2002). De partnerschap structuur moet duidelijk zijn voor leerkrachten en ouders. De schoolleiding
heeft een stimulerende rol door een duidelijke visie en een passend beleid op ouderbetrokkenheid
te ontwikkelen. Leerlingen in groep 4 maken een grote sprong in hun leesontwikkeling in de
richting van een zelfstandige lezer. Deze verandering heeft invloed op de gewenste ondersteuning
van ouders. Leerlingen zullen thuis leeskilometers moeten maken om een vloeiende, zelfstandige
lezer te worden. De ondersteuning van ouders bestaat uit het hulp bieden bij het kiezen van
boeken kiezen en model zijn tijdens voorlezen. Om ouders te betrekken bij de leesontwikkeling van
hun kind is het nodig af te stemmen op behoeften van de ouders. Ouders uit sociaal zwakke milieus
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en anderstalige ouders blijken moeilijk bereikbare oudergroepen voor de gemiddelde leerkracht.
Smit en collega's (2012) adviseren een ouderconsulent om leerkrachten te begeleiden in dit proces.
Afstemming op ouderbehoeften kan door overleg met ouders in de vorm van ouderpanels of
informele ontmoetingsbijeenkomsten. Als uit onderzoek duidelijk is waar de behoeften van ouders
liggen kan de leerkracht keuzes maken uit verschillende werkvormen om ouders te betrekken bij de
leesontwikkeling van hun kind.

3

Opzet van het onderzoek

3.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Het type onderzoek wordt nader
toegelicht. Vervolgens wordt de keuze voor de onderzoeksgroep uitgelegd en volgt de
verantwoording van de instrumenten. In paragraaf 3.6 wordt de communicatie over en binnen het
onderzoek beschreven.
3.2
Onderzoeksmethode
Het praktijkgericht onderzoek is een programma-evaluatie, die gericht is op het functioneren van
de ouderbetrokkenheid op de onderzoeksschool. Het onderzoek heeft geen voltooide cyclus. Na de
probleemverheldering zijn mogelijke oplossingen bestudeerd en worden oplossingen gekozen die
bij alle betrokkenen passen. Tegelijk is een quasi-experiment in de vorm van panelgesprekken
uitgevoerd. Via procesevaluatie door onder andere het quasi-experiment (panelgesprekken met
ouders en collega's) kan het onderzoek bijdragen tot verbetering van de ouderbetrokkenheid en
helpen om educatief partnerschap te realiseren op de onderzoeksschool. Naast de waardebepaling
van de huidige situatie wordt met formatieve evaluatie afgestemd op de ervaring en de mening van
de ouders. Door zwakke en sterke plekken in het functioneren van ouderbetrokkenheid op te
sporen kunnen aanbevelingen volgen voor alle betrokkenen, zodat educatief partnerschap meer
vorm kan krijgen op de onderzoeksschool.
3.3
Doelgroep
Het onderzoek vindt plaats onder ouderparen (N=28) en leerlingen (N=28) van groep 4 op
basisschool de Regenboog op Urk. In plaats van ouderparen kan verzorgers worden gelezen. Bij het
onderzoek wordt de duo-collega (N=1) in groep 4 betrokken en collega’s (N=2) die enkele jaren
geleden ervaringen hebben opgedaan in groep 4. Het managementteam (MT) is betrokken bij het
onderzoek door het geven van een interview (N=1). Eén MT lid is gevraagd mee te werken aan
ouderpanels.
3.4
Onderzoeksinstrumenten
In dit onderzoek is gekozen voor verschillende instrumenten: een vragenlijst bij ouders en
leerlingen, een checklist voor het beoordelen van de ouderbetrokkenheid in de huidige situatie,
ouderpanel gesprekken, panel met collega’s en een interview met een MT-lid.
3.4.1 Vragenlijst
Het uitzetten van een vragenlijst is een nauwkeurige manier om informatie te verzamelen bij een
grote groep zoals ouders en leerlingen. Harinck (2010) geeft aan dat er verschillende soorten
gegevens verzameld kunnen worden door middel van een vragenlijst. De vragenlijst zal vooral
kwantitatieve gegevens opleveren door uit negen vijfpunt schaalvragen, vier ja/nee vragen en vijf
keuzevragen. Ouders krijgen gelegenheid om hun mening te beschrijven met drie open vragen en
krijgen drie keer gelegenheid een eigen keuzemogelijkheid toe te voegen. Een critical friend heeft
een proefversie uitgevoerd en het MT heeft de vragenlijst beoordeeld op toegankelijkheid voor de
ouders. De feedback is verwerkt in de uiteindelijke versie van de vragenlijst. De vragenlijst is
opgenomen in bijlage 3. De vragenlijst kan de onderzoeker laten weten wat ouders vinden van de
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manier waarop zij betrokken worden en hoe zij betrokken willen worden bij de leesontwikkeling
van hun kind. De vragenlijst wordt eenmalig verspreid onder de ouders (N=28) van groep 4. Bij de
vragenlijst voor leerlingen (N= 28) is een proefversie uitgezet bij een duo-collega en een critical
friend. De feedback is verwerkt in de uiteindelijke vragenlijst, die is opgenomen als bijlage 4. Met
de vragenlijst wordt de ervaring van kinderen met ouderbetrokkenheid onderzocht. De
onderzoeker houdt rekening met de loyaliteit van leerlingen naar hun ouders bij de vraagstelling.
Bij zeven beweringen kunnen leerlingen aangeven wat als fijn, gewoon of niet fijn wordt ervaren
door middel van smileys. De leerlingen kunnen hun ervaring met thuis lezen tekenen, waardoor de
kwantitatieve gegevens worden ondersteund met kwalitatieve gegevens. Bij de analyse wordt gelet
op de ontwikkeling van de zelfstandige leeshouding. In combinatie met ingevulde beweringen kan
de ondersteuningsbehoefte (figuur 2.2) van de leerlingen bij het thuis lezen duidelijk worden.
3.4.2 Ouderpanel
Volgens Beek, Ooijen en De Wit (2007) is een ouderpanel een laagdrempelige en directe manier
van overleg met een wisselende groep ouders. Door het kiezen van wisselende oudergroepen krijgt
de onderzoeker een completer beeld ten aanzien van de behoeften van ouders. Ouders kunnen
met een ouderpanel adviezen geven of verbeterpunten aangeven over de gang van zaken op
school. Met het ouderpanel kan het partnerschap van ouders in beeld komen. Er worden twee maal
zes ouders uitgenodigd voor een ouderpanel. Ouders zijn door de onderzoeker geselecteerd op
basis van moeilijk bereikbare (N=6) of goed bereikbare ouders (N=6). Op basis van paragraaf 2.3.2
worden anderstalige ouders, laaggeletterde ouders en ouders van leerlingen met vertraagde
leesontwikkeling gevraagd bij de groep moeilijk bereikbare ouders. Op een informatieavond over
lezen vraagt de leerkracht twee ouders van leerlingen met een vertraagde leesontwikkeling, de
leerkracht voegt twee Somalische ouders vanwege de taalbarrière bij de moeilijk bereikbare ouders
en ze kiest twee ouders die geen reactie hebben gegeven op een uitnodiging voor de
informatieavond over lezen. Bij de ouderpanel gesprekken is de onderzoeker en een MT-lid
aanwezig. Na een centrale start onder leiding van de onderzoeker worden gesprekken in kleinere
groepen van drie deelnemers voortgezet onder leiding van respectievelijk het MT-lid en de
onderzoeker. Kleine geselecteerde groepen bieden deelnemers meer ruimte om vrijuit te spreken.
De ouderpanel gesprekken worden ingezet om te onderzoeken wat ouders vinden van de manier
waarop ze betrokken worden bij de leesontwikkeling van hun kind en zij betrokken willen zijn bij de
leesontwikkeling van hun kind in groep 4. Het antwoord op de slotvraag geeft een conclusie weer
van iedere deelnemer. De ouderpanels worden opgenomen op videocamera. Aan de hand van
opnames worden ervaringen, meningen en tips van de ouders geselecteerd op steekwoorden en
geordend. Bij Somalische ouders wordt rekening gehouden met principiële bezwaren, zij worden
niet in beeld gebracht. In bijlage 2 is een gespreksschema met hulpvragen voor de ouderpanels
opgenomen.
3.4.3 Collegapanel
Met collega’s (N=3) wordt een panel georganiseerd om mee te denken over hoe ouders betrokken
zijn. Het collegapanel wordt gevoerd met drie leerkrachten die ervaring hebben met lesgeven in
groep 4. Eén leerkracht geeft samen met de onderzoeker les aan de huidige groep 4. Twee andere
leerkrachten hebben enkele jaren geleden les gegeven in groep 4. De vorm van collega panel is
gekozen, omdat uit het TIP programma van Hoover-Dempsey en collega’s (2002) blijkt dat
leerkrachten bij elkaar steun ervaren door het delen van ervaringen en het zoeken van oplossingen.
Het panelgesprek met collega’s is gekozen om te onderzoeken hoe leerkrachten van groep 4 de
betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van leerlingen ervaren. Het geeft inzicht hoe
leerkrachten van groep 4 de ouders betrokken willen zien bij de leesontwikkeling van leerlingen. In
bijlage 2 is een opzetschema voor het collegapanel opgenomen. Het collegapanel wordt
opgenomen met videocamera en wordt geanalyseerd op steekwoorden. Items die vaker dan twee
maal voorkomen worden weergegeven in een matrix.
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3.4.4 Checklist Ouderbetrokkenheid
De checklist is volgens Harinck (2010) een lijst met aandachtspunten die helpt een analyse te
maken voor producten, schriftelijke documenten en procedures. Het doel van de checklist is een
beeld te krijgen hoe ouders op dit moment betrokken worden bij de leesontwikkeling van hun kind
in groep 4. De checklist wordt ingevuld door de onderzoeker en een duo-collega (N=1)uit groep 4.
Voor het invullen van de checklist worden activiteiten en procedures gericht op
ouderbetrokkenheid beoordeeld. De checklist geeft met de kale ja-scoring een barometer voor de
ouderbetrokkenheid. De ja-scores, die omgezet worden in procenten, tonen per categorie de mate
van ouderbetrokkenheid. De checklist is met de scores van de informanten opgenomen als bijlage
5. De barometer geeft de uitkomsten procentueel weer. De checklist is gebaseerd op
kwaliteitsstandaarden die zijn ontleend aan Hoover-Dempsey (2005) op basis van onderzoek naar
factoren die ouderbetrokkenheid op de schoolontwikkeling vergroten. De checklist is toegespitst
op ouderbetrokkenheid op het gebied van leesontwikkeling. Daarnaast zijn de standaarden
geselecteerd op ouderbetrokkenheid en niet op het betrekken van de schoolomgeving. De
informant kan de score per categorie toelichten.
3.4.5 Interview met MT-lid
Volgens Harinck (2010) leent het interview zich om een onderwerp uit de diepen. Aan de hand van
het onderwerp zijn een aantal open vragen opgesteld worden, waardoor de interviewer in staat is
het gesprek in de juiste richting te leiden. Het interviewschema (bijlage 2) is opgesteld als leidraad
voor het gesprek, waarbij de onderzoeker de vrijheid neemt om door te vragen tijdens het
interview. Dit wordt een semigestructureerd interview (Harinck, 2010) genoemd. Het doel van de
onderzoeker wil door het interview te weten komen hoe het MT de ouderbetrokkenheid bij de
leesontwikkeling georganiseerd wil zien. Het interview wordt opgenomen met een videocamera en
wordt geanalyseerd op steekwoorden. Items die vaker dan twee maal door de informant worden
genoemd zullen opgenomen worden in een matrix.
3.5
Interval, frequentie en triangulatie
De enquête bij ouders, de vragenlijst bij leerlingen en gesprekspanel met leerkrachten en het
interview worden eenmalig afgenomen, het logboek van de onderzoeker wordt wekelijks
bijgehouden. De ouderpanels zullen op tenminste twee momenten plaatsvinden.
Triangulatie in het onderzoek komt tot stand door ervaringen en meningen van verschillende
informanten te vragen: ouders, leerkrachten, leerlingen en MT. In het onderzoek wordt triangulatie
gewaarborgd door het gebruik van diverse instrumenten. Bij het ontwerpen van de instrumenten is
gelet op het verkrijgen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
3.6
Communicatie
Het team en het MT zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de keuze van het onderzoek naar
ouderbetrokkenheid. Het MT en de naaste collega’s zijn steeds op de hoogte gehouden van
aangebrachte wijzigingen. Wanneer medewerking wordt gevraagd geven collega’s enthousiaste
reacties. De ouders worden op een informatieavond over lezen geïnformeerd over het onderzoek.
Ouders die geselecteerd zijn voor de ouderpanel gesprekken worden telefonisch of persoonlijk
benaderd. Met het MT lid dat meewerkt aan de ouderpanel gesprekken is regelmatig contact over
de rol van gespreksleider en worden ervaringen uitgewisseld. Om een open communicatie te
krijgen tijdens ouderpanel gesprekken zijn ouders geselecteerd op criteria voor moeilijk bereikbare
en goed bereikbare ouders. Bij de groep moeilijk bereikbare ouders zijn anderstalige ouders in een
subgroep geplaatst en indien nodig, wordt voor vertaling gezorgd. Voorafgaand aan het panel
gesprek wordt door metacommunicatie toegelicht dat de mening van ouders wordt gevraagd.
Tijdens de gesprekken zullen de gespreksleiders bewaken dat alle deelnemers gelegenheid krijgen
om hun mening te verwoorden. Om die reden zijn subgroepen gemaakt van drie deelnemers en
een gespreksleider.
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Resultaten

In dit hoofdstuk worden uitkomsten weergeven op de onderzoeksvragen en deelvragen. Per
deelvraag zullen de resultaten worden weergegeven en toegelicht.
4.1
Huidige situatie
Hoe zijn ouders betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind in groep 4 op de onderzoeksschool?
4.1.1 Hoe worden ouders op dit moment betrokken bij de leesontwikkeling van hun
kind?
De uitkomsten van de checklist worden per categorie weergegeven in bijlage 5. De huidige
leerkrachten (N=2) van groep 4 meten aan de hand van de checklist de kwaliteit van procedures en
documenten ten aanzien van ouderbetrokkenheid binnen de onderzoeksschool. De positieve scores
zijn per categorie procentueel zichtbaar gemaakt in figuur 4.1.

barometer ouderbetrokkenheid

E. Rol van de leerkracht in geven
van informatie over leesdoelen

50

D. Rol van leerkracht ten aanzien
van ouderbetrokkenenheid

57

C. Kansen bieden voor
ouderbetrokkenheid

scores in procenten

64

B. Gerichtheid vanleerkrachten op
ouderbetrokkenheid

58
50

A. Een uitnodigend schoolklimaat
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figuur 4.1 Barometer ouderbetrokkenheid toont scores per categorie in procenten

Op de onderzoeksschool scoort het kansen bieden voor ouderbetrokkenheid relatief het hoogst. De
rol van de leerkracht in het geven van informatie over leesdoelen heeft een positieve score van
slechts 50 %, evenals een uitnodigend schoolklimaat.
Toevoegingen van de leerkrachten bij de checklist zijn:
 Het leiderschap binnen de onderzoekschool zal vanaf augustus 2013 duidelijke vormen
aannemen door het aanstellen van een directrice, na een periode van gedeeld leiderschap.
 Afspraken over oudercontacten op de onderzoeksschool zijn: 1 maal per twee jaar een
huisbezoek, twee maal per jaar 10- minutengesprekken met alle ouders.
 Visie van onderzoeksschool: Als christelijke school willen wij in alle openheid en
duidelijkheid samenwerken met ouders ter bevordering van de ontwikkeling en het
welbevinden van hun kinderen en zo, in de nabije toekomst, komen tot een volwaardig
partnerschap.
4.1.2 Wat vinden ouders van de manier waarop zij betrokken worden bij de
leesontwikkeling van hun kind?
Er zijn 28 vragenlijsten uitgezet bij de ouders. Ouders zijn vooraf op de hoogte gesteld, vervolgens
zijn de ouders tijdens een goed bezochte voorleesthee gevraagd om de ingevulde vragenlijst in te
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leveren. Later zijn de ouders nogmaals herinnerd aan het inleveren van de vragenlijst door middel
van een briefje. Desondanks is 43 % van het totaal aantal vragenlijsten ingeleverd (N=12). De
respons is laag, maar bruikbaar voor dit onderzoek. Uit de vragenlijst zijn kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens weer te geven. Om behoeften van ouders te kunnen begrijpen zijn
startvragen gesteld hoe ouders hun vermogen inschatten om hun kind te ondersteunen bij het
lezen. De gegevens zijn in figuur 4.2 weergegeven.
10

10
wel
1

1

1

niet

1

geen mening
a

b

figuur 4.2 Inschatting van ouders van ondersteunend vermogen bij lezen (N=12)

a) Ik weet wel /niet welke boeken mijn kind kan lezen.
b) Ik weet wel /niet welke boeken mijn kind wil lezen.
De meeste informanten (10) geven aan dat zij zowel weten wat hun kind kan lezen
(leesniveau), als wat hun kind wil lezen (boekkeuze).
De vormen van ondersteuning die voorkomen uit de kwalitatieve gegevens zijn weergegeven in
tabel 4.2.
Model Geven van
Versterken van leesgedrag
leesinstructie

Lid Donald
Duck

Voor laten
lezen
Boek cadeau
geven

Voor slapen
gaan

Bibliotheek

2

Zelf boeken
laten kiezen

1

Vast leestijd
afspreken

stickerkaart

Ouder leest
voor
Aantal keer genoemd
door ouders (N=12)

1

4

1

2

2

5

3

tabel 4.2 Onderwijs ondersteuningsvormen die ouders thuis bieden aan hun kinderen

Wat ouders vinden van de informatie die de leerkracht geeft over de leesontwikkeling van hun kind
is weergegeven in tabel 4.3.

Duidelijk
Noodzakelijk
Goed
Stimulerend

Helemaal
niet
0%
0%
0%
0%

niet

redelijk

wel

heel

0%
0%
0%
0%

9%
0%
0%
9%

66%
59%
41%
50%

25%
41%
59%
41%

tabel 4.3 Mening van ouders over informatie over leesontwikkeling
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Kwalitatieve gegevens op de vraag wat ouders willen weten over de leesontwikkeling zijn
weergegeven in tabel 4.4. In de eerste kolom staan onderwerpen die door ouders zijn genoemd. In
de tweede kolom wordt weergegeven hoeveel ouders dit onderwerp noemen.
onderwerp
Ouder wil weten of het kind op schema is met lezen
Ouder wil leesniveau van het kind weten
Ouder wil de vooruitgang van leesontwikkeling weten
Ouder wil weten hoe de school omgaat met leesplezier

aantal
2
4
4
1

tabel 4.4 Onderwerpen waarover ouders (N=12) graag geïnformeerd worden

De informatie uit de ouderpanels is verzameld en geselecteerd op overeenkomsten en verschillen.
De ouderpanels verlopen verschillend. Het gesprek met Somalische ouders verloopt op een andere
manier, doordat Somalische ouders moeilijk lijken te begrijpen dat het gesprek gaat over de
manier waarop zij graag informatie krijgen. De steekwoorden uit dit ouderpanel gesprek zijn
minder gevarieerd. De kwalitatieve gegevens uit alle ouderpanels zijn geselecteerd op
steekwoorden en zijn weergegeven met het model van de geordende schoenendoos (Harinck,
2010). Tijdens gesprekken met ouders (N=11) blijkt de behoefte van ouders om informatie te
krijgen over de voortgang van de leesontwikkeling van hun kind te verschillen. De ouders zijn te
verdelen in twee groepen, zoals hieronder is weergegeven. Onder de typering van de oudergroep
staan kenmerken beschreven die de ouders hebben genoemd tijdens de ouderpanels. Het cijfer
achter het kenmerk geeft aan hoe vaak dit kenmerk naar voren kwam tijdens de gesprekken.
Ouders die behoefte hebben vaker informatie te krijgen over de voorgang van de
leesontwikkeling van hun kind (6)
 Ouders zoeken niet snel contact met de school (5)
 Ouders hebben kinderen met vertraagde leesontwikkeling (2)
 Ouders verwachten vanuit hun cultuur (Somalische achtergrond) het initiatief voor
contact van de leerkracht (2)
 Ouders zijn druk (2)
 Ouders ervaren dat de leerkracht weinig beschikbare tijd heeft (2)
 Ouder noemt zichzelf te ‘bleu’ om naar school te gaan (1)

Ouders die tevreden zijn met informatie over de voortgang van de leesontwikkeling van hun
kind (5)
 Ouder geeft aan dat zij zelf vragen stelt als zij iets wil weten. Deze ouder is wekelijks
betrokken bij de leesles (1)
Alle ouders (N=11) krijgen graag algemene informatie over het leesonderwijs. De cijfers geven aan
hoe vaak een kenmerk is gehoord tijdens de ouderpanel gesprekken.
Ouders krijgen graag algemene informatie over leesonderwijs in groep 4 (11)
 Somalische ouders geven aan dat zij graag meer informatie krijgen wat hun kind moet
leren en weten en hoe hun kinderen dit op school leren(2)
 Ouders noemen het leuk om te horen wat er op school wordt gedaan (4)
 Ouders horen graag hoe het lezen op school wordt gedaan(11)
 Ouders horen graag hoe de niveaus zijn ingedeeld (11)
 Een leesstimuleringsproject wordt door vier ouders als leuk en stimulerend ervaren (4)
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Kwantitatieve gegevens uit de vragenlijst over wat ouders vinden van informatie over de
leesontwikkeling van hun kind tijdens het 10-minutengesprek zijn zichtbaar in tabel 4.5.

Duidelijk
Noodzakelijk
Goed
Ondersteunend
Stimulerend

Helemaal
niet
0%
0%
0%
0%
0%

niet

redelijk

wel

heel

0%
0%
0%
0%
0%

9%
18%
18%
33%
25%

59%
59%
59%
42%
42%

33%
25%
25%
25%
33%

tabel 4.5 Mening van ouders over 10-minutengesprek

De kwantitatieve gegevens over de 10-minuten gesprekken worden aangevuld met kwalitatieve
gegevens tijdens de ouderpanels. De gegevens worden weergegeven met het geordende
schoenendoosmodel (Harinck, 2010), al zijn de kenmerken van respondenten (N=11) niet onder
een bepaald oudertype onder te brengen.











ouders vinden 10-minuten gesprek formeel (2)
ouders vinden 10-miuten gesprek kort (3)
ouders vinden 10-minuten gesprek goed (6)
ouders vinden een gesprek met leerkracht over hun kind positief (8)
ouder voelt zich door een gesprek met de leerkracht gestimuleerd om meer met haar kind
bezig te zijn met lezen: “Ik word erdoor aangescherpt om meer aan de slag te gaan met mijn
kind” (1)
ouders noemen tips die een leerkracht geeft waardevol (4)
De ouders geven aan dat het ondersteunt om tips te krijgen, waarmee zij hun kind kunnen
helpen bij het lezen. Het kenmerk van deze vier ouders is dat hun kind een vertraagde
leesontwikkeling heeft.
ouders benoemen dat er een te lange periode tussen de gesprekken met de leerkracht zit,
terwijl het kind ondertussen meer of minder vooruitgaat (8)
Dit wordt aangegeven door zowel ouders van kinderen met normale en als door ouders van
kinderen met een vertraagde leesontwikkeling.
Ouders vinden een informatieavond te algemeen, ze kunnen dan niet vragen naar de
voortgang van hun eigen kind (8)
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4.1.3 Hoe ervaren leerlingen van groep 4 de betrokkenheid van ouders op hun
leesontwikkeling?
De leerlingen uit groep 4 geven op de vragenlijst met een smiley aan hoe zij betrokkenheid van
ouders met thuis lezen ervaren. In tabel 4.6 zijn de uitkomsten procentueel weergegeven.
 fijn
De ervaring van leerlingen uit groep 4 (N=28)
1. Ik moet thuis lezen.
2. Ik lees thuis.
3. Ik lees thuis samen met iemand.
4. Ik lees thuis alleen.
5. Mijn ouders weten welke boeken ik lees.
6. Ik vertel mijn ouders wat ik heb gelezen in een boek.
7. Als iemand mij voorleest, voel ik mij

 gewoon

43%
72%
47%
72%
64%
54%
72%

 niet fijn

39%
21%
32%
11%
18%
25%
21%


18%
7%
21%
17%
18%
21%
7%

tabel 4.6

Opvallende uitkomsten zijn het grote aantal leerlingen die alleen lezen fijn vinden en het aantal
leerlingen dat het fijn vindt om voorgelezen te worden. Leerlingen ervaren verschil tussen thuis
lezen en thuis moeten lezen. Thuis lezen vindt 72% van de leerlingen fijn, terwijl thuis moeten
lezen door 43% van de leerlingen fijn wordt gevonden. Van de leerlingen die aangeven dat ze het
fijn vinden om samen met iemand anders te lezen (47%), zijn er drie leerlingen die het niet fijn
vinden om alleen te lezen. Van de leerlingen die thuis graag alleen lezen (72%), zijn er vijf leerlingen
die niet graag samen met iemand lezen. In figuur 4.2 wordt weergegeven wat leerlingen ervaren
die thuis graag alleen lezen (72%) ten aanzien van punt 5 en 6 uit tabel 4.5.

niet
fijn
10%

dat mijn ouders
weten welk boek ik
lees
gewoon
15%

mijn ouders vertellen
wat ik gelezen heb

niet fijn
25%
fijn
75%

gewoon
15%

fijn
60%

figuur 4.2 Ervaring van leerlingen (N=20) die graag alleen lezen
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In figuur 4.3 wordt weergegeven wat leerlingen ervaren die graag samen lezen ten aanzien van
punt 5 en 6 uit tabel 4.5.

dat mijn ouders weten
welk boek ik lees

mijn ouders vertellen
wat ik gelezen heb
niet fijn
17%

niet fijn
17%
gewoon
17%

fijn
50%
fijn
66%

gewoon
33%

figuur 4.3 Ervaring van leerlingen (N=12) die graag samen met iemand lezen

De kindertekeningen geven kwalitatieve ondersteuning van bovengenoemde percentages.
Hieronder worden opvallende kenmerken van de kindertekening benoemd, tussen haakjes is
aangegeven hoe vaak dit kenmerk voor komt.
1. Leerling tekent zichzelf samen met iemand (2)
 Eén van deze tekening is te zien op het voorblad van het verslag.
 Beide leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden samen met iemand te lezen
(figuur 4.3).
2. Leerling tekent zichzelf nauwelijks (1)
3. Leerling tekent zichzelf lezend in bed (9)
Vijf van deze leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden om alleen te lezen.
4. Leerling schrijft het woord leuk bij de tekening (2)
5. Leerling tekent een lachende smiley op het boek (2)
6. Leerling tekent duidelijk zichtbaar een boek (21)
7. Leerlingen tekenen niet zichtbaar een boek (7)
8. Leerlingen schrijven de titel bij het boek (7)
9. Leerling schrijft bij de tekening: niet storen , want ik zit te lezen (1)
Bovenstaande data en het overzicht van data in bijlage 6 ondersteunen onderstaande
analyse:
Leerlingen met zelfstandig leesgedrag
nr. 3 + nr. 9
10 leerlingen
Leerlingen met instructiebehoefte bij lezen
nr. 1
2 leerlingen
Leerlingen met bewuste boekkeuze
nr. 8
7 leerlingen
4.1.4 Hoe ervaren leerkrachten de betrokkenheid van ouders op de leesontwikkeling
van leerlingen?
Van de ervaringen van drie leerkrachten die zijn verwoord tijdens het collega panel worden de
uitspraken in een geordend schoenendoosmodel (Harinck, 2010) weergegeven. Tijdens dit panel is
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merkbaar dat de leerkrachten elkaar aanvullen en beïnvloeden. De getallen achter uitspraken
geven weer hoe vaak deze is genoemd.
1. School kan meer doen om ouders te betrekken bij leesontwikkeling (2)
2. Ouders zijn onwetend(2)
3. Leerkracht weet niet hoe ouder informatie oppakt(3)
4. School is niet transparant genoeg richting ouders(4)
5. Ouders ervaren opdrachten vanuit school of huiswerk als dwang(3)
6. Sommige ouders zijn moeilijk bereikbaar(5)
Alle drie leerkrachten ervaren dat er ouders zijn, die moeilijk bereikbaar zijn. De ervaring van
leerkrachten is dat dit vaak ouders zijn van leerlingen waar het niet zo goed mee gaat. Het kost
moeite om deze ouders te bereiken en te betrekken bij het leesonderwijs. Eén van de
leerkrachten ervaart dat telefonisch contact zoeken het beste werkt.
4.2

Gewenste situatie

4.2.1 Hoe willen ouders betrokken worden bij de leesontwikkeling van hun kinderen?
In figuur 5 is met een cirkeldiagram weergegeven wat ouders aangeven op keuzevragen in de
vragenlijst.

informatie
10%
schriftelijk
50%

mondeling
40%

mondeling + schriftelijk

Figuur 4.2 De manier waarop ouders (N=12) graag informatie ontvangen

frequentie
17%

25%

maandeljks
per kwartaal

25%
33%

halfjaarlijks
anders

figuur 4.3 Hoe vaak ouders (N=12) graag informatie ontvangen

Ouders geven verschillende reacties op de vraag hoe vaak ze informatie willen krijgen over de
leesontwikkeling van hun kind. In figuur 4.3 is af te lezen hoe vaak ouders informatie over de
voortgang van de leesontwikkeling willen horen. 17 % geeft aan de informatie anders te krijgen:
8,5% krijgt de voortgang te horen via een dyslexiecoach, 8,5% van de ouders hoort graag iets van
de leerkracht als dit nodig is.
Tijdens de ouder panel gesprekken geven ouders aan dat zij in de periode tussen geplande 10minuten gesprekken graag informatie over de leesontwikkeling willen ontvangen van de leerkracht.
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Ouders geven aan vaker informatie te wensen, dit zijn zowel ouders van leerlingen met een goede
leesontwikkeling als ouders van leerlingen met een vertraagde leesontwikkeling (9)







eenmaal per maand (1)
eenmaal per zes weken (5)
tussen geplande 10-minuten gesprekken schriftelijke informatie(3)
tussen 10- minuten gesprekken informatie per mail (3)
algemene e-mail aanvullen met persoonlijke informatie (2)
vaker persoonlijk gesprek met leerkracht(2 Somalische ouders)

Ouders die minder behoefte hebben om vaker informatie over de leesontwikkeling te ontvangen
(2)
 helpen regelmatig bij de leesles (2)

In figuur 4.4 is met staafdiagrammen aangegeven welke informatie de ouders graag krijgen van de
leerkracht. Op de vragenlijst is de keuze gegeven uit zes mogelijkheden, daarnaast is gelegenheid
gegeven voor inbreng van de ouders. Van deze mogelijkheid is door één respondent gebruik
gemaakt (zie: anders in figuur 4.4). De respondenten kunnen meerdere mogelijkheden aangeven.

Anders: Hoe het lezen in het leesgroepje gaat
Hoe ik mijn kind kan helpen bij het lezen
Hoe ik mijn kind motiveer om te lezen
Welke boektitels geschikt zijn voor mijn kind
Welk niveau leesboeken geschikt is voor mijn kind
De leesontwikkeling van mijn kind
Het leesniveau van mijn kind
0

2

4
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8
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12

figuur 4.4 Informatie die ouders (N=12) graag van de leerkracht vernemen

ENSO.PGOR.xx.11.S1039212.W.H.vanWijhe

24

O, kom er eens kijken…

1 juni 2013

Figuur 4.5 geeft weer wat ouders ervaren als bevordering van hun betrokkenheid bij de
leesontwikkeling van hun kind. Respondenten hebben meerdere mogelijkheden kunnen kiezen.

Helpen als lees - moeder/vader
Voorlees “high-tea”
Workshop lezen: geschikte boeken
Workshop: hoe motiveer ik mijn kind?
Het krijgen van schriftelijke informatie
Ouderpanel gesprekken
Een leesstimuleringsproject voor thuislezen
Een informatieavond over leesniveaus
Informatie op de nieuwsbrief
Huisbezoek door de leerkracht
Het tien- minutengesprek
Het portfolio (rapport)
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figuur 4.5 Activiteiten waardoor ouders (N=12) betrokken raken

In figuur 4.5 is de hoge score zichtbaar voor een leesstimuleringsproject. Hierdoor raakt 75% van de
respondenten meer betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind. Kwalitatieve gegevens van
informanten (N=11) bij ouderpanels over interventies die betrokkenheid stimuleren worden
hieronder geordend weergegeven:
 ouders willen graag regelmatiger op de hoogte worden gehouden door een persoonlijke mail
(4)
 ouder geeft het idee van internetvraagbaak (1)
 ouders willen graag regelmatig in de klas komen, bijvoorbeeld vier keer per jaar een activiteit
zoals de "high-tea" (3)
 boekenspeurtocht voor ouders en kinderen (1)
Eén ouder antwoordt op de vraag hoe ze betrokken zou willen worden: “Nou, elke maand een ‘hightea’!”. Tijdens de panelgesprekken kwamen tips, zoals de persoonlijke mail en de boekenspeurtocht
naar voren.
In de oudergroepen kreeg een idee vaak steun van de andere ouders, waardoor een soort
brainstormronde ontstond over hoe ouders betrokken kunnen worden bij de leesontwikkeling.
Op de vragenlijst zijn drie verschillende activiteiten geselecteerd om te onderzoeken welke
bijeenkomsten door ouders bezocht zullen worden. In tabel 4.7 is in getallen weergegeven welke
activiteiten de ouders willen bezoeken.
Activiteit voor ouders (N=12)
gaan
misschien
niet gaan
Leeg
gaan
gelaten
Workshop: Hoe kies je geschikte
6
2
3
leesboeken voor je kind?
Informatie avond over leesniveaus en het
8
1
2
lezen in groep 4
Activiteit met lezen in de klas van uw kind,
1
bijvoorbeeld een voorleesthee
10
tabel 4.7 Weergave keuze van ouders
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4.2.2

Hoe willen de leerkrachten van groep 4 en het managementteam de ouders
betrokken zien bij de leesontwikkeling?
In onderstaande matrix is weergegeven welke items naar voren kwamen bij het collega-panel (N=3)
en het interview met het MT-lid (N=1). De items kwamen tijdens de gesprekken minimaal twee
maal ter sprake. De mening van de informanten is genoteerd in onderstaande matrix.
Genoemde
onderwerpen
Open lessen voor
ouders organiseren

Leerkracht 1

Leerkracht 2

Leerkracht 3

MT-lid

Als ouders in
de klas komen
zien ze meer

Ouders krijgen meer
inzicht wat kinderen
kunnen

Ouders laten zien
wat er gebeurt, open
lessen lijkt me gaaf

Protocol
ouderbetrokkenheid

Niet genoemd

Niet genoemd

Transparant zijn als
leerkracht

Actuele doelen
bespreken met
ouders

Ouderpanel
gesprekken voeren

Ervaringen uit
wisselen,
belangrijk om
later te
evalueren
Terug laten
komen in team
Vergaderingen,
bepreken hoe
ver we zijn als
school

Effect van
ouderbetrokkenheid
doorgeven aan
ouders
Je moet er wel op
terug komen

Ouders in de
klas maakt
ouders
betrokken,
werkgroep
wil dit.
Beschrijven
wat in 10minuten
gesproken
moet
worden
Uitleg over
leesniveaus
en toetsen
geven
Goed om
met elkaar
in gesprek
te zijn
Ouderbetrokken
heid kan
alleen
schoolbreed
tot stand
komen
Een
informatie
avond met
interactieve
werkvormen
voor ouders
organiseren

Gezamenlijk doen,
als MT ruimte bieden
en stimuleren

Draagvlak nodig in
het team

Voorbeelden willen
geven aan ouders
(hoe ze betrokken
kunnen zijn)

Ouders
eenvoudige
tips geven die
ze tussendoor
toe kunnen
passen

Alle teamleden
moeten meewerken
Eenheid op school
nodig

Ouders laten
ervaren hoe ze hun
kind kunnen helpen
op interactieve
manier tijdens een
workshop

Verschil in
verantwoordelijkheid
tussen ouders en
leerkrachten
afbakenen
We moeten laten
zien wat we doen

Signalen opvangen
die je anders mist

Ouders informeren
met filmpjes en kale
cijfers (resultaten
laten zien)

tabel 4.8. Matrix met uitkomsten van meedenkpanel met collega's en interview met MT lid
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Conclusie

5.1
Inleiding
Door literatuuronderzoek en praktijkgericht onderzoek kan antwoord worden gegeven op de
onderzoeksvragen in de volgende paragrafen. Door de onderzoeksvragen te beantwoorden kan de
centrale vraagstelling beantwoord worden in paragraaf 5.3. Vervolgens wordt de conclusie
gegeven, waarover discussie volgt. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor de leerkrachten
van groep 4, collega's, MT en ouders van de onderzoeksschool.
5.2

Onderzoeksvragen

5.2.1 Wat zegt de literatuur over vormgeven aan ouderbetrokkenheid bij de
leesontwikkeling van leerlingen?
Ouderbetrokkenheid wordt beschouwd als een van de belangrijkste kenmerken van effectieve
scholen. De school en de ouders hebben onderlinge samenwerking nodig, die educatief
partnerschap (De Wit, 2008) wordt genoemd. Door een open houding van het schoolteam,
bereidheid om met ouders samen te werken en het vergroten van de vaardigheden van
leerkrachten kan ouderbetrokkenheid schoolbreed gedragen worden (Hoover-Dempsey en
collega’s, 2002). De schoolleiding heeft een stimulerende rol door een duidelijke visie en een
passend beleid op ouderbetrokkenheid te ontwikkelen. Leerlingen in groep 4 maken een grote
sprong in hun leesontwikkeling in de richting van een zelfstandige lezer. Deze verandering heeft
invloed op de gewenste ondersteuning van ouders. Leerlingen zullen thuis leeskilometers moeten
maken om een vloeiende, zelfstandige lezer te worden. De gewenste ondersteuning van ouders
bestaat dan uit versterken van leesgedrag en model zijn tijdens voorlezen. Om verschillende ouders
te betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind is het nodig af te stemmen op behoeften van de
ouders. Ouders uit sociaal zwakke milieus en anderstalige ouders blijken moeilijk bereikbare
oudergroepen voor de gemiddelde leerkracht. Smit en collega's (2012) adviseren een
ouderconsulent om leerkrachten te begeleiden in dit proces. Afstemming op ouderbehoeften kan
door overleg met ouders in de vorm van ouderpanels of informele ontmoetingsbijeenkomsten. Als
uit onderzoek duidelijk is waar de behoeften van ouders liggen kan de leerkracht keuzes maken uit
verschillende werkvormen om ouders te betrekken bij de leesontwikkeling van hun kind.
5.2.2 Hoe zijn ouders betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind in groep 4 op de
onderzoeksschool?
Sterke plekken: Op de onderzoeksschool blijkt uit de barometer ouderbetrokkenheid dat ouders
kansen krijgen om betrokken te zijn. Dit gebeurt door nieuwsbrieven, de schoolgids,
oudergesprekken, informatieavonden en ouderavonden. Uit onderzoek blijken respondenten
tevreden over de informatie die zij krijgen over de leesontwikkeling. De ouders vinden de 10minuten gesprekken redelijk tot wel ondersteunend. Ouders vinden 10-minutengesprekken wel
duidelijk en noodzakelijk. De ouders in het onderzoek zijn met name gericht op het versterken van
leesgedrag van hun kind.
Zwakke plekken: Leerkrachten blijken minder gericht op goede afstemming met ouders.
Leerkrachten zijn weinig bewust van het nut van ouderbetrokkenheid. De schoolleiding (MT)
stimuleert de leerkrachten nauwelijks om ouderbetrokkenheid te bevorderen en het schoolklimaat
is matig uitnodigend voor ouders. Leerkrachten lichten ouders weinig in over het effect van
ouderbetrokkenheid en brengen ouders weinig op de hoogte brengen van actuele lesdoelen.
Somalische ouders willen weten hoe het leesonderwijs vorm krijgt in de klas en horen graag wat
hun kinderen moeten leren in groep 4. Van de leerlingen in groep 4 op de onderzoeksschool leest
72% thuis het liefst alleen. Dit vraagt van ouders een andere ondersteunende rol dan bij een keuze
voor samen lezen. De leerkrachten vinden het lastig om moeilijk bereikbare ouders te betrekken bij
het leesonderwijs. In de praktijk blijken deze ouders het best te benaderen door telefonisch
contact. Uit het onderzoek blijken leerkrachten te ervaren dat ze weinig transparant zijn richting
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ouders en dat zij meer kunnen doen om ouders te betrekken bij het leesonderwijs. Veel leerlingen
(72%) worden graag voorgelezen, terwijl uit onderzoek (tabel 4.2) blijkt dat ouders deze
ondersteunende rol weinig noemen.
5.2.3 Hoe kan ouderbetrokkenheid bij de leesontwikkeling van leerlingen in groep 4
op de onderzoeksschool worden bevorderd?
Ouders willen graag op de hoogte zijn van leesniveaus en de voortgang van de leesontwikkeling van
hun kind. Ouders raken meer betrokken bij de leesontwikkeling van hun kind door een
leesstimuleringsproject en activiteiten als voorleesthee. Ouders waarderen persoonlijke
mondelinge informatie hoger dan schriftelijke informatie. De gewenste frequentie om
geïnformeerd te worden over de voortgang van de leesontwikkeling van hun kind in groep 4
varieert van eenmaal per 6 tot eenmaal per 12 weken. Uit kwalitatieve gegevens blijkt de gewenste
frequentie samen te hangen met hoe de leesontwikkeling van de leerling verloopt. Bij een
vertraagde leesontwikkeling willen ouders vaker geïnformeerd worden door de leerkracht. In de
periode tussen de oudergesprekken mag dat ook in de vorm van een persoonlijke mail. Tijdens 10minuten gesprekken ervaren ouders persoonlijke tips van de leerkracht als stimulerend en
ondersteunend. Leerkrachten en MT willen het draagvlak bij alle teamleden versterken om
ouderbetrokkenheid meer kansen te bieden. Leerkrachten kunnen elkaar onderling handreikingen
geven. Open lessen voor ouders en ouderpanels worden positieve werkwijzen genoemd. De
informanten willen de leerdoelen per leerjaar duidelijker communiceren naar ouders. Leerkrachten
willen ouders meer informeren over het effect van ouderbetrokkenheid, de leesniveaus, de
leesdoelen en de leestoetsen. Ouders kunnen worden geïnformeerd door middel van tips, filmpjes,
resultaten of interactieve werkvormen op informatieavonden. Informatieavonden,
goedvoorbereide 10-minutengesprekken en huisbezoeken moeten benut worden voor een
effectieve communicatie met ouders. Met een protocol kan aangegeven worden wat besproken
moet worden. Het verschil in verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten binnen educatief
partnerschap kan worden beschreven in een protocol.
5.3
Centrale vraagstelling en conclusie
Hoe kan ouderbetrokkenheid op de leesontwikkeling van leerlingen in groep 4 van een basisschool
worden bevorderd?
Voor een basisschool die wil komen tot partnerschap met ouders zijn er in dit onderzoek voldoende
aanbevelingen gevonden om ouderbetrokkenheid te bevorderen op de leesontwikkeling van
leerlingen in groep 4. Uitkomsten kunnen gebruikt worden voor het opstellen van een protocol
voor het afbakenen van verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten voor educatief
partnerschap.
Leerkrachten
MT
Ervaren samen verantwoordelijkheid voor een open houding naar ouders en hebben de behoefte als eenheid
te functioneren.
Oudergesprekken voorbereiden met een protocol voor
effectieve communicatie met ouders.
Het bereiken van moeilijk bereikbare ouders door
afstemming via persoonlijk contact per telefoon, per email of gesprek.
De leerkrachten van groep 4 willen de ouders op de
hoogte brengen van de leesdoelen in groep 4 en welke
(veranderende) ondersteuning de leerlingen van hun
ouders nodig hebben.
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Ouders

Literatuur

Ouders willen graag regelmatig informatie over de voortgang van de
leesontwikkeling en de actuele lesdoelen.
Met name ouders van leerlingen met een vertraagde
leesontwikkeling geven aan vaker contact nodig te hebben via een
persoonlijke mail of met een gesprek.

Om leerkrachten te
ondersteunen en goede
afstemming met ouders te
hebben kan een
ouderconsulent binnen de
school zinvol zijn.

Ouders raken meer betrokken bij de leesontwikkeling van hun
kinderen door een leesstimuleringsproject, 10-minutengesprekken
of een voorleesthee.
5.4
Discussie
De barometer ouderbetrokkenheid zou een meer betrouwbaar beeld geven als de checklist was
ingevuld door meer teamleden. Dit onderzoek is gericht op groep 4 en de checklist is daarom alleen
ingevuld door leerkrachten die lesgeven in groep 4. De stand van de barometer uit dit onderzoek is
een weergave van de situatie in groep 4. De respons op de vragenlijsten voor ouders was 43%. Uit
de lage respons kan niet worden afgeleid dat er geen sprake zou zijn van ouderbetrokkenheid. De
opkomst van ouders bij een voorlees "high-tea" in dezelfde periode is 90%. Onderzoeksmatig
kunnen de gegevens gebruikt worden als weergave van een groep ouders van groep 4. Voor een
onderzoeker naar ouderbetrokkenheid is het resultaat teleurstellend. Respons van het
vooronderzoek lag iets hoger (55%). Het vooronderzoek bestond uit een lijst van tien stellingen met
een drie puntsschaal. Het kan zijn dat ouders van de onderzoeksschool sneller respons geven op
een korte vragenlijst. Het opsporen van laaggeletterde ouders met de vragenlijst geeft geen
resultaten. De vragenlijsten zijn ingeleverd door ouders die vinden dat zij over een normale of
goede leesvaardigheid beschikken. Uit de vragenlijsten krijgt de informatievoorziening van de
leerkracht over de leesontwikkeling een positieve beoordeling. Bij de ouderpanels is een
tegengeluid van ouders gehoord en volgden duidelijke verbeterpunten. De ouderpanels hebben
nieuw inzicht gegeven die niet uit literatuuronderzoek of reacties van leerkrachten naar voren
kwamen. Een nieuw inzicht is bijvoorbeeld het informeren van ouders per e-mail of gebruik van een
internetvraagbaak. Hiermee wordt duidelijk dat ouderpanels goed bruikbaar zijn om signalen van
ouders op te vangen die anders worden gemist. Het voeren van ouderpanels lijkt voor de
onderzoeksschool een beter middel om af te stemmen op ouders dan met een vragenlijst. Een
risicofactor bij ouderpanels is de samenstelling van panelgroepen. In dit onderzoek is een selectie
moeilijk bereikbare ouders gemaakt op grond van criteria die voorkwamen uit de literatuur. De
selectie is niet op basis van onderzoek gemaakt. Om voorkomende oudertypen van de
onderzoeksschool in kaart te krijgen, is nader onderzoek nodig. Een andere risicofactor bij
ouderpanels is de werking van groepsdynamiek, zodat bijvoorbeeld de mening van één persoon
leidend wordt voor de hele groep. Het onderzoek is voornamelijk gericht op ouders van leerlingen
uit groep 4. Voor de school kan het interessant zijn om het onderzoek toe te passen voor alle
groepen.
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5.5 Aanbevelingen
 Aanbeveling voor ouders:
 Lees uw kind vaker voor. Voorlezen bevordert het vloeiend lezen van uw kind. U
ondersteunt de leesontwikkeling van uw kind door model te staan bij het
voorlezen. Dit kan ook door een recept voor te lezen, terwijl u samen een taart gaat
maken.
 Vraag uw kind welke ondersteuning als prettig wordt ervaren: model (voorlezen),
versterken van leesgedrag ( bijvoorbeeld naar de bibliotheek of lid van Donald
Duck) of instructie (samen lezen).


Aanbevelingen voor de leerkrachten van groep 4
 Geef ouders informatie over de leesdoelen aan het begin van een leerjaar.
 Houd ouders op de hoogte van actuele leerdoelen met een informatieavond, een
nieuwsbrief of via de website.
 Houd ouders regelmatig op de hoogte van de voortgang van de leesontwikkeling.
 Breng ouders van leerlingen met vertraagde leesontwikkeling eens per zes weken
op de hoogte van de voortgang en de gewenste onderwijsondersteuning door
middel van persoonlijke e-mail of telefonisch gesprek.
 Ondersteun de ouders met een leesstimuleringsproject voor het thuis lezen van
leerlingen.
 Breng ouders op de hoogte van het effect van hun betrokkenheid op de
leesontwikkeling. Geef ouders voorbeelden van onderwijsondersteunend gedrag.



Aanbevelingen voor het team
 Creëer draagvlak onder het team voor het betrekken van ouders bij de
leesontwikkeling door het samen als team te doen.
 Spreek als collega's over ervaringen met ouderbetrokkenheid, wissel tips uit.
 Nodig Somalische ouders uit voor een persoonlijk gesprek of voor de uitleg van
leesdoelen.
 Benader moeilijk bereikbare ouders telefonisch.
 Organiseer open lessen (voorleesthee), zodat ouders inzicht krijgen in wat kinderen
kunnen.
 Zorg voor persoonlijk contact met de ouders naast het geven van schriftelijke
informatie.



Aanbevelingen voor het MT
 Stel een protocol op voor het voorbereiden van oudergesprekken die is aangepast
op educatief partnerschap
 Maak een protocol waarin verschil in verantwoordelijkheid van educatief
partnerschap voor ouders, leerkrachten en MT wordt omschreven.
 Creëer draagvlak onder het team voor het betrekken van ouders bij de
leesontwikkeling.
 Organiseer panelgesprek voor leerkrachten om tips ervaringen en oplossingen uit
te wisselen.
 Blijf afstemmen op behoeften van ouders door ouder panel gesprekken te
organiseren.
 Stimuleer leerkrachten in het afstemmen op ouders. Om dit te borgen kan een
ouderconsulent aangesteld worden.
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Bijlage 1 Opzet ouder panels en collega panels
Doelgroep:
1 moeilijk bereikbare ouders (N=6)
2 goed bereikbare ouders (N=6)
Opening met een schaalvraag, waarbij alle ouders met kruisje kunnen aangeven waar ze staan:

Korte nabespreking in grote groep waarom bepaalde keuze is gemaakt. Dan wordt de groep in
tweeën gesplitst, waar deze schaalvraag verder besproken kan worden. In elke groep is één
leerkracht aanwezig.
Hulpvragen bij ouder panelgesprek:
 Hoe vinden de ouders de informatie over de leesontwikkeling van hun kind?
 Wat geeft inzicht in de leesontwikkeling van hun kind? (10-minutengesprek, huisbezoek,
informatieavond, portfolio)
 Wat doen ouders thuis om hun kind te helpen bij de leesontwikkeling?
 Wat werkt goed?
 Welke problemen ervaren ouders?
 Wat verwachten de ouders van de leerling in groep 4 van de Regenboog van de leerkracht
voor de ondersteuning bij lezen in de thuissituatie ?
Slotvraag:
 Hoe vindt u het om dit te bespreken met de school?
 Wat is het resultaat van dit ouderpanel? Wat neem je mee?
 Wat wilt u de school meegeven?
Opzet panel gesprek met collega’s
Doelgroep: collega's (N=3)
Doel van het panelgesprek met de collega’s is:
Weten hoe leerkrachten van groep 4 de betrokkenheid van ouders bij de leesontwikkeling van
leerlingen ervaren.
Weten hoe leerkrachten van groep 4 de ouders betrokken willen zien bij de leesontwikkeling van
leerlingen.
1. Hoe organiseer je het contact met ouders over de leesontwikkeling van hun kind in groep
4?
2. Wat versta je onder ouderbetrokkenheid?
3. Hoe peil je de mening van ouders?
4. Hoe organiseer je het hebben van overleg met ouders?
5. Hoe ga je om met verschillen tussen ouders met betrekking tot hun betrokkenheid?
6. Hoe kun je ouderbetrokkenheid op leesonderwijs in groep 4 vergroten?
7. Wat vind je van panelgesprekken met ouders?
8. Wil je volgende zin afmaken:
Ouders die niet betrokken zijn ………
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Bijlage 2 Opzet semigestructureerd interview en vragenlijst voor ouders

Vragen aan MT lid











(N=1)

Wat versta je onder ouderbetrokkenheid?
Hoe kan ouderbetrokkenheid op leesonderwijs in groep 4 het best vergroot worden
volgens jou?
Wat stimuleert volgens jou ouderbetrokkenheid op de schoolontwikkeling van kinderen?
Hoe kan een leerkracht de mening peilen van ouders?
Wat doet het MT om overleg tussen ouders en leerkrachten tot stand te brengen?
Wat doet het MT om leerkrachten toe te rusten om ouders te betrekken bij het onderwijs?
Wat doet het MT om ouders te betrekken bij het leesonderwijs?
Wat vind je van een ouderpanel?
Wil je volgende zin afmaken:
Ouders die niet betrokken zijn……………………

Vragenlijst voor de ouders/ verzorgers van leerlingen uit groep 4
Op de informatieavond heb ik uw medewerking gevraagd voor een onderzoek. Dit onderzoek doe ik
in verband met mijn opleiding Master SEN gespecialiseerd leraar zorg. Het onderzoek gaat over hoe
u betrokken wordt bij leesontwikkeling van uw kind. Als leerkracht wil ik graag weten hoe u
betrokken wilt worden bij het lezen van uw kind. In de vragenlijst mag u eerlijk uw mening en
verwachting invullen. Het formulier kan zonder naam worden ingevuld. Voor een betrouwbare
uitkomst heb ik al uw eerlijke reacties nodig. Daarom verzoek ik u vriendelijk de vragenlijst in te
vullen en in te leveren.
Wilt u de ingevulde enquête inleveren bij mij of meegeven aan uw kind vóór 19 april 2013?
In de open vakken kunt u een antwoord schrijven.
Start vragen: (Wilt u doorstrepen wat niet van toepassing is?)





Mijn kind leest thuis graag / niet graag.
Mijn kind leest graag alleen/ samen met iemand anders.
Ik weet wel / niet welke boeken mijn kind kan lezen.
Ik weet wel/ niet welke boeken mijn kind wil lezen.

Hoe stimuleert u uw kind om te lezen?
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Bij de schaalvragen omcirkelt u het antwoord van uw keuze:
-- helemaal niet
- niet
+- redelijk
+ wel
++ heel

Ik vind de informatie die ik krijg van de leerkracht over de leesontwikkeling van mijn kind:
Helemaal
niet
redelijk
niet
Duidelijk
-+Zinvol
-+Goed
-+Stimulerend
-+Wat wilt u weten over de leesontwikkeling van uw kind?

wel

heel

+
+
+
+

++
++
++
++

Ik vind de informatie over de leesontwikkeling van mijn kind tijdens het 10minutengesprek:
Helemaal
niet
redelijk
wel
heel
niet
Duidelijk
-++
++
Noodzakelijk
-++
++
Goed
-++
++
Ondersteunend
-++
++
Stimulerend
-++
++
Welke informatie over het lezen van uw kind wilt u horen tijdens 10 minuten gesprekken?


o
o
o

Informatie van de leerkracht over het helpen van mijn kind bij lezen krijg ik graag:
Schriftelijk
Mondeling
Schriftelijk en mondeling
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 Informatie van de leerkracht over de leesontwikkeling van uw kind krijg ik graag:
o Wekelijks
o Maandelijks
o Eenmaal per half jaar
o Anders:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik krijg graag informatie van de leerkracht over: (meer keuzes mogelijk)
Het leesniveau van mijn kind
De leesontwikkeling van mijn kind
Welk niveau leesboeken geschikt zijn voor mijn kind
Welke boektitels geschikt zijn voor mijn kind
Hoe ik mijn kind motiveer om te lezen
Hoe ik mijn kind kan helpen bij het lezen
Anders:


o
o
o
o
o

Mijn eigen leesvaardigheid in het Nederlands is:
Goed
Normaal
Voldoende
Matig
Niet zo goed



Ik raak meer betrokken bij de leesontwikkeling van mijn kind door :
(meer keuzes mogelijk)
o Het portfolio (rapport)
o Het tien- minutengesprek
o Huisbezoek door de leerkracht
o Informatie en foto’s over het lezen in groep 4 op de nieuwsbrief
o Een informatieavond over leesniveaus
o Een leesproject om het lezen thuis te stimuleren, bijvoorbeeld leesestafette
o Ouderpanel gesprekken*
o Het krijgen van schriftelijke informatie
o Workshop over lezen: hoe motiveer ik mijn kind?
o Workshop over lezen: welke boeken zijn geschikt voor mijn kind
o Voorlees “high-tea”
o Helpen als leesmoeder of vader bij het lezen in de klas
o
*Ouderpanel zijn gesprekken waar ouders en leerkrachten samen nadenken over een
onderwerp zoals: hoe kunnen ouders bij de school betrokken worden?
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Ik zou er heen
gaan.

Ik zou er
misschien
heengaan

Ik zou er niet
heen gaan.

Workshop: Hoe kies je geschikte
leesboeken voor je kind?
Informatie avond over leesniveaus
en het lezen in groep 4
Activiteit met lezen in de klas van
uw kind, bijvoorbeeld een
voorleesthee

Heel hartelijk bedankt voor uw moeite.

U bent welkom bij de voorlees “high-tea” in groep 4 op donderdag
18 april om 15:00 uur om het project leesestafette gezamenlijk af te
sluiten.

Hartelijke groet, juf van Boven
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Bijlage 3 Vragenlijst leerlingen groep 4

1. Ik moet thuis lezen.
2. Ik lees thuis.
3. Ik lees thuis samen met iemand.
4. Ik lees thuis alleen.
5. Mijn ouders weten welke boeken ik lees.
6. Ik vertel mijn ouders wat ik heb gelezen in een boek.
7. Als iemand mij voorleest, voel ik mij

























Maak een tekening van jezelf als je thuis aan het lezen bent.
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Bijlage 4 AVI scores groep 4 januari 2013
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bijlage 5 Checklist functioneren ouderbetrokkenheid met scores van informanten
Doelgroep: leerkrachten van groep 4 (N=2)
De positieve (ja) scores van de leerkrachten zijn weergegeven met een vinkje achter een
kwaliteitsstandaard onder 1 en 2 (leerkrachten van groep 4).
A . Een uitnodigend schoolklimaat (maximale score= 5)
Het schoolgebouw stimuleert het gevoel: “Dit is onze school”
Sprake van duidelijk leiderschap
Nieuwsbrieven en schoolgids zijn uitnodigend
Stimulering van leerkrachten door MT
Gesprekken, brieven, etc. vertalen voor anderstalige ouders indien nodig
Totaal

B. Gerichtheid van leerkrachten op ouderbetrokkenheid: (maximale score= 7)
Leerkrachten vragen naar ideeën, meningen van ouders over lezen van kinderen
Protocol voor leerkrachten over wat werkt
Leerkrachten krijgen kansen van MT om samenwerking met ouders uit te proberen
Leerkrachten stemmen plannen af op behoeften van ouders
Aansluiten bij omstandigheden van de ouders
Goede communicatie voorbereiden volgens opzet binnen Parnassys
Leerkrachten vragen ouders hoe zij leesontwikkeling van hun kind zien
Totaal

2


3

2

1


2








4

C. Kansen bieden voor ouderbetrokkenheid: (maximale score= 7)
Standaardwerkwijzen om de ouders te betrekken bij de school
Ouders uitnodigen op ouderavonden om betrokkenheid te vergroten
Mogelijkheden voor betrokkenheid duidelijk en aantrekkelijk aankondigen
Ouders uitnodigen bij stimulerende activiteiten met leerlingen in de klas
Mening ouders over betrokkenheid regelmatig peilen met vragenlijsten
Stimuleren van informele communicatie tussen ouders en leerkrachten
Leerkrachten geven informatie in eenvoudige en duidelijke taal

1

Totaal

D. Rol van leerkracht ten aanzien van ouderbetrokkenheid (maximale
score=6)
Leerkrachten informeren ouders over gevolgen van ouderbetrokkenheid op
welbevinden van leerlingen

1

Leerkrachten informeren ouders hoe reacties op het lezen de leesontwikkeling
kan bevorderen
Leerkrachten laten ouders weten hoeveel kinderen thuis zouden moeten lezen
Leerkrachten informeren welk niveau boeken geschikt zijn
Leerkrachten informeren ouders op welke manier ze kunnen helpen bij lezen



Leerlingen zijn gewend om huiswerk mee te krijgen
Totaal
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E. De rol van de leerkracht in het geven van informatie aan ouders over
leesdoelen (maximale score=5)
De leerkracht bespreekt de leesdoelen met ouders aan het begin van het schooljaar
Leerkrachten kunnen tijd vrijmaken vooroverleg met ouders om doelen voor lezen
duidelijk te maken
Leerkrachten laten ouders effect van ouderbetrokkenheid op leesontwikkeling
weten
Leerkrachten richten zich op individuele ouders
Leerkrachten vergroten kansen op succes door ouders op de hoogte brengen van
actuele leerdoelen
Totaal
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Bijlage 6 data kindertekeningen

niveau

avi

zichtbaar titel
boek
boek

A

6 Nee

ja

A

4 Ja

nee

A

6 Ja

nee

A

5 Ja

nee

A

4 Ja

nee

A

7 Nee

nee

A

6 Ja

ja

B

3 Ja

nee

A

4 Nee

nee

A

4 Ja

nee

A

4 Nee

nee

A

6 Ja

ja

C

2 Nee

nee

A

6 Ja

nee

A

5 Ja

nee

A

5 Ja

ja

A

6 Ja

nee

A

5 Ja

nee

B

3 Ja

nee

B

3 Ja

nee

A

4 Ja

nee
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-

-

-

-
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E

1 Nee

nee

A

4 Ja

ja

A

7 Ja

ja

A

7 Ja

nee

A

5 Ja

nee

A

4 Ja

ja

C

2 Ja

nee
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