
Wat	  zegt	  de	  onderzoeksliteratuur	  over	  de	  relatie	  school	  en	  ouders	  
	  
Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  de	  meest	  effectieve	  ouderbetrokkenheid	  thuis	  plaatsvindt:	  
‘at	  home	  good	  parenting’.	  Dit	  is	  het	  bieden	  van	  een	  ondersteunend	  en	  stimulerend	  
gezinsklimaat,	  waarbij	  het	  bij	  jonge	  kinderen	  tevens	  gaat	  om	  een	  home	  learning	  
environment:	  het	  thuis	  voorzien	  in	  een	  breed	  scala	  aan	  activiteiten,	  zoals	  lezen,	  
bibliotheekbezoek,	  spelenderwijs	  letters	  leren,	  zingen,	  rijmen.	  ‘The	  most	  important	  
finding	  (…)	  is	  that	  parental	  involvement	  in	  the	  form	  of	  ‘at-‐home	  good	  parenting’	  has	  
a	  significant	  positive	  effect	  on	  children’s	  achievement	  and	  adjustment	  even	  after	  all	  
other	  factors	  shaping	  attainment	  have	  been	  taken	  out	  of	  the	  equation.(…).	  Other	  
forms	  of	  parental	  involvement	  do	  not	  appear	  to	  contribute	  to	  the	  scale	  of	  the	  impact	  
of	  ‘at	  home’	  parenting’	  (Desforges	  &	  Abouchaar,	  2003,	  p	  4-‐5).	  Ouderbetrokkenheid	  
thuis,	  met	  name	  in	  de	  vorm	  van	  academic	  achievement,	  hoge	  verwachtingen	  en	  
toekomstplannen	  (Hill	  &	  Tyson,	  2009,	  aangehaald	  in:	  Lusse,	  2012)	  draagt	  het	  meest	  
bij	  aan	  schoolsucces:	  ‘When	  parents	  talk	  to	  their	  children,	  expect	  them	  to	  do	  well,	  
help	  them	  plan	  for	  college,	  and	  make	  sure	  that	  out-‐of-‐school	  activities	  are	  
constructive,	  their	  children	  do	  better	  in	  school’	  (Henderson	  &	  Mapp,	  2002,	  p.8,	  
aangehaald	  in:	  Lusse,	  2012).	  De	  bijdrage	  van	  begeleiding	  bij	  huiswerk	  en	  
ouderparticipatie	  is	  minder	  duidelijk.	  
Goed	  ouderschap	  uit	  zich	  volgens	  onderzoek	  in	  een	  veilige	  en	  stabiele	  omgeving,	  het	  
stimuleren	  van	  de	  intellectuele	  ontwikkeling,	  discussies	  tussen	  ouder	  en	  kind,	  en	  
door	  ouders	  die	  een	  goed	  voorbeeld	  zijn,	  het	  belang	  van	  onderwijs	  uitdragen	  en	  
hoge	  verwachtingen	  koesteren	  van	  hun	  kind	  (Menheere	  &	  Hooge,	  2010).	  Mesman	  
(2010)	  voegt	  daar	  aan	  toe	  dat	  het	  niet	  alleen	  gaat	  om	  de	  kwantiteit	  van	  de	  
cognitieve	  ondersteuning	  thuis,	  maar	  ook	  om	  de	  kwaliteit.	  Als	  ouders	  leergerichte	  
activiteiten	  met	  hun	  kinderen	  ondernemen,	  is	  het	  van	  belang	  dat	  zij	  heldere	  
instructie	  geven	  die	  past	  bij	  het	  ontwikkelingsniveau	  van	  het	  kind	  én	  dat	  zij	  kinderen	  
complimenten	  geven,	  niet	  afwijzen	  en	  de	  ruimte	  bieden	  om	  zelf	  dingen	  uit	  te	  
proberen.	  Een	  sensitieve	  ouder	  bevordert	  zelfregulatie	  bij	  kinderen.	  	  
Wanneer	  ouders	  hun	  kinderen	  actief	  stimuleren	  en	  ontwikkelingsgerichte	  
activiteiten	  met	  hun	  kinderen	  uitvoeren	  heeft	  dit	  rechtstreeks	  effect	  op	  de	  
ontwikkeling	  van	  kinderen.	  Dat	  draagt	  bij	  aan	  een	  succesvolle	  schoolloopbaan.	  
Hoe	  betrokken	  ouders	  zijn	  en	  of	  ze	  deze	  betrokkenheid	  thuis	  en/of	  op	  school	  laten	  is	  
mede	  afhankelijk	  van	  factoren	  als	  sociaaleconomische	  status,	  opleidingsniveau	  en	  
geestelijke	  gezondheid	  van	  de	  moeder,	  armoede	  en	  alleenstaand	  ouderschap.	  Een	  
niet-‐Nederlandstalige	  achtergrond	  blijkt	  van	  minder	  belang	  (Desforges	  &	  Abouchaar,	  
2003;	  Lee	  &	  Bowen,	  2006,	  aangehaald	  in	  Lusse:	  2012).	  Opleidingsniveau	  blijkt	  wel	  
van	  grote	  invloed.	  De	  drempel	  naar	  school	  is	  hoog	  voor	  de	  groep	  ouders	  met	  een	  
lager	  sociaaleconomisch	  en	  opleidingsniveau.	  Laagopgeleide	  ouders	  -‐	  allochtoon	  en	  
autochtoon	  -‐	  voelen	  zich	  slecht	  gehoord	  in	  de	  school	  en	  ervaren	  de	  communicatie	  
als	  eenrichtingsverkeer	  van	  school	  naar	  ouders,	  waarbij	  de	  school	  weinig	  interesse	  
toont	  in	  hun	  opvattingen	  en	  wensen.	  Ouders	  die	  zich	  afgewezen	  voelen	  door	  school	  
trekken	  zich	  terug	  (Karsten	  et	  al.,	  2006,	  aangehaald	  in	  Lusse:	  2012).	  
	  
Ouderbetrokkenheid	  neemt	  af	  naarmate	  de	  leerling	  ouder	  wordt	  en	  toe	  naarmate	  
de	  leerling	  beter	  presteert.	  Wanneer	  kunnen	  we	  het	  meeste	  resultaat	  op	  de	  
ontwikkeling	  van	  kinderen	  verwachten	  van	  ouderbetrokkenheid?	  



- Ouderbetrokkenheid	  thuis	  hangt	  het	  sterkst	  samen	  met	  cognitieve	  ontwikkeling	  
bij	  jonge	  kinderen.	  

- Het	  verrichten	  van	  hand-‐	  en	  spandiensten	  voor	  school	  levert	  weinig	  of	  niets	  op	  
voor	  het	  kind.	  	  

- De	  interactie	  tussen	  ouders	  en	  kinderen	  is	  een	  sterkere	  voorspeller	  van	  
leerresultaten	  dan	  de	  mate	  waarin	  ouders	  op	  school	  actief	  zijn	  (Desforges	  &	  
Abouchaar,	  2003).	  



	  


