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Ouders die thuis actief betrokken zijn bij het leren van hun kind leveren een belangrijke bijdrage 
aan hun ontwikkeling. We zien grote verschillen in ouderbetrokkenheid tussen lager en hoger 
opgeleide ouders. De school kan helpen die verschillen te verkleinen, door de betrokkenheid van 
lager opgeleide ouders te stimuleren. Dit kan door ouders te ondersteunen in hun 
betrokkenheid thuis op het gebied van taal en lezen, door een zorgvuldige communicatie en 
door goede begeleiding van ouders en kinderen bij overgangen in de schoolloopbaan. 

 
Thuisbetrokkenheid en ontwikkelingsstimulering 
Vooral van ouderbetrokkenheid thuis kunnen we positieve effecten verwachten. Juist binnen 
gezinnen met een sociaaleconomisch zwakkere positie kan thuisbetrokkenheid een belangrijke 
bijdrage leveren aan betere schoolprestaties. In het algemeen geldt: belangstelling werkt positief, 
bemoeizucht negatief. Wat kun je als school doen om thuisbetrokkenheid van ouders te 
stimuleren? 
Verder lezen… 

 
Thuis bezig met taal en lezen 
Taal staat centraal in ons onderwijs. Dat betekent ook dat kinderen met een taalachterstand 
onvermijdelijk een onderwijsachterstand oplopen. Het helpt enorm als kinderen zowel op school als 
thuis worden ondersteund in hun taalontwikkeling. Zo’n aanpak is effectiever dan ondersteuning op 
school alleen. Dat geldt voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor leerlingen met een 
taalachterstand. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de mondelinge én 
de schriftelijke taalvaardigheid. Hoe betrek je als school alle ouders bij taalstimulering thuis? 
Verder lezen… 

 
Communicatie tussen school en ouders 
Een goede relatie tussen ouders en school is de basis van ouderbetrokkenheid. Daarom dient de 
school zorgvuldig aandacht te besteden aan de communicatie met ouders. De opgave is om alle 
ouders te bereiken, rekening te houden met verschillende verwachtingen en de dialoog gaande te 
houden. Lees hier hoe je als school de communicatie met ouders kunt verbeteren. 
Verder lezen… 

 
Schakels in de schoolloopbaan 
Elke overgang in de schoolloopbaan is een belangrijke schakel. Bij de overdracht spelen ouders een 
belangrijke rol. Door ouders goed te informeren kunnen zij hun kinderen beter helpen bij deze 
belangrijke overgangen. Minstens zo belangrijk is hen zorgvuldig te bevragen over hun kind. Niet alle 
ouders zijn zo mondig dat ze uit zichzelf informatie geven of verwachtingen uitspreken. 
Verder lezen… 
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NRO-studies naar ouderbetrokkenheid en onderwijsachterstandenbeleid 
Het NRO heeft diverse studies gefinancierd naar ouderbetrokkenheid en 
onderwijsachterstandenbeleid. We noemen er drie. 

 
1. ‘Leraren en ouderbetrokkenheid’, Radbouduniversiteit Nijmegen1 

In 2014 is een overzicht gepubliceerd van empirische studies naar de effecten van 
ouderbetrokkenheid, onder andere in sociaaleconomisch zwakkere gezinnen. 
[meer lezen:] 
https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/PROO+Leraren+en+ouderbetrokkenheid+Joep+Ba 
kker+ea.pdf 

 

2. ‘Thuis in school’, Vrije Universiteit Amsterdam2 
In de periode 2014-2019 is een programma Ouderbetrokkenheid gefinancierd. Binnen dit 
onderzoeksprogramma is een studie verricht naar leergemeenschappen van ouders en 
leerkrachten: 
[meer lezen:] https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/ouderbetrokkenheid/ 

 
3. ‘Stimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma’s voor kinderen in 

achterstandssituaties’, Erasmus Universiteit Rotterdam3 
Analyse van de effecten van programma’s, bedoeld om ouders te betrekken bij de 
geletterdheid van hun kinderen. 
[meer lezen:] https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/eindrapportage-meta-analyse-flp.pdf 
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• Ouders kunnen zich richten op een thuisleeromgeving die zich kenmerkt door activiteiten als 
voorlezen of leeractiviteiten met letters en getallen. 

• Voor het bevorderen van de leesvaardigheid is het voor ouders van belang om voldoende 
boeken in huis te hebben. 

• Voor het bevorderen van de schoolresultaten is het van belang om met het kind educatieve 
uitstapjes te maken. 

• Ouders moeten oppassen voor (…) een grote hoeveelheid betrokkenheid bij het maken van 
huiswerk en (…) opdringerigheid of bemoeienis. 

Thuisbetrokkenheid helpt 
 

Betrokkenheid van ouders kan helpen om onderwijsachterstanden van kinderen te verkleinen. 
Vooral van ouderbetrokkenheid thuis kunnen we positieve effecten verwachten. Juist binnen 
gezinnen met een sociaaleconomisch zwakkere positie kan thuisbetrokkenheid een belangrijke 
bijdrage leveren aan betere schoolprestaties. In het algemeen geldt: belangstelling werkt 
positief, bemoeizucht negatief. Wat kun je als school doen om thuisbetrokkenheid van ouders te 
stimuleren? 

 
Thuisbetrokkenheid helpt tegen onderwijsachterstanden 
Ouderbetrokkenheid kan helpen om achterstanden te verkleinen. Vooral betrokkenheid van 
ouders thuis maakt het verschil. Samen met de kinderen praten over school, samen lezen, samen 
educatieve activiteiten ondernemen. Dat is belangrijker dan participeren in activiteiten op school 
of formele betrokkenheid, zoals in de medezeggenschapsraad. Ouderbetrokkenheid thuis noemen 
we ook wel ‘thuisbetrokkenheid’. 
Dat vooral de thuisbetrokkenheid bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, blijkt duidelijk uit 
recente Nederlandse overzichten van empirische studies.4 Sommige studies laten zien dat de 
effecten van thuisbetrokkenheid groter zijn naarmate de sociale status van de ouders lager is. 
Daaruit kunnen we concluderen dat een hoge thuisbetrokkenheid een potentieel krachtig 
instrument is om achterstanden te verkleinen.5 Let wel: het onderzoek zegt niet dat ouders met 
een lagere sociaal-economische status meer betrokken zijn, maar dat als ze meer betrokken zijn, 
de positieve invloed daarvan relatief groot is. Voor sommige ouders is het helpen van hun kind 
met schoolwerk niet eenvoudig, doordat ze zelf lager opgeleid zijn of de Nederlandse taal niet 
machtig zijn. Het is belangrijk dat deze ouders begrijpen dat thuisbetrokkenheid in de vorm van 
belangstelling en praten over school evengoed positief bijdraagt aan de ontwikkeling van 
kinderen. De school kan hier een belangrijke rol in spelen. 

 
Effectieve thuisbetrokkenheid voor de basisschoolleeftijd 
De onderzoekers van het NRO-project ‘Thuis in school’ concluderen op basis van recente studies 
naar thuisbetrokkenheid “dat thuisbetrokkenheid een positief effect heeft op de cognitieve 
ontwikkeling van het kind in de leeftijd van drie tot twaalf jaar.”6 
Effectieve voorbeelden van thuisbetrokkenheid zijn (voor)lezen, leerzame activiteiten met letters 
en getallen en praten met het kind over schoolaangelegenheden. Op basis van de bevindingen 
formuleren de onderzoekers van ‘Thuis in school’ de volgende inzichten voor de praktijk: 
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Het laatste inzicht van ‘Thuis in school’ maakt duidelijk dat niet elke vorm van 
ouderbetrokkenheid een gunstige uitwerking heeft. Ouderbetrokkenheid blijkt vooral effectief als 
deze het positieve zelfbeeld van de leerling versterkt. Ouders kunnen dat bereiken door hoge, 
maar realistische verwachtingen te uiten.7 Dat heeft de meest consistente en sterkste relatie met 
leerresultaten. 
Er zijn ook vormen van thuisbetrokkenheid die niet helpen of zelfs averechts werken. 
Bemoeizucht, bijvoorbeeld door controle en nakijken van huiswerk, is doorgaans niet 
behulpzaam. 

 
Ouderbetrokkenheid en afstandsonderwijs 
Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie is er extra aandacht gekomen voor de rol van ouders 
bij het ondersteunen van hun kinderen. Door de sluiting van scholen werd een appel gedaan op 
de betrokkenheid van ouders bij het leren. De communicatie tussen ouders en school daarover 
verloopt ook op afstand, via mail, online portals of soms webinars. Met die communicatiekanalen 
worden niet alle ouders even goed bereikt. 
Ouders hoeven geen thuisonderwijzers te zijn om toch hun kinderen goed te kunnen helpen. 
Kinderen zijn al geholpen als hun ouders zorgdragen voor enkele basisvoorwaarden. Scholen 
kunnen hen op het juiste spoor zetten door duidelijk te maken wat ertoe doet: 
• Ritme en routine – Heel belangrijk is dat ouders hun kinderen helpen een vast ritme en een 

vaste routine aan te houden.8 Dat is extra belangrijk als de routine van de schooldag 
ontbreekt. Op tijd zijn voor de online-lessen beginnen, op tijd eventueel huiswerk maken en 
ook: op tijd stoppen. Scholen kunnen hieraan bijdragen door duidelijk naar ouders te 
communiceren hoe de online schooldagen ingericht zijn en wat er van de kinderen (en de 
ouders) wordt verwacht. 

• Persoonlijke communicatie – Contact tussen ouders en school over het leren van de kinderen. 
Nieuwsbrieven per mail worden niet door alle ouders gelezen. Meer persoonlijke 
communicatie is vaak effectiever. Scholen hebben goede ervaringen met bellen, whatsappen, 
sms’en en af en toe een ‘stoepbezoek’. 

• Thuisbetrokkenheid bij het leren – Alle ouders kunnen concrete ondersteuning bieden bij het 
schoolwerk, ook als ze zelf de stof niet beheersen. Kennis is geen voorwaarde om je kind te 
stimuleren. Ook bij afstandsonderwijs geldt: positieve aandacht is de beste aandacht. Het is 
fijn als ouders hun kind aanmoedigen en afleiding minimaliseren. Zo helpen ze hun kind hun 
eigen leren te reguleren en studievaardigheden te ontwikkelen.9 
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Thuis in taal: zeven stappen 
 

Op basis van ontwerpprincipes uit het onderzoek naar ‘Thuis in Taal’ is een brochure samengesteld 
met zeven stappen voor leraren om samen met ouders een taalrijke omgeving te bieden aan jonge 
kinderen: 
1. Ken de taalomgeving thuis. 
2. Bepaal de koers met collega’s en ouders. 
3. Werk aan wederkerige relaties met alle ouders. 
4. Zorg voor passende ouder-kindactiviteiten en interactie. 
5. Ondersteun de rol van ouders. 
6. Geef taal prioriteit. 
7. Help taal uitbreiden. 

 
Een handreiking met deze zeven stappen kan worden gedownload vanaf de website van Hogeschool 
Rotterdam. 
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/thuis-in-taal-zeven- 
stappen-voor-leraren-om-s/f7c34734-2c60-493e-a626-0487be7a2cca/ 

Thuis bezig met taal en lezen 
 

Taal staat centraal in ons onderwijs. Dat betekent ook dat kinderen met een taalachterstand 
onvermijdelijk een onderwijsachterstand oplopen. Het helpt enorm als kinderen zowel op school 
als thuis worden ondersteund in hun taalontwikkeling. Zo’n aanpak is effectiever dan 
ondersteuning op school alleen. Dat geldt voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor 
leerlingen met een taalachterstand. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren 
van de mondelinge én de schriftelijke taalvaardigheid. Hoe betrek je als school alle ouders bij 
taalstimulering thuis? 

 
Mondelinge taalstimulering 
‘Thuis in taal’ is een voorbeeld van een programma voor mondelinge taalstimulering. Daarbij 
werken leerkrachten samen met ouders van jonge kinderen, in de onderbouw van de basisschool. 
Het programma is ontworpen op basis van een review van onderzoek naar taalstimulering. Uit dat 
onderzoek blijkt dat vooral mondelinge interactie in ‘praat- en spelactiviteiten’ een effectieve 
manier is om laagopgeleide ouders bij taalstimulering van hun kinderen te betrekken. Deze 
activiteiten vragen namelijk geen specifieke taalvaardigheden van ouders. Ze hoeven niet goed te 
kunnen lezen en schrijven om hun kinderen te helpen. 
Het programma ‘Thuis in taal’ is op kleine schaal beproefd, de onderzoeksresultaten laten zien dat 
de aanpak de samenwerking tussen school en ouders en ouder-kindinteractie kan versterken.10 Dat 
vraagt wel een intensieve ondersteuning van ouders door de leerkracht. Ouders hebben 
stimulansen nodig om meer met hun kinderen te communiceren, op een speelse manier. 
Leerkrachten moeten dit herhaaldelijk willen uitleggen aan ouders. Dit vraagt om extra coaching 
van leerkrachten bij de implementatie van het programma. Werken aan mondelinge taalstimulering 
vraagt dus iets van de ouders én van de leerkracht. 11 
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Stimuleren van geletterdheid 
In het onderwijs is schriftelijke taalvaardigheid natuurlijk van het grootste belang. Ouders kunnen 
hier aan bijdragen door hun kinderen te stimuleren om te lezen en vooral veel voor te lezen en 
samen te lezen. Daarvoor zijn verscheidene programma’s ontwikkeld. Programma’s met een gericht 
en afgebakend aanbod sorteren het meeste effect, blijkt uit een metastudie. ‘Less is more’, zou het 
motto moeten zijn.12 Voorbeelden van werkwijzen met een duidelijke focus zijn de 
voorleesprogramma’s en het gebruik van digitale prentenboeken. 

 
Voorlezen 
Wanneer ouders niet kunnen voorlezen (in het Nederlands of in de eigen moedertaal) is de 
VoorleesExpress een goede manier om voorlezen thuis te organiseren. Vrijwilligers lezen wekelijks 
voor in laaggeletterde gezinnen. Doel is de geletterde thuisomgeving te bevorderen en de 
geletterde ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit doen ze gedurende twintig weken. In 
opdracht van Stichting Lezen is onderzoek gedaan naar de vraag ‘Werkt de VoorleesExpress?’. Op 
de korte termijn is geen effect gevonden op de woordenschat van kinderen, maar wel op het 
verhaalbegrip. Het laatste vooral in gezinnen waar veel huisbezoeken hebben plaatsgevonden. Op 
de langere termijn blijkt de stijgende lijn in verhaalbegrip overigens weer af te zwakken; mogelijk is 
het effect slechts tijdelijk.13 
De VoorleesExpress lijkt ook effect te hebben op de geletterde thuisomgeving en op de bekendheid 
van kinderboeken bij de kinderen. Ouders zijn positief over de VoorleesExpress, maar hun 
betrokkenheid varieert behoorlijk. Sommigen nemen actief deel, anderen veel minder. Het blijkt 
moeilijk om gedragsverandering bij ouders te bereiken. Interactief voorlezen is bij sommige ouders 
lastig te trainen, gezien hun lage geletterdheid en anderstaligheid. 

 
Digitale prentenboeken 
Een alternatieve benadering om lezen te stimuleren is het gebruik van digitale prentenboeken. 
Kinderen lezen daarbij niet in een boek, maar kijken op een scherm naar een geanimeerd verhaal. 
Digitale prentenboeken hebben een positieve invloed op verhaalbegrip en woordenschat, vooral bij 
taalzwakke leerlingen. Verschillende onderzoeken wijzen erop dat de effecten groter zijn dan van 
voorlezen.14 De rol van de ouders is hierbij veel minder essentieel dan bij voorlezen. Scholen 
kunnen ouders wel actief stimuleren om digitale prentenboeken te gebruiken thuis, bijvoorbeeld de 
digitale prentenboeken die op dat moment ook op school worden ingezet. 
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Communicatie tussen school en ouders 
 

Een goede relatie tussen ouders en school is de basis van ouderbetrokkenheid. Daarom dient de 
school zorgvuldig aandacht te besteden aan de communicatie met ouders. De opgave is om alle 
ouders te bereiken, rekening te houden met verschillende verwachtingen en de dialoog gaande 
te houden. Lees hier hoe je als school de communicatie met ouders kunt verbeteren. 

 
Bij veel ouders is er een grote bereidheid om hun kinderen te ondersteunen. Ze hebben doorgaans 
positieve verwachtingen van de schoolcarrière van hun kinderen. Soms verwachten ze meer van 
hun kinderen dan de school van hen verwacht en soms juist minder. Als de school werkelijk in 
gesprek gaat met ouders, wordt duidelijk wat de verwachtingen over en weer zijn en hoe er kan 
worden samengewerkt. 

 
Aanpak afstemmen op de doelgroep 
De betrokkenheid van ouders met een lager opleidingsniveau vraagt om speciale aandacht, juist 
vanwege de stimulerende rol die zij thuis kunnen spelen. De school kan hun betrokkenheid 
stimuleren door rekening te houden met hun wensen en behoeften. Uit internationaal onderzoek 
blijkt dat de volgende condities belangrijk zijn voor ouderbetrokkenheid van deze ouders:15 
• Betrokkenheid van ouders staat hoog op de beleidsagenda van de school. 
• De school vraagt ouders naar belangen en wensen. 
• De school ziet ouders met een migratieachtergrond en laagopgeleide ouders als serieuze 

gesprekspartners. 
• Alle ouders, van verschillende achtergrond, werken samen aan ouderbetrokkenheid. 
• Focus is gericht op ontwikkeling van de leerlingen. 

 
Verwachtingen kunnen verschillen 
Naast de activiteiten is de houding van leraren ten opzichte van ouders belangrijk. Leraren die 
zelf uit een gezin komen met hoogopgeleide ouders hebben veelal weinig kennis van en affiniteit 
met ouders uit lagere sociaaleconomische milieus. Veel leraren hebben twijfels over de 
houdingen en competenties van vooral ouders uit de lagere sociaaleconomische milieus en van 
ouders met een migratieachtergrond, terwijl deze ouders zelf zeggen wel degelijk geïnteresseerd 
te zijn in de ontwikkeling van hun kinderen en positieve verwachtingen van hen te hebben. Wat 
ze precies verwachten, daarin kunnen de ouders wel verschillen van de leraren.16 Zo zijn veel 
ouders met een migratieachtergrond vooral geïnteresseerd in de vorderingen van hun kind, 
terwijl de school de ouders vooral wil informeren over de onderwijsaanpak en het 
schoolsysteem. Wederzijdse verwachtingen kunnen tijdens oudergesprekken uitgesproken 
worden, om zo nader tot elkaar te komen. 

 
Leergemeenschappen stimuleren dialoog tussen ouders en school 
Ouders en leraren kunnen samenwerken in ‘leergemeenschappen’, waarin ze van gedachten 
wisselen over de onderlinge samenwerking. Leergemeenschappen bevorderen de dialoog tussen 
ouders en school. 
In het project ‘Thuis in school’ werden zogenoemde ‘schoolleergemeenschappen’ gevormd, 
waarbinnen ouders en leraren samen op zoek gingen naar succesfactoren voor de onderlinge 
samenwerking. Deelname aan deze leergemeenschappen had een positief effect op de relatie 
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Leergemeenschappen in de praktijk 
 

In het rapport ‘Thuis in school’ worden op basis van het onderzoek de volgende inzichten voor de 
praktijk geformuleerd: 
• Scholen die aan ouderbetrokkenheid willen werken, zouden een schoolleergemeenschap 

kunnen starten waarin leerkrachten samen met ouders nadenken over hun educatief 
partnerschap. 

• In deze leergemeenschappen wordt bij voorkeur op een gelijkwaardige manier samengewerkt, 
waarbij oog is voor diversiteit. 

• Een neutrale begeleider die de werkgroepen kan ondersteunen lijkt van belang om ouders en 
leerkrachten aan te zetten tot reflectie op hun eigen praktijk. 

• Deze leergemeenschappen hebben bij voorkeur een focus op het ontwikkelen van praktische 
verbeteringen en tools voor educatief partnerschap in de eigen praktijk. 

• Deze werkwijze blijkt ook haalbaar voor scholen met zeer diverse ouderpopulaties en 
problematiek. 

 
Het rapport ‘Thuis in school’ is te vinden op de website van NRO: 
https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/thuis-in-school.pdf 

tussen leerkracht en ouders. Ook nam de informele thuisbetrokkenheid van ouders toe. Bovendien 
bleek er een positieve samenhang te zijn met de ontwikkeling van de kinderen, met name op het 
gebied van sociale competentie en zelfregulatie. 
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Schakels in de schoolloopbaan 
 

Elke overgang in de schoolloopbaan is een belangrijke schakel. Bij de overdracht spelen ouders een 
belangrijke rol. Door ouders goed te informeren kunnen zij hun kinderen beter helpen bij deze 
belangrijke overgangen. Minstens zo belangrijk is het dat de leraar de ouders zorgvuldig bevraagt 
over hun kind. Niet alle ouders zijn zo mondig dat ze uit zichzelf informatie geven of verwachtingen 
uitspreken. 

 
Overgang voorschool-basisschool 
Voor kinderen die deelnemen aan een VVE-programma begint de schoolloopbaan eigenlijk al vóór 
hun vierde verjaardag. Vanaf tweeënhalf of drie jaar gaan ze naar de voorschool of peuteropvang. De 
overgang tussen voorschool en basisschool is voor hen dus de eerste schakel binnen de 
schoolloopbaan. Bij deze eerste schakel kunnen zowel ouders als de opvang en basisschool bijdragen 
aan een soepele overgang. 
Op basis van een onderzoek onder kinderopvangorganisaties concluderen de onderzoekers dat de 
volgende kernelementen van belang zijn:17 
• Vertrouwensband ontwikkelen: een goed contact is de basis voor een goede overdracht. 
• Informeren en communiceren: zorg ervoor dat communicatie tweerichtingsverkeer is; vraag 

ouders om toestemming voor het overdragen van kindgegevens. 
• Ondersteuning: ouders kunnen geholpen zijn met ondersteuning bij schoolkeuze en overdracht. 

 
Om recht te doen aan deze kernelementen is een goede samenwerking tussen school en 
kinderopvang noodzakelijk, stellen de onderzoekers. 

 
Overgang naar het voortgezet onderwijs 
Een cruciale stap in de schoolloopbaan is de overgang naar het voortgezet onderwijs. Wordt het 
praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo? Bij die beslissing is het schooladvies van de basisschool 
doorslaggevend. Dit advies is doorgaans goed onderbouwd, maar toch is er een risico op 
onderschatting van het niveau van leerlingen. Dit risico is groter bij leerlingen van laagopgeleide 
ouders.18 Het lijkt erop dat zij juist vanwege hun ongunstige thuisomstandigheden minder vaak het 
voordeel van de twijfel krijgen. Er is bij hen daardoor vaker sprake van onderadvisering. 
Ouders kunnen invloed uitoefenen op het schooladvies, weten we uit onderzoek. Op de meeste 
scholen wordt goed geluisterd naar de mening en de wensen van de ouders. Maar de mening van 
hoogopgeleide ouders weegt doorgaans iets zwaarder dan die van ouders met een lage 
opleiding.19 Het gevolg is overadvisering: hun kinderen komen wat vaker op een havo/vwo-school 
of gymnasium terecht dan gerechtvaardigd is door hun schoolresultaten. 
Tegenwoordig wordt het schooladvies gegeven vóór de afname van de verplichte eindtoets 
basisonderwijs. Als de score op de eindtoets een hoger niveau aangeeft dan het schooladvies, 
wordt dat schooladvies toch lang niet altijd bijgesteld; minder vaak dan bij kinderen van 
hoogopgeleide ouders.20 
 
Het is belangrijk dat scholen goed luisteren naar alle ouders, als het schooladvies wordt 
vastgesteld, ongeacht opleidingsniveau of migratieachtergrond. Dat bevordert de 
kansengelijkheid. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen en alle ouders gelijk worden behandeld, 



 

helpt het om een vaste werkwijze te hanteren bij de adviesgesprekken. Zo’n werkwijze maakt deel 
uit van de Gereedschapskist van de Hogeschool Rotterdam.21 

 
Op basis van onderzoek naar de perceptie van leerkrachten, leerlingen en ouders adviseert de 
Hogeschool Rotterdam om ouders eerder mee te nemen in het overgangsproces. 
Verder doet de school er goed aan ouders te wijzen op (gratis) mentorprogramma’s voor kinderen 
uit lagere sociaaleconomische milieus, zoals School’s Cool.22 Het streven van dergelijke programma’s 
is om door extra inzet in het laatste jaar van de basisschool kinderen optimale kansen te geven op 
een succesvol vervolg van hun schoolloopbaan. 

 
Adviesgesprek in de Gereedschapskist van de Hogeschool Rotterdam 

 
Het lectoraat Samenwerken met ouders, van Hogeschool Rotterdam, heeft een Gereedschapskist 
ontwikkeld met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te 
versterken. Deze gereedschappen zijn gebaseerd op onderzoek van de Hogeschool Rotterdam. Eén 
van de thema’s van de gereedschapskist is ‘Ouders en schoolloopbaan’. Voor het adviesgesprek is 
een handreiking en een kijkwijzer samengesteld. 

 
Adviesgesprek groep 8 
In een handreiking wordt het wat, waarom en hoe van het adviesgesprek beschreven. Er is aandacht 
voor de bespreekpunten, wijze van gespreksvoering en de voorbereiding. Zo wordt erop gewezen om 
bij de voorbereiding vast te stellen wat de rollen zijn van leerkracht, leerling en ouders. 

 
Kijkwijzer voor adviesgesprekken 
De kijkwijzer adviesgesprekken is een observatie-instrument om vast te stellen hoe adviesgesprekken 
verlopen. Onderdelen zijn: 
• Gespreksvaardigheden 
• Schooladvies 
• Schoolkeuze 
• Afspraken en akkoord 

 
Gereedschappen voor samenwerking tussen school en ouders bij de schoolloopbaanontwikkeling van 
hun kind zijn te vinden de website van de Hogeschool Rotterdam: 
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en- 
publicaties/talentontwikkeling/gereedschapskist/ouders-en-schoolloopbaan/ 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/talentontwikkeling/gereedschapskist/ouders-en-schoolloopbaan/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/talentontwikkeling/gereedschapskist/ouders-en-schoolloopbaan/
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