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Een korte inleiding over wie ik ben en hoe de aanpak Thuis in Taal in ontwikkeld. De inhoud zal ik kort vertellen, maar daarover hebben de deelnemers al kunnen lezen of beelden bekeken. 
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Omdat ouders en professionals samen het kind letterlijk omhoog tillen naarmate zij elkaar meer vinden in de samenwerking. Dat geldt zeker voor de taalontwikkeling. 
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Toch lukt het niet altijd goed die samenwerking vorm te geven. Zeker niet nu we tijdens corona veel afstand moeten houden ten opzichte van ouders. Soms verzuchten professionals wel eens dat het eigenlijk wel lekker rustig is zonder ouders in het gebouw! 



Laten we daarover praten!
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Laten we eens verder praten waarom samenwerken met ouders absoluut belangrijk is en hoe we ook nu in tijden van afstand kunnen werken aan verbinding met ouders. Hiervoor heb je misschien al een pakketje gekregen met een praatplaat, een bronnenboekje. En anders krijg je da na deze bijeenkomst
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Laten we daarvoor kort terug gaan naar de basis. Wat weten we nu precies uit onderzoek? Kinderen voelen zich veiliger en ontwikkelen zich beter als er een goede samenwerking is tussen school en thuis. Dat geldt zeker voor de taalontwikkeling, maar het geldt ook voor de sociale ontwikkeling.Het blijkt effectief als professionals hun onderwijs op de groep verbinden met de thuisomgeving zodat er voor kinderen continuiteit en consistentie ontstaat tussen de leefwerelden waarin zij opgroeienHet werkt goed als professionals een vertrouwensband aangaan met ouders en wederkerige relaties. In die vertrouwde relatie doet zich iets bijzonders voor. Als er sprake is van verbinding ontvangen professionals en ouders van elkaar feedback, zonder dat er expliciet aanwijzingen gegeven door de een of de ander. Want in die uitwisselingen zitten veel voorbeelden van hoe je om kunt gaan met het kind. En juist als dat gelijkwaardig gebeurt dan levert dit voor beide kanten steun op en focus op hoe je beter kunt aansluiten bij de behoeften van het kind. Als er in deze relatie steeds aandacht is voor rijke interacties met het kind dan ontstaat er een wisselwerking tussen school en thuis waarvan kinderen profiteren en meer ruimte krijgen om thuis te raken in taal.We weten uit onderzoek dat het verbinden van de de leefwereld op de groep met die van thuis een belangrijke manier is om te werken aan kansengelijkheid. 
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Juist als de verschillen tussen de leefwereld thuis en op school groot is, is de waarde van die samenwerking het grootst. Hier zie je hoe de interactie tussen ouder en kind en die van leerkracht en kind bijna identiek en heel stimulerend is. Maar jullie kennen ook de voorbeelden uit het onderzoek van Hart & Risley waaruit blijkt dat de verschillen in kwantiteit van taalaanbod en het aantal aanmoedigen vaak in gezinnen met lager opgeleide ouders ten opzichte van middelbaar en hoger opgeleide ouders onvoorstelbaar groot zijn. Dat weten we allemaal.



Samenwerken

De wijze waarop professionals in kinderopvang en onderwijs met 
ouders het pedagogisch handelen afstemmen, zodat er voor 
kinderen samenhang ontstaat tussen de ervaringen die zij 
opdoen gedurende interacties met opvoeders in de leefwereld 
thuis en op de groep. 

Zie: Oostdam & De Vries (2014). 
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We spreken dus steeds over samenwerken met ouders. Met deze samenwerking bedoelen we de wijze waarop professionals met ouders het pedagogisch handelen afstemmen, zodat er voor kinderen samenhang ontstaat tussen de ervaringen die zij opdoen gedurende interacties met opvoeders in de leefwereld thuis en op de groep. Dat is iets anders dan ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie. Die twee woorden zijn verwarrend, want zijn er ouders die niet betrokken zijn bij hun kind of die niet participeren in de ontwikkeling van hun kind? Bovendien, deze termen scheppen onduidelijkheid over hoe belangrijk de rol van professionals is om de benodigde afstemming tot stand te brengen! 



Theoretisch
perspectief:

• Kinderen ontwikkelen zich in interactie met de 
omgeving

• Het gezin, kinderopvang en school behoren tot 
leefwerelden die het meest invloedrijk zijn
(microsysteem)

• Oók de verbinding tussen die leefmilieus is 
invloedrijk (mesosysteem)

• Juist als de verschillen tussen de situatie thuis
en de groep groot zijn!

Zie: Bronfenbrenner & Morris, 2006
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De onderzoekliteratuur waaruit blijkt wat werkt volgen steeds de sociaalecologische theorie van Bronfenbrenner. Dit model helpt die ontwikkeling van kinderen en onze relatie tot kinderen vanuit een breed perspectief te begrijpen. Het uitgangspunt van deze theorie is dat kinderen zich steeds in interactie met de omgeving ontwikkelen. Daarbij wordt uitgegaan van zeer nabije invloed, die van het gezin, kinderopvang en school, de verbindingen tussen die leefwerelden en invloed die meer op afstand aanwezig is. Laten we eens kijken naar dit model. 
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We zien dat het kind in het midden staat te midden van vier cirkels. De primaire leefwerelden van kinderen, namelijk het gezin, kinderopvang, school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen zijn het meest invloedrijk. Bronfenbrenner noemt dit het microsysteem. Daar staan jullie als professionals en ouders. Om die eerste ring staat een tweede, die verwijst naar de verbinding tussen die leefwerelden, het mesosysteem. Ook van grote invloed. Daarom heen zien je meer cirkels van invloed, met steeds meer afstand. Denk aan hoe het werk van ouders de ontwikkeling van kinderen indirect kan beinvloeden, zoals de arts waarover we net in het voorbeeld spreken of hoe maatschappelijke denkbeelden over de ontwikkeling van kinderen doorwerken, het exoniveau. Of het macroniveau, denk aan hoe het denken over de ontwikkeling van kinderen in een samenleving en de wijze waarop de zorg voor kinderen georganiseerd wordt. Het chronosysteem tenslotte verwijst naar hoe de tijdgeest bepalend is voor de ontwikkeling van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop wij nu spreken over de samenwerking met ouders. Tien jaar geleden was zo’n gesprek niet mogelijk geweest.
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Versimpeld gaat het dus om de twee binnencirkels waarop wij met elkaar zoveel invloed kunnen uitoefenen. 



Hoe doe je dat?

Presentator
Presentatienotities
En dat is wat we doen als we stappen van de aanpak Thuis in Taal toepassen. 
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De sociaalecologische theorie van Bronfenbrenner die zo mooi onder het onderzoek ligt waaruit we werken, is vaak in praktijk niet aanwezig. Een oude visie is gebruikelijker! Kinderen gaan voor. Als het lastig wordt, of zwaar zoals nu tijdens corona, dan houden we de ouders letterlijk buiten de deur. Maar ook, onze collega’s denken sowieso vaak, waarom maak je je zo druk over ouders.



Wat is nodig?

Visieontwikkeling: 
• Erkenning cruciale rol van ouders en 

samenwerking aan de taalontwikkeling van 
kinderen

• Denken in verschillen in plaats van tekorten
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Wat is er dan nodig?Samenwerken met ouders vraagt blijkbaar om een visie, binnen de organisatie en de betrokken teams, gebruikmakend van de inzichten die onderzoek zo duidelijk oplevert. Een visie die de rol van ouders erkent, het belang van gelijkwaardigheid en de urgentie van samenwerken erkent. Die visie vraagt vervolgens een consequente vertaling naar het handelen in de praktijk. Een omslag! In de praktijk en ook nodig in landelijke beleidskaders. Een gewetensvraag. Blijven we spreken over ‘kinderopvang’ of kiezen we ervoor consequent te spreken over bijvoorbeeld een kindercentrum of centra voor kindontwikkeling? Waarom spreken we niet consequent over Integrale kindcentra waarbij vanaf nu ook de samenwerking met ouders integraal hoort? Er is een veranderingsproces nodig dat iets van individuele professionals vraagt EN van andere betrokkenen in de organisatie of zelfs daarbuiten. in de kinderopvang is die urgentie voelbaar, luister maar eens naar de podcast Opgejaagd waar een aantal directeuren duidelijk voor ogen heeft hoe het anders kan en moet. Dat vraagt veel van de professionaliteit. Onderzoek toont aan dat professionals in onderwijs en kinderopvang in hun opleiding nog te weinig worden voorbereid op de beoogde samenwerking met ouders, vooral wanneer er sprake is van ouders met diverse achtergronden. Het gaat immers niet alleen om informatie geven, het gaat om naast gezinnen staan, aansluitend bij de kracht en eigenheid van het gezin. Er is dus gerichte training nodig op de werkvloer en een goede voorbereiding in opleidingen. De samenwerking met ouders onmisbaar.



Wat is nodig?

Praten met elkaar over wat we 
willen bereiken voor kinderen en 
ouders, waarom en hoe
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Hier ingaan op de noodzaak de praktijk te helpen een andere mindset te ontwikkelen die de rol van ouders erkent. En hoe belangrijk het is hier met elkaar over te praten. Gebruik makend van de kennis die er is en niet vanuit onderbuik gevoelens of praktische overwegingen omdat het nu even niet kan. Samenwerken met ouders is de basis voor kansengelijkheid.
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