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Over hoe professionals in de kinderopvang kunnen werken aan een gedeelde opvoeding met ouders

Samenvatting van het onderzoek
In dit proefschrift wordt onderzocht hoe professionals in de kinderopvang kunnen werken aan een
bewust gedeelde opvoeding met ouders. Hoe de traditionele opvanggedachte, waarin de rol van
professionals in de kinderopvang wordt gezien als zorgdragen voor het kind wanneer de ouders
werken, kan worden vervangen door een pedagogische benadering die recht doet aan de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en professionals, staat centraal in de casestudies in vier
kinderdagverblijven. Samen met professionals en ouders worden verbeterpunten bedacht, uitgevoerd
en geëvalueerd. Vooral investeringen in het verbeteren van de communicatie tussen professionals en
ouders leveren veel op voor de pedagogische dimensie van de samenwerking. Professionals en
ouders krijgen meer inzicht in elkaars verwachtingen en denkbeelden over opvoeding en meer
waardering voor elkaars rol. Uit dit onderzoek blijkt dat een op visie gedeelde opvoeding tussen
professionals en ouders vraagt om een duurzame investering in beleid en praktijk. 

Aanleiding onderzoek
Het proefschrift start met een historische positionering van de kinderopvang in Nederland. Door de
groeiende aantallen gezinnen waarin beide ouders werken is de tijd die kinderen doorbrengen in
kinderdagverblijven toegenomen. Zo is er een realiteit ontstaan waarin ouders en professionals de
opvoeding van kinderen delen, maar de pedagogische dimensie daarvan is ondergewaardeerd.
Vervolgens wordt deze pedagogische dimensie besproken. Allewijn spreekt over de noodzaak om een
expliciete pedagogische samenwerking vorm te geven en het belang van verbinding tussen de
leefwerelden waarin kinderen zich bevinden, thuis en in de opvang. Dat is wat een gedeelde
opvoeding zou moeten zijn, volgens de auteur.

Onderzoeksopzet
In het onderzoeksdeel gaat Allewijn samen met vier kinderdagverblijven door middel van
actieonderzoek op zoek naar manieren om die benodigde pedagogische samenwerking te verbeteren.
Dat gebeurt samen met professionals en ouders. De verbeterpunten zijn verschillend van aard: meer
algemeen, communicatief of juist pedagogisch. De uitvoering op de vier locaties wordt gevolgd met
interviews, observaties en groepsinterviews. Aan de hand van praktijkbeschrijvingen wordt per locatie
een analyse gemaakt. Hierbij wordt ingegaan op hoe de verbeterpunten tot daadwerkelijke
praktijkontwikkeling leiden en tot bewustwording van participanten. Ook wordt gekeken in hoeverre er
sprake is van veranderingen ten gunste van de pedagogische samenwerking tussen professionals en
ouders.

Resultaten
De resultaten laten zien dat professionals en ouders het kinderdagverblijf voornamelijk als opvangplek
beschouwen. Op die opvangplek zien zij dat kinderen van alles leren tijdens hun verblijf, maar hebben
professionals en ouders geen gezamenlijk beeld van wat kinderen zouden moeten leren. Allewijn
betoogt dat dit mede voortkomt uit de specifieke visie die professionals en ouders hebben van de  



opvang, namelijk dat het een ‘opvang’ is om ouders in staat te stellen te werken. Gesprekken over
pedagogische zaken worden alleen gevoerd als er iets bijzonders aan de hand is, niet om tussendoor
uit te wisselen over de ontwikkeling van het kind. De kenmerken van ouders en professionals en de
wijze waarop communicatie plaatsvindt, blijken de samenwerking te beïnvloeden. Door de
communicatie te verbeteren kan er diepgang ontstaan in de afstemming tussen opvang en thuis. Het
helpt hierbij als professionals en ouders inzicht hebben in elkaars verwachtingen.

Aanbevelingen
Een eerste aanbeveling is om te investeren in communicatie tussen professionals en ouders. In het
onderzoek op de vier kinderdagverblijven werd juist op dat punt de meeste ontwikkeling gevonden.
Door de verbeterde communicatie verliep de afstemming tussen professionals en ouders beter en
waren zij meer op de hoogte van elkaars handelen en de leidende gedachten daarbij. Ook
investeringen in beleid vraagt aanbeveling. Een aandachtspunt hierbij is het realiseren van meer
reflectie op het handelen van professionals met ouders. Dit onderzoek levert inzichten op voor de
kinderopvang die ook nu actueel zijn.
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Over de invloed van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kinderen en de rol van leraren hierbij. 

Samenvatting van het onderzoek
Deze reviewstudie brengt in kaart wat de actuele stand is van het onderzoek naar de mate waarin
verschillende vormen van ouderbetrokkenheid invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.
Verder beschrijft de studie empirisch onderzoek naar de bijdragen die pedagogisch medewerkers en
leraren kunnen leveren aan het bevorderen van betrokkenheid van ouders bij de (voor)school en de
ontwikkeling van hun kinderen. Uit de reviewstudie blijkt dat de betrokkenheid van ouders thuis van
groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen en dat de betrokkenheid op (voor)school en het
contact tussen professional en ouders minder invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Als
professionals over een positieve attitude richting ouders beschikken, hen concrete en praktische
adviezen geven en hen respecteren in hun rol, dan leidt dat tot meer betrokkenheid van ouders. 

Onderzoeksopzet
Kinderen met hoger opgeleide ouders blijken een grote voorsprong te hebben op kinderen met lager
opgeleide ouders. De leefwereld thuis van kinderen met lager opgeleide ouders verschilt erg van de
leefwereld op school, in tegenstelling tot de leefwereld van kinderen met hoogopgeleide ouders waar
deze leefwerelden veel meer overeenkomen. Door ouderbetrokkenheid te stimuleren zouden school
en ouders een partnerschap kunnen aangaan waar alle kinderen van zouden profiteren, is de
gedachte. Doordat ouderbetrokkenheid een waarden geladen term is geworden, waarbij leraren
(onbewust) een soort ideaaltype ouderbetrokkenheid voor ogen hebben, worden ouders uit lagere
sociaaleconomische milieus vaak buitengesloten. 
In deze reviewstudie zijn ruim honderd studies geïnventariseerd die gericht waren op het meten van
effecten van ouderbetrokkenheid op het welbevinden, de prestaties, de zelfwaardering en de motivatie
van leerlingen. Daarnaast worden empirische studies besproken met betrekking tot de rol die leraren
spelen bij de betrokkenheid van ouders. De twee vragen die gesteld worden zijn: 1) Welke effecten
hebben uiteenlopende vormen van ouderbetrokkenheid op de cognitieve en niet-cognitieve
ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsgroepen? En 2) In hoeverre dragen leraren bij aan
effectieve ouderbetrokkenheid?

Resultaten
Het onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij jonge kinderen richt zich met name op de taalstimulering in
de thuisomgeving: voorlezen, taalspelletjes, gesprekken, etc., maar ook op het gedrag van de ouders,
bijvoorbeeld of zij zelf lezen. Van de tientallen studies die werden bestudeerd rapporteren bijna alle
studies positieve effecten van ouderbetrokkenheid. Bij studies die een negatief effect laten zien wijzen
de onderzoekers op de nadelige invloed die een controlerende en autoritaire rol van ouders kan
hebben op de ontwikkeling van het kind.
Het grootste deel van de studies richt zich op het voorspellen van reken- en taalvaardigheid. Hoewel
de effecten klein zijn, werden de sterkste effecten gemeten bij thuisbetrokkenheid en de kwaliteit van
interacties tussen ouder en kind. Kleiner waren de effecten van contact tussen ouders en school en 



betrokkenheid bij school. Geconcludeerd wordt dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de
cognitieve en niet-cognitieve uitkomsten. Thuisbetrokkenheid heeft het grootste effect op
leerprestaties, maar ook op motivatie en zelfwaardering. De conclusie is dan ook dat het loont om te
investeren in de thuisbetrokkenheid.

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de leraren: wat kunnen zij doen om de
ouderbetrokkenheid te bevorderen? Een van de onderzoeken is dat van Elias e.a., uitgevoerd in
Australië. Hier werd onderzocht hoe ontluikende geletterdheid bij cognitief zwakke leerlingen
gestimuleerd kan worden. De ouders maakten samen met hun kinderen een boek: zij bedachten
bijschriften bij foto’s in dit boek. Alle ouders gaven aan dat zij na afloop van deze periode dubbel
zoveel tijd aan lezen besteedden dan voorafgaand aan de activiteit. De onderzoekers rapporteerden
verder meer zelfvertrouwen in de ondersteuning van hun kinderen bij de niet-Engelstalige ouders en bij
de kinderen zelf werd een grotere vertrouwdheid met het concept boek geconstateerd, evenals een
grotere woordenschat. Ook in andere onderzoeken werden positieve resultaten gerapporteerd met
betrekking tot de effecten van ouderbetrokkenheid, bijvoorbeeld wanneer leraren ouders expliciet
vragen meer met hun kind te gaan lezen. Ook stimulering van ouderbetrokkenheid in de voorschoolse
periode had effect: ouders waardeerden daarbij met name het contact met de leraar en ook het zien
hoe het eigen kind leerde. Deze inspanning resulteerde in hogere scores op lezen en spelling en in
een positievere attitude jegens school, ongeacht de taal die thuis werd gesproken. 

Over het algemeen blijken leraren heel positief over ouderbetrokkenheid en zien zij hier het grote
belang van, met name met betrekking tot ‘good parenting’: zorgen dat het kind ontbijt, op tijd naar bed
gaat, op tijd op school is, etc. Leraren schatten de betrokkenheid van ouders over het algemeen vrij
laag in: lager dan zij zelf nodig achten. Vooral de betrokkenheid van ouders van cultureel-etnische
minderheidsgroepen wordt door leraren lager ingeschat. Deze ouders wordt zelfs desinteresse of
onverschilligheid verweten. Behalve dat veel van deze ouders door leraren worden onderschat, blijkt
dat leraren ook veel te hoge verwachtingen van ouders kunnen hebben. Dit alles kan ertoe leiden dat
er afstand ontstaat tussen school en deze ouders. Professionalisering op het gebied van
ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de competenties van leraren. In alle studies bleek de
waarde van reflectie op de relatie met ouders van groot belang. 

Aanbevelingen
Voor een goede samenwerking tussen school en ouders is het van belang om te investeren in de
professionele ontwikkeling van leraren. Een belangrijk aandachtspunt is dat leraren leren om beter aan
te sluiten bij ouders met diverse achtergronden en de rol van ouders thuis kunnen stimuleren. Voor
jonge kinderen gaat het er dan om ouders te stimuleren voor te lezen en taalspelletjes te spelen met
hun kind. 
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Bron 3: Bronfenbrenner, U.,& Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human
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Wiley and Sons.

Over de sociaalecologische theorie, waarbij de ontwikkeling van kinderen wordt bestudeerd vanuit wisselwerking met
de omgeving. 

Samenvatting van het onderzoek
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de sociaalecologische theorie, waarbij de ontwikkeling van kinderen wordt
bestudeerd vanuit de wisselwerking met de omgeving. De primaire leefwereld waarin kinderen
opgroeien is het gezin. Gaandeweg komen daar kinderopvang en school bij, het tweede leefmilieu, en
spelen de buurt en andere netwerken een rol als leefmilieu. Deze verschillende leefwerelden
(microsysteem) hebben invloed op de ontwikkeling van het kind, evenals de factoren die deze
leefwerelden meer op afstand beïnvloeden, zoals het netwerk en de bezigheden van ouders
(exosysteem) of de maatschappelijke omgeving met bepaalde normen en waarden (macrosysteem).
De verbinding tussen leefwerelden is van grote betekenis voor de ontwikkeling van kinderen.
Verbinding vindt plaats door afstemming van het pedagogisch handelen door opvoeders
(mesosysteem). Deze theorie is relevant voor professionals in de kinderopvang omdat hij professionals
helpt hun verhouding tot kinderen en de thuisomgeving te begrijpen en van daaruit aanknopingspunten
te kiezen voor samenwerking met ouders. 

Uitwerking
Dit artikel bevat een recente uitwerking van het oorspronkelijke sociaalecologische model uit 1983. Het
artikel laat zien hoe onderzoekers vanuit een sociaalecologische invalshoek de menselijke
ontwikkeling bestuderen en hoe dit denken zich op basis van onderzoek heeft ontwikkeld in de loop
van de tijd. Een rode draad is dat het model zich steeds verder heeft ontwikkeld wat betreft de breedte
van de focus. Waar in de beginsituatie vooral het bestuderen van de omgeving centraal stond, is er
steeds meer aandacht voor onderzoek naar het complexe samenspel tussen kind-eigenschappen,
invloeden van nabij en op afstand, de context en de tijd. 
De sociaalecologische theorie plaatst de ontwikkeling van kinderen in een breed perspectief, waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende leefwerelden waarin kinderen opgroeien en indirecte
invloeden. De primaire leefwereld waarin kinderen opgroeien is het gezin. Gaandeweg komen daar
kinderopvang en school bij, het tweede leefmilieu, en spelen de buurt en andere netwerken een rol als
leefmilieu. Deze verschillende leefwerelden (microsysteem) hebben een directe invloed op de
ontwikkeling van het kind. Er zijn ook andere factoren die deze leefwerelden meer op afstand
beïnvloeden, zoals het netwerk en de bezigheden van ouders (exosysteem) of de maatschappelijke
omgeving met bepaalde normen en waarden (macrosysteem).  Ook werkt de tijdsgeest in op de
omgeving en maken kinderen op bepaalde momenten transities door, zoals de overgangssituatie bij
peuters of kleuters als zij voor het eerst naar (voor)school gaan (chronosysteem). Zeer relevant voor
kinderopvang en onderwijs is hoe de theorie het belang toont van de verbinding tussen leefwerelden
zoals het gezin en kinderopvang of school. Die aansluiting tussen leefwerelden is van grote betekenis
voor de ontwikkeling van kinderen naar mate er meer continuïteit is in het pedagogisch handelen door
opvoeders (mesosysteem). In dit artikel worden de richtinggevende begrippen van de
sociaalecologische theorie besproken (proces, persoon, context en tijd) en hoe deze factoren met 
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elkaar interacteren. Ook wordt een blik op de toekomst uitgewerkt met suggesties hoe het
sociaalecologische model van betekenis kan zijn om de menselijke ontwikkeling beter te begrijpen. 
Deze theorie is nog altijd actueel en zeer relevant voor professionals in de kinderopvang. Het model
helpt professionals hun verhouding tot kinderen en de thuisomgeving te begrijpen en van daaruit de
juiste aanknopingspunten te kiezen voor de samenwerking met kinderen en ouders. 
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Bron 4: Bryk, A., & Schneider, B. (2002). Trust in Schools: A core resource for
improvement. Russel Sage Foundation.

Over het belang van vertrouwensrelaties in een educatieve omgeving.

respect: een actieve luisterhouding en het open staan voor andere perspectieven;
persoonlijke aandacht: de bereidheid van een individu om zich in te zetten voor een ander, soms
ook buiten de kaders;
professionele competenties: beschikken over de juiste kennis en kunde;
persoonlijke integriteit: de bereidheid om afspraken na te komen en de juiste ethische afwegingen
te kunnen maken.

Samenvatting van het onderzoek 
Er is consensus over het grote belang van vertrouwen tussen betrokkenen in educatieve organisaties.
Het uitgangspunt is dat een gevoel van vertrouwen een belangrijke basis is voor betrokkenen om
relaties aan te gaan. In dit boek wordt inzicht gegeven in factoren die van invloed zijn op de
ontwikkeling van vertrouwensrelaties in een educatieve omgeving. Door middel van praktijksituaties
wordt geïllustreerd hoe vertrouwen tot stand komt binnen groepen betrokkenen: de medewerkers van
school, de leerlingen en de ouders. Ook wordt ingegaan op hun interpersoonlijke relaties die
afhankelijk blijken van een vertrouwensbasis, zoals die tussen professionals en ouders, of die met hun
leerlingen. De auteurs laten zien dat de verschillende vertrouwensrelaties in een educatieve setting
samenhangen met elkaar en zelfs afhankelijk zijn van elkaar. Vertrouwensrelaties bepalen de
educatieve kwaliteit en komen ten goede aan de ontwikkeling van kinderen. 

Uitwerking
Dit boek is geschreven op basis van verschillende casestudies op basisscholen in Chicago. Het
bestaat uit drie delen waarin praktijkbeschrijvingen, onderzoeksresultaten en aanbevelingen te vinden
zijn. De rode draad van de casestudies is de vraag hoe effectieve sociale relaties bevorderlijk kunnen
zijn bij onderwijsvernieuwing. Het uitgangspunt is dat vertrouwen in relaties cruciaal is. Vervolgens
draait het onderzoek om de vraag hoe scholen dit gevoel van vertrouwen in de organisatie kunnen
realiseren. Dit vertrouwen moet voelbaar zijn op verschillende niveaus en tussen verschillende
groepen betrokkenen: medewerkers van school, leerlingen en ouders, en ook in hun interpersoonlijke
relaties, zoals die tussen professionals, tussen ouders of tussen kinderen. De auteurs constateren dat
de verschillende vertrouwensrelaties in een educatieve setting samenhangen met elkaar en zelfs
afhankelijk zijn van elkaar. Een voorbeeld is dat het vertrouwen tussen professional en ouder
samenhangt met het vertrouwen tussen de professional en het kind. Er worden vier kenmerken
onderscheiden die van invloed blijken op de kwaliteit van dit samenspel van vertrouwensrelaties,
namelijk:

Het onderzoek laat zien dat als de juiste vertrouwensrelaties aanwezig zijn er meer waardering is voor
de samenwerking tussen professionals en ouders, dat de ondersteuning voor kinderen sterker is en
dat deze met meer plezier gedragen wordt. Uiteindelijk profiteren kinderen daarvan en ontwikkelen zij
zich beter. Hoewel dit onderzoek plaatsvond op scholen, is het aannemelijk dat de
onderzoeksresultaten ook relevant zijn voor de kinderopvang. Ook in die setting zijn professionals,
ouders en kinderen voortdurend betrokken in sociale relaties die op elkaar inwerken en uiteindelijk
doorwerken naar de ondersteuning en ontwikkeling van kinderen.
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Samenvatting van het onderzoek
Crosnoe en collega’s hebben meer dan duizend Amerikaanse kinderen vanaf hun geboorte tot de
leeftijd van zes jaar gevolgd. De kinderen werden ingedeeld op basis van hun ervaring met cognitieve
stimulering thuis, op de kinderopvang en gedurende hun eerste schooljaar. De onderzoekers hebben
gekeken naar de invloed van deze ervaringen in drie situaties op de leerprestaties van kinderen en
welke rol de sociaaleconomische status van gezinnen hierbij speelt. Het onderzoek laat zien dat alle
kinderen de meeste baat hebben bij consistente cognitieve stimulering in de drie situaties (thuis,
kinderopvang en school). Dit voordeel is het meest duidelijk gevonden voor kinderen met een lage
sociaaleconomische status. Van de drie situaties blijkt de invloed van de thuisomgeving het meest
belangrijk. Om leerprestaties van jonge kinderen te bevorderen, is het volgens de onderzoekers van
groot belang zorg te dragen voor consistente cognitieve stimulering in de leefwereld thuis én op de
kinderopvang en school. 

Onderzoeksopzet
Voor dit onderzoek in de Verenigde Staten zijn ruim 1300 kinderen vanaf hun geboorte tot de leeftijd
van zes jaar gevolgd. De kinderen werden ingedeeld op basis van hun ervaring met cognitieve
stimulering thuis, op de kinderopvang en gedurende hun eerste schooljaar. Hierbij is gekeken naar de
invloed van deze drie situaties op het leren van kinderen op jonge leeftijd en op hun lees- en
rekenprestaties. Het vertrekpunt van het onderzoek is dat het onderwijssysteem de al op jonge leeftijd
bestaande ongelijkheid in cognitieve en academische vaardigheden vergroot. Daarom is het van
belang om in de kinderopvang en het basisonderwijs te investeren in het voorkomen van die
ongelijkheid. De sociaalecologische theorie stelt dat leren verstoord of juist ondersteund wordt door de
wisselwerking tussen leefwerelden. In gezinnen met een lage sociaaleconomische status is er een
groter risico dat deze wisselwerking verstoord wordt. Daarom worden juist die gezinnen in dit
onderzoek gevolgd. 

Resultaten
Kinderen die in alle drie de situaties (thuis, kinderopvang en school) cognitief gestimuleerd werden,
presteerden beter in lezen en rekenen. Het bleek dat vooral de kinderen in een hoge
sociaaleconomische positie die stimulans in drie situaties kregen. Het is bekend dat juist die kinderen
vaker in contact komen met ontwikkelingsstimulering in verschillende leefsituaties. Het voordeel van
cognitieve stimulering in twee of drie situaties bleek bij kinderen uit gezinnen met een lage
sociaaleconomische positie groter vergeleken met kinderen uit gezinnen met een hoge
sociaaleconomische positie. Kinderen die in de vroege kinderjaren in verschillende situaties cognitief
werden gestimuleerd, leerden meer dan hun leeftijdsgenootjes op school, maar alleen wanneer de
thuisomgeving één van de plekken was waar ook sprake was van cognitieve stimulering. Deze
bevinding ligt in lijn met de sociaalecologische theorie, waarbij ouders gezien worden als de meest
invloedrijke personen in het leerproces van hun jonge kinderen en zij vanuit hun ouderlijke rol hun
kinderen (onbewust) voorbereiden op school. De verschillen die werden gevonden in het leren van 

Bron 5: Crosnoe, R., Leventhal, T., Wirth, R. J., Pierce, K. M., & Pianta, R. C. (2010).
Family socioeconomic status and consistent environmental stimulation in early childhood.
Child Development, 81, 972–987. 

Over de invloed van cognitieve stimulering thuis, in de kinderopvang en op school op de leerprestaties van kinderen
en de rol die de sociaaleconomische status van gezinnen hierbij speelt.



kinderen op jonge leeftijd en de invloed van de drie leersituaties (thuis, kinderopvang en school)
werden ook gevonden na verloop van tijd. De onderzoekers concluderen daarom dat het voor de
leerprestaties van kinderen van groot belang is dat er verbinding en consistentie is tussen cognitieve
ondersteuning in het gezin en in andere contexten, zoals kinderopvang en school. Het gezin is de
belangrijkste, maar niet de enige omgeving die nodig is om het leren op jonge leeftijd te ondersteunen. 

Aanbevelingen
De resultaten van deze studie laten zien wat de kracht kan zijn van samenhang in de wijze waarop
kinderen cognitief gestimuleerd worden in verschillende situaties waarin zij opgroeien. Deze
consistentie heeft een sterke invloed op de leerprestaties van kinderen en is dus sterker dan de
werking van de afzonderlijke situaties op de ontwikkeling van het kind. Volgens de onderzoekers zijn
er meer inspanningen nodig om deze consistentie te bevorderen en het liefst al op jonge leeftijd van
kinderen, dus voordat zij leerplichtig zijn. Juist dit soort interventies, waarbij de rol van het gezin
erkend wordt, kunnen naar verwachting bijdragen aan meer kansengelijkheid. 

11. 
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Bron 6: Dunst, C., Trivette, C., & Hamby, D. (2007). Meta-analysis of family-centered
helpgiving practices research. Mental retardation and developmental disabilities, 13, 370-
378.

Over de invloed van gezinsgerichte interventies op het gedrag en functioneren van ouders, kinderen en het gezin.

Samenvatting van het onderzoek
Voor veel ouders kan het bieden van een stimulerende gezinssituatie aan hun kinderen een uitdaging
zijn. Zij zijn gebaat bij een vorm van ondersteuning. Gezinsgerichte begeleiding, een samenwerking
met ouders waarbij de overtuigingen van gezinsleden het startpunt zijn en het gezin een belangrijke
stem heeft in de begeleiding, wordt steeds meer erkend als een effectieve manier van werken van
ondersteuning. Dunst en collega’s hebben bestaand onderzoek op een rij gezet met de vraag in
hoeverre gezinsgerichte interventies daadwerkelijk effecten laten zien op het gedrag en functioneren
van ouders, kinderen en het gezin. De resultaten bevestigen de kracht van gezinsgerichte begeleiding.
Wanneer de ondersteuning meer inspeelt op de situatie en behoeften van het gezin, blijken ouders
meer tevreden en vaardiger in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Deze resultaten
kunnen professionals in de kinderopvang en op scholen inspireren om hun samenwerking met ouders
verder te verdiepen en het gezin centraal te stellen. 

Onderzoeksopzet 
De onderzoekers hebben 83 onderzoeksrapporten van 47 studies uit zeven verschillende landen
(voornamelijk uit de Verenigde Staten) op een rij gezet, met in totaal ruim 11.000 participanten. Er zijn
gezinnen betrokken met kinderen van 0 tot 13 jaar. Voornamelijk moeders (89%) deden mee aan de
onderzoeken. De interventieprogramma’s en disciplines lopen sterk uiteen.
Dunst en collega’s spreken van ‘gezinsgericht interveniëren’, oftewel het begeleiden van gezinnen op
een manier die de waarden en beslissingen van gezinnen erkent en waardeert en die het authentieke
functioneren van het gezin versterkt. Deze aanpak, waarbij het gezin sterk wordt betrokken en met de
gezinsleden wordt samengewerkt, wordt vanuit wetenschap en praktijk steeds meer gezien als een
effectieve manier van werken met kinderen en gezinnen. Critici zijn van mening dat er weinig bewijs is
voor het effect van dergelijke gezinsgerichte interventies. Daarom hebben Dunst en collega’s al het
onderzoek op dit terrein op een rij gezet en een meta-analyse uitgevoerd om te onderzoeken welke
invloed gezinsgerichte interventies hebben op het gedrag en functioneren van ouders, kinderen en het
gezin.
De onderzoekers onderscheiden twee typen begeleiding: relationele en participerende begeleiding.
Relationele begeleiding wordt gekenmerkt door uitvoering vanuit gevoelens van empathie en
compassie en door actief luisteren door de professional. Professionals hebben positieve overtuigingen
over de krachten en vaardigheden van het gezin en brengen die overtuigingen over in hun werkwijze.
Participatieve begeleiding wordt gekenmerkt door een geïndividualiseerde aanpak die aansluit bij de
uitdagingen en prioriteiten van het gezin. Gezinnen worden actief betrokken bij het bepalen van doelen
en het maken van weloverwogen keuzes om die doelen te bereiken. Beide typen begeleiding komen
volgens de onderzoekers terug in gezinsgerichte interventies, hoewel de meeste begeleiders
relationele begeleiding blijken toe te passen. De hypothese van de onderzoekers is dat een
gezinsgerichte interventie een directe invloed zal hebben op overtuigingen van de gezinsleden en op
het gedrag en functioneren van ouder, kind en gezin. Ook zou dit gedrag en functioneren indirect
beïnvloed kunnen worden, namelijk wanneer de interventie invloed heeft op de overtuigingen van de
gezinsleden waardoor zij hun gedrag mogelijk ook zullen veranderen. De verwachting is verder dat de 



gezinsgerichte interventie de meeste invloed heeft als de doelen direct gerelateerd zijn aan de rol van
de hulpverlener of aan de uitvoering van het programma, zoals het stimuleren van vaardigheden bij
ouders. De onderzoekers noemen dit ook wel proximale of contextuele doelen. Bij doelen die indirect
gerelateerd zijn, deze worden distaal genoemd, wordt minder invloed verwacht van de aanpak. Een
voorbeeld van een distaal doel is het stimuleren van het algemeen welzijn van het gezin.
 
Resultaten
De resultaten laten zien dat in lijn met de hypothese blijkt dat een gezinsgerichte interventie invloedrijk
is. Inderdaad is er meer invloed gevonden voor de proximale/contextuele kenmerken (o.a.
tevredenheid over het interventieprogramma) dan voor distale kenmerken (o.a. persoonlijk welzijn en
welzijn van het gezin). Hoe gezinsgerichter de interventie is, hoe meer tevreden de participanten
blijken te zijn met de begeleider en hoe positiever hun overtuigingen zijn. Relationele begeleiding
wordt vaker in verband gebracht met meer algemene tevredenheid van de gezinsleden dan het geval
is met participerende begeleiding. Participerende begeleiding wordt vaker in verband gebracht met
positieve effecten op het gedrag en functioneren van het kind, de vaardigheden van de ouder, het
gezinswelzijn, de controle over de gezinssituatie en de tevredenheid met het programma. 

Aanbevelingen
De resultaten laten volgens de onderzoekers overtuigend zien dat gezinsgerichte ondersteuning een
effectieve manier is om te werken met kinderen en ouders. Deze vorm van interveniëren kan bijdragen
aan de waardering van ouders van het gedrag en vaardigheden van hun kind en kan het gedrag van
ouder en kind positief beïnvloeden. Dit geldt vooral wanneer begeleiders gebruik maken van een
participerende vorm van ondersteuning. De onderzoekers vermoeden dat dit te maken heeft met het
gevoel van ‘empowerment’ dat ouders ervaren, waardoor zij meer geneigd zijn
ontwikkelingsmogelijkheden voor hun kind te creëren. De onderzoekers bevelen daarom aan meer
aandacht te hebben voor participerende begeleiding. 

13. 
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Bron 7: Elicker, J., Wen, X., Kwon, K., & Sprague, J. B. (2013). Early Head Start
Relationships: Association with program outcomes. Early Education and Development,
24(4), 491-516. 

Over de invloed van relaties tussen professional en gezin op de ontwikkeling van het kind. 

Samenvatting van het onderzoek
Relaties met volwassenen buiten het gezin kunnen een positieve invloed hebben op de ontwikkeling
van kinderen, vooral bij risicogezinnen. Het programma Early Head Start beoogt de ontwikkeling van
jonge kinderen te stimuleren die opgroeien in gezinnen met een lage sociaaleconomische status. Dit
gebeurt door een positieve relatie op te bouwen tussen de professional en het gezin.De resultaten van
dit onderzoek laten zien dat het lukt sterke relaties op te bouwen met het kind en de ouders. Dit vraagt
wel veel tijd en de relaties ontwikkelen zich sterker als de begeleiding thuis plaatsvindt in plaats van op
school. Wanneer ouders een lager opleidingsniveau en professionals een hoger opleidingsniveau
hebben én de professional-ouder relatie positief is, leidt dit tot ontwikkeling van vaardigheden bij de
ouder en tot meer ontwikkeling bij het kind. Een positieve relatie tussen alleen professional en kind
leidde niet tot groei van de ontwikkeling bij het kind.

Onderzoeksopzet
De auteurs introduceren hun studie met een beschrijving van Early Head Start: een
interventieprogramma dat plaatsvindt op kindercentra en in de thuisomgeving. Het doel van het
programma is om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en is vooral bedoeld voor gezinnen
met een lage sociaaleconomische status. Een leidraad van dit programma is het opbouwen van een
positieve relatie tussen de professional en het gezin. De vooronderstelling bij het onderzoek is dat
kinderen al op zeer jonge leeftijd relaties kunnen aangaan, zowel met gezinsleden als met mensen
buiten het gezin. Deze relaties met mensen buiten het gezin kunnen volgens de literatuur een grote
impact hebben op de ontwikkeling van het kind, vooral bij zogeheten risicogezinnen. Er blijken nog
maar weinig studies beschikbaar die deze invloed van relaties met mensen buiten het gezin op de
ontwikkeling van het kind onderzoeken. De auteurs onderzoeken daarom in hun studie de kwaliteit van
dit soort relaties in drie interventieprogramma's en de invloed daarvan op de ontwikkeling van het
jonge kind en de vaardigheden van de ouder. Specifiek wordt aandacht besteed aan de relatie tussen
professional en ouder en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van relaties, zoals
opleidingsniveau van ouder en professional, ervaring van de professional en psychische kenmerken
van de ouder.
In het onderzoek participeerden ruim 70 gezinnen met een lage sociaaleconomische status, met
kinderen van 8 tot 35 maanden, en ruim 30 professionals van drie Early Head Start programma's. De
gezinnen deden gemiddeld 14 maanden mee met een van de programma's en werden 6 maanden
gevolgd. De helft van de gezinnen kreeg thuis de interventie, de andere helft op een groepslocatie.
Voor en na de uitvoering van de interventie vonden twee metingen plaats om de ontwikkeling van het
kind, het welzijn van de ouder en de relatie tussen professional, kind en ouder te volgen.

Resultaten
De resultaten laten zien dat de kwaliteit van de professional-kind relatie over het algemeen als positief
wordt ervaren als het gaat om het bieden van veiligheid, interacties aangaan en positief opvoeden.
Ook de professional-ouder relatie wordt positief ervaren, zowel van de kant van de ouder als van de
professional. De relatie tussen de professional en het kind ontwikkelt zich positief gedurende de 
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deelname aan het programma voor de duur van minimaal zes maanden. De kwaliteit van professional-
kind relaties is hoger bij meisjes en jongere kinderen. Ook is de kwaliteit van de interactie tussen
professional en kind beter wanneer de professional meer ervaring heeft met het begeleiden van
gezinnen en wanneer de interventie thuis plaatsvindt. Opvallend is dat de ervaren kwaliteit van de
professional-ouder relatie vanuit professionals beter blijkt wanneer ouders een hoger opleidingsniveau
hebben. Andersom werd de ervaren kwaliteit van de relatie met de professional door ouders als beter
beoordeeld wanneer de professionals een lager opleidingsniveau hebben. Er is geen invloed
gevonden van de psychische kenmerken van de ouder. Een ander opvallend resultaat is dat een
positieve relatie tussen de professional en het kind niet zonder meer leidt tot groei van de ontwikkeling
bij het kind, terwijl een positieve professional-ouder relatie wel invloed had op de groei van de
ontwikkeling bij kinderen. Wanneer ouders een lager opleidingsniveau en professionals een hoger
opleidingsniveau hebben én de professional-ouder relatie positief is, leidt dit vaker tot een positieve
invloed op de ontwikkeling van vaardigheden bij de ouder en op de ontwikkeling van het kind.
De onderzoekers concluderen dat tijd en continuïteit sleutelfactoren zijn voor het ontwikkelen van een
relatie tussen professional en kind bij de uitvoering van deze programma’s. Ook de uitvoering van de
interventie thuis, waar meer ruimte is voor individuele aandacht, draagt bij aan een positieve relatie.
De bevinding dat lager opgeleide ouders positiever zijn over hun relatie met lager opgeleide
professionals heeft volgens de onderzoekers te maken met dat deze professionals mogelijk meer op
eenzelfde niveau communiceren met ouders. Toch verbeteren vaardigheden van ouders sneller
wanneer de professional hoger is opgeleid, mits er een positieve band met de ouder is ontwikkeld. 

Aanbevelingen
Een positieve relatie opbouwen met ouders kan volgens de onderzoekers een cruciale stap zijn voor
professionals in scholen en kinderopvang die veel te maken hebben met gezinnen met een lage
sociaaleconomische status. Het aangaan van persoonlijke relaties met ouders blijkt een belangrijke
succesfactor voor de effectiviteit van interventies om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De
bevindingen van deze studie bevestigen bevindingen uit eerder onderzoek dat het aangaan van
relaties met lager opgeleide ouders een uitdaging kan zijn, maar dat positieve ondersteunende relaties
met juist deze ouders een zeer positieve invloed kunnen hebben op de vaardigheden van de ouder en
de ontwikkeling van het kind. Opleidingen voor professionals kunnen op deze bevindingen inspelen.
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Bron 8: Epstein, J., & Associates (2009). School, Family, and Community Partnerships.
Your Handbook for Action (3rd Ed.). Corwin Press.[1]

[1] Tekst ontleend aan de literatuurstudie van Lusse (2011). Literatuurverkenning Children’s Zone. Thema ouderbetrokkenheid. Hogeschool
Rotterdam. Te vinden op: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/thema-ouderbetrokkenheid-
literatuurverkenning/95f941c9-8804-4dbb-aa59-1cef148ae3c5/

Opvoeden: voorwaarden scheppen ter ondersteuning van de verantwoordelijkheid van ouders om
hun kinderen op te voeden en positieve condities thuis te creëren die de ontwikkeling van kinderen
stimuleren. 
Communiceren: communicatie tussen school en ouders, de basisverplichting van scholen om te
communiceren met ouders met betrekking tot hun onderwijs en voortgang van kinderen om ouders
in staat te stellen hierop te reageren. 
Vrijwilligerswerk: informele dienstverlening aan de school door ouders, zoals ouderbetrokkenheid
van ouders op school door hand‐ en spandiensten te verlenen.
Thuis leren: ondersteuning van leeractiviteiten thuis, zoals het bieden van hulp bij
huiswerkopdrachten. 
Meebeslissen: formele ouderparticipatie, zoals betrokkenheid van ouders bij bestuurlijke lagen op
school (medezeggenschapsraad, ouderraad, e.d.).
Samenwerken: samenwerken met de gemeenschap, zoals bijdragen aan de buurt waarvan ouders
en school deel uit maken.

Samenvatting van het onderzoek
Epstein heeft onderzoek gedaan naar hoe scholen ouderbetrokkenheid kunnen bevorderen. Op basis
van dit onderzoek is een raamwerk ontwikkeld en steeds meer verfijnd. Uiteindelijk integreert dit
raamwerk zes typen van ouderbetrokkenheid, aangevuld met suggesties om de rol van scholen in het
bevorderen van ouderbetrokkenheid te versterken. Epstein spreekt het liefst over het werken aan een
educatief partnerschap en onderscheidt daarbij organisatorische, democratische en pedagogische
doelen.  

Uitwerking
De typologie van ouderbetrokkenheid van Epstein is de basis voor de uitgangspunten van de Parent
Teacher Association in de Verenigde Staten. In Nederland zijn deze uitgangspunten door CPS en KPC
omgezet naar de Nederlandse praktijk. 

Epstein heeft een raamwerk ontwikkeld en verfijnd dat zes typen van ouderbetrokkenheid integreert.
Een school moet volgens Epstein aan elk van deze typen aandacht besteden: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Epstein stelt dat scholen ernaar moeten streven een caring community te vormen, waarin de
invloedsferen van school, ouders en buurt elkaar kunnen overlappen als zij samenwerken om het
schoolsucces van kinderen te ondersteunen. Hierbij is niet alleen betrokkenheid van ouders bij school
nodig, maar ook betrokkenheid van school bij ouders en van een gemeenschap die zich inzet om
voorzieningen te creëren die leerlingen ondersteunen in hun leren. Epstein spreekt daarbij van school‐
like families en van family-like schools. Voortbouwend op het werk van Epstein is in Nederland het
begrip educatief partnerschap geïntroduceerd, waarin de gedeelde verantwoordelijkheid voor het
creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen thuis en op 

Over hoe scholen ouderbetrokkenheid kunnen bevorderen. 



17. 

Het organisatorische doel: het optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als organisatie
en gemeenschap, mede door inbreng van ouders. 
Het democratische doel: het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met de
school en het afleggen van verantwoording door de school over hun onderwijs aan ouders. 
Het pedagogische doel: het realiseren van afstemming in opvoedend denken en handelen en in de
benadering van kinderen, thuis en in de school. 

school centraal staat. School en ouders gaan daartoe met elkaar in gesprek en werken zoveel mogelijk
samen (Amse, Wassink & De Wit, 2008, p.5). Doelen van educatief partnerschap zijn: 

Aanbevelingen
Epstein beveelt scholen en andere spelers (zoals beleidsmakers) aan dat zij zich inzetten voor het
versterken van het educatief partnerschap tussen scholen en ouders. Het toerusten van ouders en
leraren voor hun rol als opvoeder en partner en het ontwikkelen van pedagogisch besef bij beide
partijen wordt door Epstein als voorwaarde benoemd om de beoogde (organisatorische,
democratische en pedagogische) doelen te kunnen realiseren. Om de betrokkenheid van ouders
structureel te verbeteren is een duurzame aanpak nodig die geïntegreerd is in het schoolbeleid. Alle
betrokkenen in de school zijn van belang om deze aanpak tot een succes te maken. Om dit voor
elkaar te krijgen adviseert Epstein projectteams te vormen (Epstein noemt dit een actieteam) die
zorgen voor een jaarplan en evaluaties. Net als Desforges & Abouchar (2003) stelt Epstein dat de
toegevoegde waarde van ouderbetrokkenheid voor het schoolsucces van kinderen door onderzoek
sterk is aangetoond. Zij constateert al jaren dat er in onderzoek en praktijk nu vooral aandacht moet
zijn voor vertaling van de kennis naar de praktijk.
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Bron 9: Francot, R., Broekhuizen, M., & Leseman, P. (2019). The Utrecht Virtual
Learning Environment Project: Improving Educational Partnerships in Multicultural
Preschools. Orbis Scholae, 13(3), 1-22. 

Over belangrijke componenten in het aangaan van educatieve partnerschappen met ouders van diverse
achtergronden.

Samenvatting onderzoek
Het aangaan van educatieve partnerschappen met ouders van diverse achtergronden wordt door
professionals vaak ervaren als een uitdaging. Juist partnerschappen met deze ouders zijn van belang
bij het bevorderen van gelijke kansen voor álle kinderen. In een peuterschool in een multiculturele
omgeving is onderzocht of een digitale tool het aangaan van educatieve partnerschappen zou kunnen
ondersteunen. Conclusie is dat zo’n tool gebruikt kan worden, maar dat het gebruik weinig verschil
maakt voor de partnerschapsrelatie met ouders. De onderzoekers concluderen dat het belangrijker is
ouders meer kennis op te laten doen over het educatieve doel van een peuterschool en het
partnerschap, omdat ze daardoor wellicht meer gemotiveerd zijn om de samenwerking vorm te geven.
Dit is voorwaardelijk voor het succesvol inzetten van een digitale tool ter bevordering van het
partnerschap. Ook is er meer scholing nodig voor professionals om te kunnen aansluiten bij ouders.

Onderzoeksopzet
De toegenomen diversiteit in culturen en talen in Europese landen stelt het onderwijssysteem voor
uitdagingen. Eén van de uitdagingen is het aangaan van educatieve partnerschappen met ouders van
diverse achtergronden. Dit is met name een uitdaging in de voor- en vroegschoolse situatie, waar
ouders kennismaken met het onderwijssysteem, omdat hier ook de bodem wordt gelegd voor de
verdere partnerschapsrelatie tussen ouders en school. De gedachte is dat een goede relatie tussen
thuis en school van essentieel belang is om recht te kunnen doen aan de diversiteit en het bevorderen
van gelijke kansen voor iedereen. 
Binnen de Utrechtse virtuele leefomgeving (U-vlo) werd in een peuterschool in een multiculturele
omgeving in Nederland onderzocht of een digitale tool het aangaan van educatieve partnerschappen
zou kunnen ondersteunen. De tool heeft een tweeledig doel: a) het vergroten van de betrokkenheid
van ouders door hen in te zetten als belangrijke kennisbron en partner en b) het verrijken van de
educatieve omgeving door een cultuur-sensitieve en meertalige focus van de peuterschool. Met
educatief partnerschap wordt bedoeld dat ouders en school een gedeelde verantwoordelijkheid
hebben in het bieden van optimale omstandigheden voor het leren en ontwikkelen van het kind. Voor
het belang van deze relatie verwijzen de onderzoekers naar het sociaalecologische model van
Bronfenbrenner en naar onderzoek waaruit blijkt dat coherentie en continuïteit tussen de verschillende
leefmilieus waarin een kind verblijft voorwaardelijk zijn voor een optimale ontwikkeling. Daarvoor is
samenwerking met alle ouders nodig en juist met kwetsbare ouders. 
De digitale tool die gebruikt werd was Padlet (www.padlet.com). Via Padlet kunnen foto’s, berichten,
web-links, tekeningen, etc. gedeeld worden. Wie toegang heeft kan content delen en waarderen. Het
onderzoek bestond uit drie fasen. In fase 1 werd de basis gelegd: de context (wensen van de ouders,
leerkrachten en de school) werd bestudeerd om de tool zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de
wensen van de gebruikers. In fase 2 werd de tool toegelicht en ingezet in één groep op de
peuterschool. In fase 3 werd de inzet uitgebreid naar nog twee groepen en in fase 4 werd de inzet
geëvalueerd en werden aanbevelingen geformuleerd. 

http://www.padlet.com/
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Resultaten
Van de ouders die deelnamen gebruikte 60% de tool. Ouders vonden het leuk om te zien wat hun kind
op school deed, maar werden er niet meer betrokken door bij de school. Ook bleek dat ouders de
peuterschool meer als een kinderopvang zien en niet als een plek waar hun kinderen echt leerden.
Conclusie op basis van het onderzoek is dat een bestaande tool als Padlet wel gebruikt kan worden ter
ondersteuning van de partnerschappen met ouders met diverse achtergronden, maar dat het gebruik
weinig verschil maakt voor de partnerschapsrelatie. Geconstateerd werd dat er onvoldoende
interculturele of multiculturele focus bij de professionals aanwezig was en het niet slagen van
interventies door hen vooral toeschreven werd aan de geringe betrokkenheid en input van de ouders.
Professionals gaven aan dat ze wellicht meer scholing nodig hadden in bewustwording om een meer
interculturele aanpak neer te kunnen zetten. De bottom-up aanpak van het onderzoek werd
gewaardeerd door ouders en leraren en gaf een stem aan de diverse groep ouders van de voorschool. 

Aanbevelingen
De onderzoekers bevelen aan ouders beter te attenderen op het educatieve doel van een
peuterschool en het belang van educatief partnerschap, omdat ze daardoor wellicht meer gemotiveerd
zijn om het educatief partnerschap vorm te geven. Professionals kunnen beter worden voorbereid op
deze rol door de benodigde competenties te ontwikkelen om beter bij ouders aan te sluiten en
partnerschappen met hen aan te gaan.
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Bron 10: Hart B., & Risley, T. R. (2003) The Early Catastrophe. Education Review, 17(1),
110-118. 

Over verschillen in taalontwikkeling tussen kinderen uit gezinnen met een verschillende sociaaleconomische
status.

Samenvatting onderzoek
Interventieprogramma’s kunnen het effect van een lage sociaaleconomische status op de
academische ontwikkeling van kinderen moeizaam tegengaan. Onderzoek laat zien dat er een verschil
blijft bestaan tussen de typen interacties en de groei van woordenschat bij kinderen uit hoger
opgeleide, welgestelde gezinnen vergeleken met kinderen die opgroeien in gezinnen met ouders met
minder opleiding en inkomen. Dit artikel verklaart hoe en wanneer deze verschillen in de
taalontwikkeling ontstaan en stelt de vraag of deze verschillen gecompenseerd kunnen worden. Voor
professionals in de kinderopvang en het onderwijs is het van groot belang bewust te zijn van de
verschillende typen interacties die kinderen ervaren in de thuisomgeving. Zij kunnen al op jonge leeftijd
van kinderen inspelen op de taalomgeving thuis en mogelijk de interacties thuis stimuleren.

Onderzoeksopzet
De onderzoekers beschrijven hoe zij in de jaren zestig een optimistische poging deden om de nadelige
effecten die een lage sociaaleconomische status (SES) van ouders op de academische ontwikkeling
van kinderen heeft, te compenseren. Helaas zagen ze, net als veel anderen, dat de veelbelovende
resultaten die bij de start van een aanpak geboekt werden, al snel vervaagden en uiteindelijk
verdwenen. Hoewel ze vaststelden dat kinderen vrij eenvoudig meer woorden konden leren, bleek het
bevorderen van de taalontwikkeling toch lastig. En hoewel er veel nieuwe woorden werden
aangeleerd, bleek een jaar later dat er vrijwel niets was blijven hangen, in tegenstelling tot de
controlegroep. 
Om te kunnen begrijpen waarom er op jonge leeftijd al zulke verschillen in de taalontwikkeling tussen
kinderen bestaan, besloten de onderzoekers vanaf het vroegste begin bij de kinderen thuis de
taalontwikkeling te observeren. Hiervoor werden gedurende twee en een half jaar maandelijks bij 42
gezinnen thuis de een- en tweejarige kinderen die leerden praten een uur geobserveerd. De
observaties startten in gezinnen als de kinderen 7 tot 9 maanden oud waren en gingen door tot de
kinderen ca. drie jaar oud waren. De kinderen hadden diverse achtergronden (o.a. wat betreft
sociaaleconomische status en etniciteit). 

Resultaten
De data die de observaties opleverden, laten een groot verschil zien in de mate waarin de kinderen in
aanraking kwamen met taal en interactie. Deze data linkten de onderzoekers vervolgens aan de
taalprestaties op driejarige leeftijd, die ook op dat moment een groot verschil lieten zien. Hoewel de
onderzoekers wel hadden verwacht dat jonge kinderen, die op jonge leeftijd veel tijd met hun ouders
doorbrengen, op hun ouders leken wat betreft hun taalontwikkeling, verraste hen het grote effect
hiervan op de toekomst van de kinderen. Niet alleen beschikten de driejarigen uit de gezinnen met een
lagere opleiding en inkomen over een veel kleinere woordenschat, maar de groei verliep ook veel
langzamer dan bij kinderen van hoger opgeleide gezinnen en meer inkomen. 
De onderzoekers vroegen zich af of het verschil dat zij bij de driejarigen zagen op latere leeftijd wellicht
zou verdwijnen. Maar uit later onderzoek van Dale Walker bij dezelfde gezinnen blijkt dat de prestaties 
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op driejarige leeftijd vrijwel exact voorspelden wat het niveau van taalvaardigheid was van de kinderen
op negen- en tienjarige leeftijd. Op alle toetsen bleek de prestatie op driejarige leeftijd een juiste
voorspeller. 
Verklaringen voor de verschillen op driejarige leeftijd worden gezocht in het aantal woorden dat een
kind per uur/dag/week hoort. Dat verschilt enorm: waar een kind met ouders met een lager
opleidingsniveau en inkomen 616 woorden per uur hoort, hoort een kind met ouders met een
middelbare opleiding en inkomen 1251 woorden en een kind van hoger opgeleide ouders met een
hoog inkomen 2.153 woorden per uur. Dit verschil in ervaring gedurende de eerste jaren is zo groot
dat de achterstand vrijwel niet meer ingelopen lijkt te kunnen worden. Op vierjarige leeftijd loopt een
kind met ouders met een lagere opleiding en inkomen al 13 miljoen woorden in ervaring achter op een
kind afkomstig uit een gezin met een middelbare opleiding en inkomen. 
Niet alleen op het aantal woorden was een groot verschil waar te nemen. Ook in de feedback van
ouders richting het kind waren de verschillen groot: bij ouders met een hogere opleiding werd een kind
32 keer per uur positief bevestigd in wat het deed en hoorde het zes keer dat het iets niet mocht. Bij
ouders met een middelbare opleiding hoorde een kind twaalf keer een positieve reactie en zeven keer
dat iets niet mocht, terwijl in gezinnen met ouders met een lage opleiding een kind per uur vijf keer
hoorde dat hij iets goed deed en elf keer dat iets niet mocht.

Aanbevelingen
De langdurige dataverzameling leert dat het verschil in vaardigheden op vierjarige leeftijd, wanneer
kinderen starten met school, groter, minder oplosbaar en van groter belang is dan werd gedacht.
Volgens de onderzoekers is er een intensieve en langdurige aanpak nodig om deze verschillen al op
jonge leeftijd te compenseren. 
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Bron 11: Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). A new wave of evidence. The impact of
school, family and community connections on student achievement. Southwest
Educational Development Laboratory. [2]

[2] Tekst ontleend aan de literatuurstudie van Lusse (2011). Literatuurverkenning Children’s Zone. Thema ouderbetrokkenheid. Hogeschool
Rotterdam. Te vinden op: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/thema-ouderbetrokkenheid-
literatuurverkenning/95f941c9-8804-4dbb-aa59-1cef148ae3c5/

Over de impact van ouderbetrokkenheid op het schoolsucces van kinderen.

Er is een relatie tussen programma’s en interventies die ouders betrekken bij het leren van hun
kind op school en het schoolsucces van deze kinderen.
Continuering van betrokkenheid van ouders thuis lijkt een beschermende invloed te hebben op
kinderen in hun weg door het schoolsysteem. Hoe meer ouders het leren en de studievoortgang
van hun kinderen ondersteunen, des te beter doen de kinderen het op school.
Ouders met verschillende culturele achtergronden, opleidings‐ en inkomensniveaus ondersteunen
hun kinderen, praten met hen over school en helpen hen schoolloopbaankeuzes te maken en
gefocust te blijven op leren en huiswerk. Alle ouders zijn op die manier in staat een positieve
invloed te hebben op het leren van hun kinderen en de meeste ouders doen dit ook.
Ouderbetrokkenheid dat gerelateerd is aan schoolsucces heeft een groter effect dan meer
algemene vormen van ouderbetrokkenheid. Om effectief te zijn moet de vorm van
ouderbetrokkenheid gericht zijn op het verbeteren van de schoolresultaten en ontworpen zijn om
ouders en leerlingen te betrekken in de ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden.

Het verwelkomen van ouders in school en tegemoet komen aan de specifieke wensen en
kenmerken van ouders.
Het tegemoet komen aan verschillen tussen ouders (wat betreft achtergrond en klasse), deze
herkennen, respecteren en inspelen op die verschillen.
Een eenduidige visie ontwikkelen op het partnerschap tussen ouders en school, waarbij de
(school)ontwikkeling van kinderen als gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien.
(H)erkenning dat alle ouders, ongeacht inkomen, opleidingsniveau en etnische achtergrond,
betrokken zijn bij het leren van hun kinderen en willen dat hun kind succes zal hebben op school. 

Creëer programma’s die ouders ondersteunen van voorschool tot en met highschool (voortgezet
onderwijs, wellicht ook mbo).
Werk aan de uitbreiding van het sociale en politieke netwerk van families.
Ontwikkel de competenties van schoolteams om te werken met ouders, families en leden van de
lokale gemeenschap. 
Verbind inspanningen rond het betrekken van ouders en de gemeenschap gericht op het leren van
de leerlingen.
Richt je bij de pogingen om ouders en gemeenschap te betrekken op het ontwikkelen van relaties
waarin sprake is van vertrouwen en respect.

Uitwerking
De ‘keyfindings’ uit de studie zijn vertaald en overgenomen: 
 
Wat is de impact van ouderbetrokkenheid op schoolsucces? 

 
Wat zijn effectieve strategieën om ouders en school te verbinden? 

 
Wat is er nodig?
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Ga uit van educatief partnerschap en wees bereid de macht met ouders te delen. Zorg dat ouders,
schoolteam en leden van de lokale gemeenschap begrijpen dat er een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is voor het schoolsucces van kinderen. 
Zorg voor sterke banden tussen scholen en buurtorganisaties. 
Ontwikkel sterker en meer gefocust onderzoek en gebruik daarin definities van ouderbetrokkenheid
die sensitiever zijn voor verschillende culturen en het empoweren van ouders.
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Samenvatting onderzoek
Het model van Hoover-Dempsey en collega’s helpt professionals beter aan te sluiten bij de motivatie
van ouders om betrokken te zijn. Het draait hierbij om het inzicht krijgen in opvattingen van ouders ten
aanzien van hun rol in de opvoeding van hun kind, hun visie op ontwikkelingsstimulering en hun
beleving van de samenwerking met professionals. Ook is het van belang te weten hoe ouders hun
vaardigheden en kennis inschatten om te kunnen voldoen aan de rol die van hen verwacht wordt. Door
als professional aan te sluiten bij de opvattingen en beleving van de eigen rol van ouders, kunnen
professionals ouders beter betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Een uitnodigende houding van
professionals en het kind werken hierbij versterkend. Onderzoek van deze auteurs laat zien dat de
stapsgewijze uitvoering van de samenwerking volgens dit model leidt tot succesvolle relaties. Deze
resultaten gelden voor alle ouders, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond. 

Uitwerking
Dit artikel introduceert een theoretisch raamwerk dat beschrijft op welke procesmatige wijze ouders
betrokken kunnen worden bij de educatie van hun kind op school (zie Figuur 1). Het model is in
verschillende fasen grootschalig getest en op basis daarvan steeds bijgesteld. Ouderbetrokkenheid
thuis wordt beschouwd als de interactie tussen ouders en kind buiten de opvang of school en de
invloed daarvan op het leergedrag van het individuele kind. Het gaat hierbij om zaken als het
ondersteunen van de ontwikkeling van het kind en het zorgdragen voor de juiste randvoorwaarden
voor het kind om thuis en op school te leren. Ouderbetrokkenheid op school kan gaan over het
deelnemen aan voortgangsgesprekken, het aanwezig zijn in de groep van het kind en andere
activiteiten op school of de opvang. 

Figuur 1. Herzien model van het proces van ouderbetrokkenheid (Hoover-Dempsey en Sandler, 2005, p. 74).

Bron 12: Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. W., Whetsel, D., Green,
L. L., Wilkins, A. S., & Closson, K. (2005). Why do parents become involved in their
children’s education? Research findings and implications. The Elementary School
Journal, 106(2), 105-130. 

Over hoe professionals kunnen aansluiten bij de motivatie van ouders om betrokken te zijn bij de schoolloopbaan
van hun kind. 
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De opvattingen van ouders over hun rol in de schoolloopbaan van hun kind en de effectiviteit van
hun bijdrage aan het succes van hun kind.
De manier waarop ouders de uitnodiging om betrokken te zijn ervaren (vanuit de educatieve
organisatie, hun eigen kind of de professional die betrokken is bij het kind).
De manier waarop ouders hun levenscontext ervaren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
hun beleving van tijd en energie en hun eigen beleving van hun vaardigheden en kennis. 

Het model bevat verschillende niveaus die we hier kort bespreken. 
Niveau 1 van het model laat zien hoe drie clusters van psychologische oorzaken de keuze van ouders
om betrokken te zijn bij de schoolloopbaan van het kind beïnvloeden. Deze clusters zijn: 

De clusters van het eerste niveau dragen bij aan de manier waarop en de mate waarin ouders thuis
en/of op school/de opvang betrokken zijn bij hun kind (niveau 2). Ook bevordert het de wijze waarop
ouders hun kind steunen met bevestiging, bemoediging, voorbeeldgedrag en/of instructie. Dit leidt op
niveau 3 tot de manier waarop het kind deze bekrachtiging, bemoediging, voorbeeldgedrag en/of
instructie ervaart.
Dit leidt vervolgens tot het gedrag van het kind op niveau 4. Dit gedrag beïnvloedt de kans dat
kinderen over een positief zelfbeeld beschikken dat bijdraagt aan een succesvolle ontwikkeling als
persoon en specifiek de schoolloopbaan. Kinderen kunnen meer of minder zelfvertrouwen ontwikkelen
om te leren, intrinsieke motivatie hebben om te leren, over vaardigheden voor zelfregulering
beschikken en sociale competenties ontwikkelen in de omgang met volwassenen. 
Een en ander resulteert in het succes van de leerling op niveau 5, het uiteindelijke resultaat dat een
kind of jongere bereikt gedurende die loopbaan. In vervolgonderzoek concluderen de onderzoekers
(Green et al., 2007) dat op alle leeftijden vooral de specifieke uitnodiging van de leerling en de
leerkracht aan de ouder van belang zijn om de ouder bij de schoolloopbaan te betrekken.

Aanbevelingen
Dit onderzoek, en ook ander onderzoek, laat zien dat het aansluiten bij de motivatie van ouders in
belangrijke mate kan bijdragen aan succesvolle ouderbetrokkenheid. De onderzoekers bevelen
professionals aan te investeren in het beter leren begrijpen van ouders en aan te sluiten bij hun
opvattingen en beleving. Vanuit die kennis over ouders kunnen professionals hen beter betrekken bij
de ontwikkeling van hun kind, passend bij de behoeften van ouders. Een uitnodigende houding van
professionals zelf en de uitnodiging van het kind werken hierbij versterkend. 
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Bron 13: Kesselring, M. (2016). Partners in parenting. A study on shared childrearing
responsibilities between parents and nonparental adults (proefschrift). Ipskamp Drukkers.

Over de pedagogische civil society: de gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders en mede-opvoeders voor de
opvoeding van kinderen.

Samenvatting onderzoek
Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan een verdere verkenning van de pedagogische civil society als
een benadering voor opvoeden en onderzoekt of deze benadering in de praktijk werkt. Hiervoor werd
het programma Allemaal Opvoeders, uitgevoerd tussen 2009 en 2011 in negen gemeenten,
onderzocht op werking. Uit de studie blijkt een paradox in attitudes bij ouders ten aanzien van het
delen van verantwoordelijkheden: ouders lijken enerzijds de betrokkenheid van mede-opvoeders te
waarderen, maar lijken tegelijkertijd terughoudend in het delen van hun rol als primaire opvoeder. De
conclusie is dat de activiteiten binnen het programma het contact tussen (mede-)opvoeders kunnen
stimuleren en het bieden van informele steun kunnen faciliteren. Dat alles kan opvoeders
ondersteunen in hun rol. De inzichten uit deze studie kunnen helpen bij het versterken van de
pedagogische civil society, mogelijk een veelbelovende aanvullende benadering in het jeugd- en
gezinsbeleid in gemeenten. 

Onderzoeksopzet
In het proefschrift Allemaal opvoeders beschrijft Kesselring haar studie naar de gedeelde
verantwoordelijkheid tussen ouders en mede-opvoeders, waaronder zij verwante en niet-verwante
personen met een formele of informele status in de omgeving van een gezin verstaat. Opvoeden
bekijkt zij vanuit een contextuele benadering, namelijk de gezamenlijke activiteiten die burgers rondom
het opgroeien en opvoeden van kinderen en adolescenten uitvoeren. Dit begrip pedagogische civil
society (pcs) vindt zijn oorsprong onder andere in het sociaalecologisch model. Het proefschrift heeft
twee doelen: enerzijds beoogt het onderzoek bij te dragen aan een verdere verkenning van de pcs als
een benadering voor opvoeden en anderzijds onderzoekt het of de benadering in de praktijk werkt
door te kijken naar het programma Allemaal Opvoeders dat tussen 2009 en 2011 in negen gemeenten
werd uitgevoerd. 

Resultaten
Uit de studie blijkt een paradox in attitudes bij ouders ten aanzien van het delen van
verantwoordelijkheden: ouders lijken enerzijds de betrokkenheid van mede-opvoeders te waarderen,
maar lijken tegelijkertijd terughoudend in het delen van hun rol als primaire opvoeder. De onderzoeker
concludeert dat het delen van opvoedingsverantwoordelijkheden gevoelig ligt en aan voorwaarden
gebonden is, zoals het afstemmen over opvoedtaken en verantwoordelijkheden en het benaderen van
ouders en kinderen vanuit een behulpzame, welwillende houding. Ouders die in de studie werden
betrokken waren unaniem in hun opvatting dat zijzelf beslissen over wat, hoe en wanneer ze hun kind
iets bijbrengen en ook over wie zij het mandaat geven om op te treden als secundaire opvoeder. Het
samen opvoeden is gebonden aan tijd, plaats en onderwerp, concludeert de onderzoeker: mede-
opvoeders nemen alleen tijdelijk verantwoordelijkheden van ouders over en alleen in specifieke
settings als kinderopvang en school en alleen over de onderwerpen die hen in die rol aangaan. Ouders
geven ook aan dat zij niet het monopolie hebben op opvoeden en dringen daar ook niet op aan. Uit het
onderzoek blijkt dat zij hun verantwoordelijkheid willen delen en de waarde van de betrokkenheid van
mede-opvoeders erkennen. 
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In de evaluatiestudie van het programma Allemaal opvoeders evalueerde de onderzoeker of de doelen
van het programma gerealiseerd werden. Binnen deze aanpak kunnen professionals zelf programma-
activiteiten ontwikkelen en organiseren. Er werden 26 activiteiten onderzocht op doelmatigheid. De
onderzoeker geeft geen definitieve oordelen over de effectiviteit van de activiteiten, maar concludeert
wel dat de activiteiten die gericht waren op het versterken van het contact tussen (mede-)opvoeders
bijdragen aan de informele steun van ouders bij het opvoeden van kinderen. 

Aanbevelingen
Op basis van de inzichten uit deze studie beveelt de onderzoeker aan meer aandacht te geven aan het
versterken van de gedeelde opvoeding. De principes van pcs kunnen behulpzaam zijn bij het
versterken van jeugd- en gezinsbeleid.
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Bron 14: Van der Pluijm, M. (2020). At Home in Language. Design and evaluation of a
partnership program for teachers with lower-educated parents in support of their young
children’s language development (proefschrift). Ridderprint.

Over hoe professionals partnerschappen met laagopgeleide ouders kunnen aangaan om de taalomgeving thuis te
ondersteunen.

Samenvatting onderzoek
Op jonge leeftijd bestaan al grote verschillen tussen kinderen in taalvaardigheid. Deze verschillen
worden sterk bepaald door het opleidingsniveau en geletterdheid van ouders en de kwaliteit van de
taalomgeving thuis. Daarom is het van belang dat professionals hun taalaanbod voor jonge kinderen
verbinden met de taalomgeving thuis. Maar hoe maak je als professional contact en zoek je aansluiting
bij ouders die andere sociaaleconomische en culturele achtergronden hebben en soms andere talen
spreken dan je gewend bent? Tegen deze achtergrond ontwikkelde de onderzoeker in co-creatie met
ouders en professionals het programma Thuis in Taal. Met dit programma kunnen (voor)scholen
partnerschappen aangaan met ouders en samen de taalomgeving thuis ondersteunen. Uit de
resultaten blijkt dat het programma Thuis in Taal bijdraagt aan succesvolle partnerschappen tussen
professionals en ouders en het meest ten goede komt aan de taalomgeving thuis van de
laagopgeleide ouders. 

Onderzoeksopzet
Op jonge leeftijd bestaan er al grote verschillen tussen kinderen wat betreft hun taalvaardigheid, zoals
de omvang van hun woordenschat. Deze verschillen worden in belangrijke mate bepaald door
taalomgeving thuis. Het opleidingsniveau van ouders bepaalt in sterke mate de kwaliteit van die
taalomgeving en daarmee de ontwikkeling van taal en geletterdheid van kinderen. Kinderen van lager
opgeleide ouders zijn vaak in het nadeel ten opzichte van leeftijdsgenoten met hoger opgeleide
ouders. Onderzoek toont aan dat het verbinden van de rol van professionals op (voor)school en
ouders thuis kan bijdragen aan een rijkere taalomgeving voor kinderen. In praktijk zien we die
verbinding tussen taalonderwijs en de taalomgeving thuis echter nog weinig terug. Veel professionals
vinden het samenwerken met ouders lastig, zeker met ouders die andere achtergronden hebben en
andere talen spreken dan zij gewend zijn, en missen kennis over het doelgericht omgaan met
verschillende ouders. Dit proefschrift zoekt naar een antwoord op de vraag hoe professionals de
taalontwikkeling van jonge kinderen kunnen bevorderen in nauwe verbinding met de thuisomgeving. 
Om het onderzoek optimaal te laten aansluiten bij de praktijk is gekozen voor een ontwerpstudie,
waarbij gebruik gemaakt wordt van kennis uit empirisch onderzoek en kennis die ontstaat door het
ontwikkelen en testen met professionals en ouders. Dit proefschrift bevat een literatuurstudie om
effectieve activiteiten en strategieën te verzamelen om laagopgeleide ouders te ondersteunen bij het
stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind, een pilotstudie om een aanpak te ontwikkelen die
leraren kunnen gebruiken in de samenwerking met ouders en twee evaluatiestudies. Hiervoor werd de
aanpak Thuis in Taal geïmplementeerd in zeven basisscholen en voor en na de implementatie
onderzocht.

Resultaten
De eerste studie, de literatuurstudie, leverde kennis op over hoe laagopgeleide ouders ondersteund
kunnen worden om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Praat- en spelactiviteiten blijken het
meest effect te hebben, mits deze activiteiten aansluiten op de routines en kennis van de 



laagopgeleide ouders en vooral als kinderen actief betrokken worden bij de uitvoering. De tweede
studie leverde een stappenplan op dat aansluit bij de praktijk van professionals en hun bestaande
contactmomenten met ouders (zie Figuur 2).

Figuur 2: Programma Thuis in Taal met zeven stappen.

De eerste stap helpt professionals de taalomgeving thuis goed te verkennen, om vanuit die kennis
stapsgewijs relaties op te bouwen, passende ouder-kind activiteiten in de klas te bieden en ouders
strategieën aan te rijken om de taal van kinderen uit te breiden. Dit gebeurt in drie fasen: het realiseren
van partnerschapsrelaties, het implementeren van interventie activiteiten en het stimuleren van de
taalontwikkeling. Aanvullende professionaliseringsactiviteiten ondersteunen professionals om de
benodigde competenties hiervoor te ontwikkelen, zoals vormen van coaching en leerkringen waarin
reflectie centraal staat. Deze activiteiten en het stappenplan vormen samen een programma met de
naam Thuis in Taal.
Op basis van de resultaten van de twee evaluatiestudies concludeert de onderzoeker dat de stappen
van het programma Thuis in Taal bijdragen aan succesvolle partnerschappen tussen professionals en
laagopgeleide ouders om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Vanuit het perspectief van
professionals laten de resultaten zien dat zij gecoacht kunnen worden om met het programma te
werken en dat zij deze aanpak ervaren als een toevoeging van hun werk. Vanuit het perspectief van
ouders laten de resultaten een toename zien van deelname tijdens ouder-kind activiteiten op
(voor)school, hun interactie met hun kind tijdens deze ouder-kind activiteiten en het aantal
taalactiviteiten thuis. De laagstopgeleide ouders profiteerden het meest. De professionals zagen dat
deze aandacht van ouders de kinderen blij maakte en meer open voor contact en gesprek. Dit is een
van de redenen waarom professionals de aanpak ook na het onderzoek wilden doorzetten.

Aanbevelingen
De studies presenteren hoopvolle resultaten. Het volgen van de zeven stappen van het programma
Thuis in Taal blijkt te kunnen bijdragen aan succesvolle partnerschappen tussen professionals en
(laagopgeleide) ouders om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Professionals in
kinderopvang en onderwijs kunnen gebruik maken van dit stappenplan. Om dat succesvol te doen
zullen professionals oude denkbeelden over ouderbetrokkenheid moeten loslaten, zoals de gedachte
dat de positie van (voor)school in het onderwijs doorslaggevend is. Een succesvolle samenwerking
met ouders volgens het stappenplan van Thuis in Taal begint met de bereidheid van professionals om
een visie te ontwikkelen die de belangrijke rol van ouders in de taalontwikkeling van hun jonge kind
erkent en om op basis van gelijkwaardigheid partnerschapsrelaties te realiseren.
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Over hoe afstemming tussen ouders en mede-opvoeders bijdraagt aan een beter welbevinden van het kind.

Samenvatting onderzoek
In dit onderzoek is vanuit een sociaalecologisch perspectief onderzocht hoe de afstemming tussen
ouders en ‘mede-opvoeders’ van vier typen kinderopvang (dagopvang, naschoolse opvang,
gastouderschap en oppas aan huis) plaatsvond met betrekking tot de opvoeding, de onderlinge
relaties en de communicatie tussen verzorgers en tot slot de relatie tussen de verzorgers en het kind.
Waar de ouders binnen een gezin vrij consistent waren in hun opvoedingsstijl en opvattingen, werden
er verschillen in opvoedingsattitudes gevonden tussen ouders en professionals en in de waardering
van de kwaliteit van de relaties tussen kind en verzorger. Gebrek aan afstemming en ondersteuning bij
een autoritaire aansturing werden geassocieerd met minder welbevinden van kinderen. Betere
communicatie tussen ouders en verzorgers werd geassocieerd met betere afstemming en een beter
welbevinden van het kind. 

Onderzoeksopzet
Veel kinderen worden opgevangen door professionele verzorgers in kinderopvang, naschoolse
opvang, bij een gastouder of door een oppas thuis. Het is niet nieuw dat kinderen door drie of meer
verzorgers worden opgevoed. In dit artikel worden de opvattingen van moeders, vaders en
professionals onderzocht op drie domeinen: opvoeding, de kwaliteit van de relatie tussen verzorger en
kind en de kwaliteit van de relatie tussen ouders en professionele verzorgers. De vraag is of
afstemming tussen de verzorgers (ouder-ouder en ouders-professional) bijdraagt aan een beter
welbevinden van het kind. Het sociaalecologisch model van Bronfenbrenner wordt gebruikt als
theoretisch kader. Daarin staat de interactie tussen het kind en de verschillende sociale leefmilieus
waarin het kind zich ontwikkelt centraal. Het voorliggende onderzoek beperkt zich tot de zogenaamde
micro-leefomgeving van het kind: thuis, de opvang, de onderlinge afstemming daartussen en of daarin
continuïteit en consistentie is of niet. In de sociaalecologische benadering worden geen uitspraken
gedaan of continuïteit en consistentie in het microsysteem voordelig of nadelig zijn voor de
ontwikkeling van een kind. In dit artikel wordt onderzocht of het voor een kind schadelijk is als de
afstemming (in kwaliteit of in stijl) in de twee leefwerelden erg van elkaar verschilt. Verwacht wordt dat
het kan leiden tot onzekerheid en desoriëntatie, maar aan de andere kant constateren de
onderzoekers dat het kind ook ervaringen opdoet in het omgaan met verschillende leefwerelden, wat
weer voorbereidt op het aangaan van heterogene relaties op een later moment. 
De onderzoekers kijken in hoeverre er overeenkomsten en verschillen zijn in de opvoedingsattitude en
overtuigingen tussen ouders en professionals. Ze onderscheiden hierbij de ondersteunende attitude
(sensitief en stimulerend) en de controlerende attitude (gericht op het onderdrukken van de impulsen
van het kind om mogelijk regels te overtreden). In het onderzoek werden bij vrijwel alle kinderen drie
opvoeders betrokken: de vader, de moeder en de professional. Ze vroegen opvoeders vragenlijsten in
te vullen over opvoedingsattitudes, beoordeelden de relatie tussen het kind en de verzorgende en
beoordeelden de onderlinge communicatie tussen ouders en professional.
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Resultaten
Er werden opvallende verschillen in opvoedingsattitudes gevonden tussen ouders en professionals bij
alle vier de typen kinderopvang. Ook verschilden de opvattingen over de relatie tussen kind en
verzorgende en de relatie tussen ouder en professional erg van elkaar. Opvallend was dat vaders en
moeders onderling beter op elkaar afgestemd bleken dan ouders en professionals. En hoewel de
sociaalecologische benadering neutraal is over de gevolgen voor het kind van deze verschillen in
opvattingen, zou het nadelig kunnen zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind, constateren de
onderzoekers. 
In het onderzoek wordt aangetoond dat als de opvoedingsattitude van de professional meer autoritair
is dan die van de moeder, dit gevolgen heeft voor het welzijn van het kind. Het kind voelt zich dan
minder op het gemak in de opvangsituatie. 

Aanbevelingen
De onderzoekers pleiten ervoor om de opvoedingsattitudes goed op elkaar af te stemmen in het
belang van het welzijn van het kind. Betere waardering van de communicatie tussen de verzorgers had
geen relatie met het afstemmen van de opvoedingsattitudes. Wel droeg het, zij het minimaal, bij aan
beter welbevinden van het kind in de opvang. Ook pleiten de onderzoekers ervoor de
opvoedingsattitudes te bespreken voordat een kind in de opvang start, omdat communicatie in een
later stadium niet in grote mate bijdraagt aan een betere afstemming. Ze pleiten voor overwogen
matching, maar geven ook aan dat dat in de praktijk niet altijd mogelijk is. Een goede communicatie en
afstemming tussen ouders en professionals is dan in ieder geval van belang om het kind zich beter
thuis te laten voelen in de opvang. 


