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Abstract
To implement, and learn. The implementation and subsequent lessons of 
a module aimed at enhancing home-based parental literacy involvement
With this study, we (a) analyze the implementation of the parental involve-
ment module of Success for All aimed at enhancing home-based parental 
literacy involvement in the first, second, and third Grade, and (b) draw les-
sons from that implementation. For three school years, seven Dutch elemen-
tary schools with relatively many students from low socio-economic back-
grounds, have implemented the parental involvement module. Afterwards, 
in-depth interviews with 22 professionals have been conducted. Based on 
the interview data, two dimensions of implementation have been analyzed: 
the level of structural implementation and the process of implementation. 
We distinguished three levels of structural implementation: low, medium, 
and high. Our analyses reveal that one school obtained a medium level of 
structural implementation, and the other six a low level. With knowledge of 
the process of implementation, we interpreted this outcome. Our analyses 
show that a higher level of structural implementation relies on (1) how the in-
novation is embedded in the school’s organizational structure, (2) whether or 
not a program champion (who is supported by coworkers and supervisors) is 
present, (3) the necessity felt for successful implementation of core elements 
of the module, (4) the enthusiasm of the school’s staff for the innovation,  
(5) asking the help of external experts in order to, with joint forces, help solve 
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a blockage in the implementation process and (6) active involvement of  
parents and positive parental responses.

Keywords: parental involvement, literacy, elementary schools, implementation, 
beginning readers

Inleiding

Met deze studie wordt (a) inzicht verkregen in de implementatie van de 
ouderbetrokkenheidsmodule van Success for All die gericht is op het sti-
muleren van onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied door ouders 
met een kind in groep 3, 4 of 5, en worden (b) lessen getrokken die nuttig 
zijn bij de toekomstige implementatie van deze of vergelijkbare ouderbe-
trokkenheidsmodulen. Het stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij 
hun schoolgaande kind is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een 
internationaal uitvoerig onderzocht onderwerp. De belangrijkste doelstel-
ling van het activeren van die betrokkenheid door ouders, is het verkleinen 
van de achievement gap tussen kinderen door het schoolsucces van kin-
deren in achterstandssituaties te vergroten (Desforges & Abouchaar, 2003; 
Deslandes, Barma, & Morin, 2015; Lee & Bowen, 2006).

Met name voor ouders met een lage sociaaleconomische sta-
tus is spontane betrokkenheid bij de schoolse ontwikkeling van hun 
kind(eren) niet altijd vanzelfsprekend. Verschillende oorzaken kun-
nen daaraan ten grondslag liggen, zoals slechte persoonlijke ervaringen 
met het onderwijssysteem, alternatieve zienswijzen op de taakverde-
ling tussen ouders en school, een groot verschil tussen de schoolcul-
tuur en de thuiscultuur, een gebrek aan zelfvertrouwen, of onwetend-
heid omtrent de (vaak niet helder geformuleerde) verwachtingen van 
de school (Desforges & Abouchaar, 2003; Onderwijsraad & Raad voor 
Cultuur, 2019; Poolman, Doornenbal, Leseman, & Minnaert, 2018). Juist 
voor deze ouders is een actieve uitnodiging van school om thuis be-
trokkenheid te tonen bij het leerproces van hun kind(eren) wenselijk. 
Tegelijkertijd geven scholen op hun beurt aan dat zij deze doelgroep 
maar moeilijk kunnen bereiken. Onderwijsprofessionals zouden baat 
hebben bij extra begeleiding bij het tot stand brengen van een zoge-
naamd educatief partnerschap – een samenwerking tussen scholen en 
ouders ter stimulering van de kansen van alle kinderen – met name 
als het gaat om de normaliter lastig te bereiken ouders (Bokdam, Tom, 
Berger, Smit, & Van Rens, 2014).
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Onderzoek naar de samenwerking tussen scholen en ouders heeft nut-
tige inzichten opgeleverd, zoals dat de meest effectieve vorm van ouderbe-
trokkenheid het onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuis-
situatie is, gericht op het aanleren van leesgewoonten, in de periode dat 
kinderen starten met formeel leesonderwijs (Bokdam et al., 2014; Castro et 
al., 2015). Onderwijsondersteunend gedrag van ouders, waarmee gedoeld 
wordt op ouders die hun kind thuis helpen met aan school gerelateerde 
vaardigheden, is een vorm van ouderbetrokkenheid die niet verward moet 
worden met twee andere vormen: (1) communicatie tussen school en ou-
ders en (2) ouderparticipatie (zoals het helpen tijdens schoolreisjes). Deze 
vormen – alhoewel nuttig in veel opzichten – dragen niet aantoonbaar 
bij aan het schoolsucces van kinderen (Bakker, Denessen, Denissen, & 
Oolbekkink-Marchand, 2013; Desforges & Abouchaar, 2003; Henderson & 
Mapp, 2002; Lusse, 2013; Pomerantz, Moorman, & Litwack, 2007).

Onderzoek heeft aangetoond dat onderwijsondersteunend gedrag door 
ouders spontaan kan ontstaan, of door onderwijsprofessionals gestimu-
leerd kan worden. Spontaan onderwijsondersteunend gedrag op leesge-
bied door ouders doet zich voor als ouders zonder aansporing van buitenaf 
hun kind(eren) thuis een rijke leesomgeving bieden waarin samen gelezen 
wordt, en ook het zelfstandige lezen wordt gefaciliteerd. Gebleken is dat 
hoe lager ouders zijn opgeleid, hoe minder spontaan onderwijsondersteu-
nend gedrag zij vertonen (Bergin, 2001; Silinskas et al., 2012; Van Steensel, 
2006). Schoolgeïnitieerd onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied 
door ouders doet zich voor als ouders thuis (meer) gaan lezen met hun kind 
en het zelfstandige lezen thuis (meer) faciliteren, omdat de school van hun 
kind(eren) dat actief stimuleert. Scholen hebben de ouders bijvoorbeeld 
geïnformeerd, en/of trainingen aangeboden, en/of relevante materialen ge-
distribueerd (Bailey, 2006; Reutzel, Fawson, & Smith, 2005).

De leidende gedachte achter schoolgeïnitieerde interventies ter stimu-
lering van het onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied door ouders 
is dat kinderen buiten schooltijd extra leestijd krijgen. Met de interventies 
wordt meestal gestreefd de technische leesvaardigheden van de kinderen 
te verbeteren: ouders krijgen geschikte materialen aangereikt en worden 
getraind in het bieden van effectieve technisch lezen-ondersteuning (bij-
voorbeeld: Pagan & Sénéchal, 2014; Rasinski & Stevenson, 2005). Minder 
vaak wordt met een schoolgeïnitieerde interventie ingezet op het – via de 
ouders – aanwakkeren van het leesplezier van kinderen (ons literatuur-
onderzoek heeft slechts één voorbeeld daarvan opgeleverd: Saint-Laurent 
& Giasson, 2005). Toch kunnen ouders een belangrijke rol spelen in het 
vergroten van de leesmotivatie van kinderen en daarmee – indirect – een 
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bijdrage leveren aan de leesontwikkeling van hun kind(eren) (Nielen, 
2016). Kinderen die meer gemotiveerd zijn om te lezen, lezen meer en uit-
eindelijk beter dan kinderen die een dergelijke motivatie minder voelen 
(Mol, 2010). Voor ouders die niet weten hoeveel invloed zij kunnen hebben, 
of die weinig affiniteit hebben met lezen, is het niet vanzelfsprekend dat 
zij in de thuisomgeving spontaan bewust gedrag vertonen waarmee zij de 
leesmotivatie van hun kind(eren) proberen te vergroten (Onderwijsraad & 
Raad voor Cultuur, 2019). Deze ouders zijn gebaat bij aansporing en onder-
steuning vanuit school.

Schoolgeïnitieerde interventies waarmee ouders gestimuleerd worden 
kinderen in de thuisomgeving ondersteuning te bieden op leesgebied, kun-
nen significant bijdragen aan de leesvaardigheden van kinderen (Evans, 
Moretti, Shaw, & Fox, 2003; Sénéchal & LeFevre, 2002). Dergelijke inter-
venties kunnen echter uitsluitend succesvol zijn als de innovatie wordt 
geïmplementeerd op een wijze die consistent is met hoe de innovatie is 
ontworpen (Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004). Daarom is het belangrijk om 
inzicht te verkrijgen in het implementatieproces; pas dan kunnen uitein-
delijke effecten van een innovatie geduid worden. Het uitblijven van ef-
fecten, of teleurstellende effecten, hoeft niet het gevolg te zijn van de in-
houd van de innovatie, maar kan een gevolg zijn van de wijze waarop die is 
geïmplementeerd.

Om zicht te krijgen op de getrouwheid waarmee een innovatie is geïm-
plementeerd, dienen twee dimensies van implementatie geanalyseerd te 
worden: (1) de mate van implementatie: welke van de vooraf vastgestelde 
kernelementen van de innovatie zijn geïmplementeerd? en (2) het proces 
van implementatie: hoe zijn deze kernelementen geïmplementeerd (Harn, 
Parisi, & Stoolmiller, 2013)? Durlak en DuPre (2008) hebben vijf categorieën 
vastgesteld waarmee inzicht verkregen kan worden in het proces van im-
plementatie: (1) organisatorische capaciteit (e.g., formulering van taken); 
(2) karakteristieken van de aanbieder (e.g., de gevoelde noodzaak voor de 
innovatie); (3) karakteristieken van de innovatie (e.g., aanpasbaarheid);  
(4) ondersteuning (e.g., technische hulp) en (5) omgevingsfactoren (e.g., 
financiële middelen). Een manier om het implementatieproces systema-
tisch in kaart te brengen, is het afnemen van diepte-interviews met betrok-
ken actoren (Durlak & DuPre, 2008).

De doelstelling van het huidige artikel is tweeledig. De eerste doelstelling 
is om vanuit het perspectief van onderwijsprofessionals – directeuren, leer-
krachten, brugfunctionarissen1 en coördinatoren – onderzoek te doen naar 
de mate en het proces van implementatie van een ouderbetrokkenheids-
module die gericht is op het via de ouders, schoolgeïnitieerd, vergroten 
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van het leesplezier van kinderen, met specifieke aandacht voor kinderen in 
achterstandssituaties. De tweede doelstelling is om met deze studie bij te 
dragen aan het wetenschappelijk discours omtrent de implementatie van 
dergelijke ouderbetrokkenheidsmodulen, door uit de analyse van het im-
plementatieproces lessen te trekken die van waarde zijn bij toekomstige 
implementaties van zowel de hier onderzochte ouderbetrokkenheidsmo-
dule, als vergelijkbare innovaties om het (thuis) lezen van kinderen in ach-
terstandsituaties te stimuleren.

Onderzoeksvragen
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Hoe is de implementatie van de ouderbetrokkenheidsmodule ervaren door 
directeuren, leerkrachten en andere relevante betrokkenen en welke lessen 
zijn uit die ervaringen te trekken?
Voor het beantwoorden van deze hoofdvraag zijn drie deelvragen 
geformuleerd:
(1)  Wat is de mate van implementatie van ouderbetrokkenheidsmodule vol-

gens de betrokken onderwijsprofessionals na drie implementatiejaren?
(2)  Hoe is het proces van implementatie van de ouderbetrokkenheidsmo-

dule verlopen volgens de betrokken onderwijsprofessionals?
(3)  Welke procesfactoren dragen bij aan het bereiken van een hogere mate 

van implementatie?

De huidige studie
Deze studie maakt deel uit van een breder opgezet onderzoek naar de ou-
derbetrokkenheidsmodule van Success for All (SfA). SfA is een schoolbreed 
taalinterventieprogramma, met specifieke aandacht voor een actief ge-
bruik van taal, samenwerkend leren en samenwerken met ouders. Zowel in 
Groot-Brittannië als in de Verenigde Staten is SfA aantoonbaar succesvol in 
het verbeteren van de leesprestaties van kinderen in achterstandssituaties 
(Borman et al., 2007). Voor een uitvoerige omschrijving van SfA, zie Slavin, 
Madden, Chambers en Haxby (2009).

Vanaf schooljaar 2015/2016 is een Nederlandse versie van SfA geïmple-
menteerd op zes Groningse basisscholen met zeven separate schoollo-
caties (een van de scholen heeft twee locaties). Om onduidelijkheden te 
voorkomen, spreken wij in de lopende tekst van ‘zeven scholen’. Vanaf de 
groepen 3 (aanvang in het eerste implementatiejaar), werd het programma 
in de daaropvolgende schooljaren uitgerold naar de groepen 4 en 5. De 
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deelnemende scholen zijn gesitueerd in of naast Groningse wijken die als 
impulsgebieden zijn aangewezen: wijken die gedefinieerd worden door 
een combinatie van hoge werkloosheid en lage inkomens (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016). De zeven scholen hebben een, 
gemeten naar de Nederlandse standaard, gemiddeld aantal leerlingen (tus-
sen 150 en 300).

Beschrijving van de interventie
Bij de start van de implementatie heeft het SfA-team, bestaande uit onder-
zoekers en materiaalontwikkelaars, een trainingsdag georganiseerd om de 
scholen te informeren over de belangrijkste onderdelen van SfA, waaronder 
de samenwerking met ouders. Aan het begin van elk daaropvolgend school-
jaar is een vergelijkbare dag georganiseerd. De scholen hebben daarnaast 
zowel digitaal als op papier een document ontvangen over SfA’s visie op 
samenwerken met ouders, alsmede een filmpje waarin die visie nogmaals is 
uitgelegd.2 Gedurende de implementatieperiode werden benodigde mate-
rialen verstrekt. De eerste twee implementatiejaren hebben de scholen in-
tensieve begeleiding ontvangen en het laatste jaar begeleiding op afstand.

De scholen kregen de mogelijkheid om met ondersteuning van een in 
de samenwerking met ouders gespecialiseerd teamlid van het SfA-team een 
Ouders- en Familieteam (O&Fteam) op te zetten, bestaande uit twee ouders 
per SfA-klas, de leerkracht(en) van de SfA-klas(sen), de SfA-coördinator 
van de school, de brugfunctionaris (indien aanwezig), de directeur van de 
school en een lid van het SfA-team. Elke twee maanden kwam dit team bij-
een om de implementatie van de ouderbetrokkenheidsmodule te bespre-
ken en te monitoren. Daarnaast werd de ruimte geboden alternatieve acti-
viteiten te ontplooien waar op die specifieke school vraag naar was.

Ouders zijn tijdens bijeenkomsten geïnformeerd over SfA en hun rol 
daarin. Aan verstrekte thuisleesmaterialen werden begeleidende brieven 
toegevoegd en op de website van SfA konden ouders informatie over het 
project vinden en een filmpje over thuis lezen bekijken.3 Gedurende de 
schooljaren zijn meerdere berichten over het thuislezen digitaal en op pa-
pier verspreid. Leerkrachten werden gestimuleerd het gesprek met ouders 
over thuis lezen regelmatig aan te gaan en scholen ontvingen posters over 
het hoe en waarom van thuis lezen, zodat die (roulerend) opgehangen kon-
den worden.

Kernelementen van de module
De Amerikaanse, oorspronkelijke, versie van de ouderbetrokkenheidsmo-
dule van SfA bestaat uit zeven kernelementen: (1) succeskaarten (vrolijke 
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ansichtkaarten waarop de leerkracht een positieve boodschap schrijft voor 
het kind en zijn/haar ouders, die naar het thuisadres gestuurd worden), 
(2) huisbezoeken (een laagdrempelig bezoek van de leerkracht bij de 
leerling thuis, om een positieve relatie tussen school en ouders tot stand 
te brengen en/of te bestendigen), (3) koffieochtenden (vier keer per jaar, 
een informele bijeenkomst gericht op laagdrempelig contact tussen ou-
ders en leerkracht(en)), (4) Lezen en reageren (het hart van de ouderbe-
trokkenheidsmodule, hierop volgt hieronder een uitgebreide toelichting), 
(5) vrijwillige luisteraars (ervaren lezers, zoals andere ouders, vrijwilligers, 
leerkrachten of oudere leerlingen, die luisteren naar beginnende lezers die 
thuis niet de mogelijkheid hebben voor te lezen), (6) deelname aan ouder-
raden op school en (7) workshops (een serie workshops waarin het SfA-
programma wordt toegelicht en waarin ouders tips krijgen omtrent thuis 
lezen) (Success for All Foundation, 2013).

De kernelementen hebben wij verdeeld over twee categorieën: inhou-
delijk en organisatorisch (zie Tabel 1). De inhoudelijke kernelementen zijn: 
‘succeskaarten’, ‘huisbezoeken’, ‘koffieochtenden’, ‘lezen en reageren’ en 
‘vrijwillige luisteraars’. Het organisatorische kernelement ‘deelname aan 
ouderraden’, is vervangen door: ‘aanwezigheid van O&Fteam’. Het zevende 
inhoudelijke kernelement van de Amerikaanse module, ‘workshops’, is niet 
meegenomen, omdat deze workshops ten tijde van de implementatie van 
de Nederlandse versie van de module nog niet ontwikkeld waren. Een groot 
gedeelte van de inhoud van deze workshops is de ouders aangeboden tij-
dens bijeenkomsten en middels brieven en filmpjes.

Lezen en reageren is de meest prominente activiteit van de ouderbetrokken-
heidsmodule van SfA en vraagt daarom om toelichting. Het uitgangspunt 
van Lezen en reageren is dat elk kind elke dag de mogelijkheid krijgt twintig 
minuten voor te lezen aan een enthousiaste luisteraar (meestal een ouder), 
die als belangrijkste taak heeft trots te zijn op het lezende kind. Leesplezier 
staat tijdens deze activiteit voorop (Success for All Foundation, 2013).

Tabel 1  De zes kernelementen van de ouderbetrokkenheidsmodule van SfA-Nederland

Kernelement Categorie
Succeskaarten Inhoudelijk
Huisbezoeken Inhoudelijk
Koffieochtenden Inhoudelijk
Lezen en reageren Inhoudelijk
Vrijwillige luisteraars Inhoudelijk
Aanwezigheid van O&Fteam Organisatorisch
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Na zes weken in groep 3 startten de kinderen met het lezen van samen-
leesboekjes: boekjes met grote letters voor de beginnende lezer en kleinere 
letters voor de meer ervaren lezer. Na vijf schooldagen dagelijks te hebben 
geoefend met het lezen van dit boekje ging het mee naar huis, inclusief een 
boekenlegger met daarop vijf stimulerende vragen en activiteiten, ook uit 
te voeren met andere teksten dan het samenleesboekje (van groot belang 
voor met name kinderen die behoefte hebben aan meer leesvariatie).

In de groepen 4 en 5 wordt een SfA-les gekenmerkt door het werken met 
echte kinderboeken. Al was de wens groot deze boeken eveneens (tijdelijk) 
mee naar huis te geven, financieel bleek dat niet haalbaar. Vanaf groep 4 
kregen de kinderen daarom geen leesboek meer mee naar huis; wel een 
logboek met daarin dagelijkse leesactiviteiten en –opdrachten..

Methode

Onderzoeksgroep
In de maanden juni, juli en augustus van schooljaar 2017/2018 zijn diepte-
interviews afgenomen met 22 professionals, werkzaam op de zeven scho-
len, die tenminste één jaar actief met SfA hebben gewerkt, of die op het 
moment van de interviews een leidinggevende taak binnen de school be-
kleedden. 26 Professionals zijn benaderd; één SfA-coördinator wilde geen 
medewerking verlenen en drie leerkrachten mochten we van de directie 
niet benaderen voor een interview. Demografische informatie over de deel-
nemers is opgenomen in Tabel 2. De scholen zijn vernoemd naar een kleur: 
School Blauw, Paars, Groen, Geel, Oranje en Rood (locatie A en B). De be-
ginletters van de (gefingeerde) namen van de geïnterviewden corresponde-
ren met de eerste letter (in het geval van scholen Groen en Geel de eerste 
twee letters) van de kleur van hun school.

Procedure
De interviews bestonden uit drie delen. Allereerst werd gevraagd naar de 
demografische gegevens van de geïnterviewden. Daarna werd een diepte-
interview afgenomen, gestuurd door een lijst met gespreksonderwerpen 
gebaseerd op de vijf eerder genoemde en door Durlak en DuPre (2008) 
vastgestelde categorieën waarmee inzicht verkregen wordt in het proces 
van implementatie. Bijvoorbeeld: gespreksonderwerp ‘Aansluiting ouder-
betrokkenheidsmodule – school’ (gebaseerd op categorie ‘ervaren compa-
tibiliteit’), of: onderwerp ‘Ondersteuning door SfA’ (categorie ‘training en 
technische assistentie’). Aan de hand van persoonlijke ervaringen werd het 
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perspectief van de geïnterviewde omtrent het proces van implementatie 
besproken. Het interview werd beëindigd met het opsommen van de zes 
kernelementen van de ouderbetrokkenheidsmodule van SfA-Nederland 
om de geïnterviewde de mogelijkheid te geven (nogmaals) te vertellen of 
dat kernelement wel (en hoe lang) of niet was geïmplementeerd.

Data-analyse
Alle 22 diepte-interviews zijn digitaal opgenomen en verbatim getranscri-
beerd als Word-documenten. De transcripten zijn gecodeerd ‒ in de vol-
gende paragraaf lichten we de gevolgde werkwijze toe. Het afsluitende ge-
deelte van de interviews voorzag ons van informatie omtrent de mate van 
implementatie. Op basis van de interviewdata zijn de scholen gescoord op 
de zes kernelementen. Een score van drie plussen betekent dat dat kernele-
ment gedurende drie jaren is geïmplementeerd, of vanaf het moment dat 
het door SfA is aangeboden. Twee plussen betekent een implementatie van 
één of twee jaren, één plus betekent een implementatie van minder dan 
een jaar. Een min impliceert dat dat betreffende kernelement niet is geïm-
plementeerd. We hebben een driedeling gemaakt in de mogelijke mate van 
implementatie: 0-6 plussen impliceert een lage mate van implementatie, 
7-12 een gemiddelde mate en 13-18 een hoge mate.

Coderen
Voor het coderen van de diepte-interviews hebben we gebruikt gemaakt 
van Atlas.ti (versie 8.0) kwalitatieve data-analyse software. De vijf door 
Durlak en DuPre (2008) vastgestelde categorieën waarmee inzicht verkre-
gen kan worden in het proces van implementatie zijn in eerste instantie 
gebruikt als primaire deductieve codes. Na het coderen van een derde van 
de transcripten is een aantal aanpassingen in het codeerschema doorge-
voerd. Omdat de geïnterviewden de categorie ‘omgevingsfactoren’ nauwe-
lijks hebben genoemd, is deze categorie geschrapt. Twee primaire codes 
zijn later inductief toegevoegd, omdat de geïnterviewden regelmatig twee 
factoren naar voren brachten die volgens hen de implementatie hebben 
beïnvloed: responsiviteit van de ontvangers (ouders en kinderen) en hun 
eigen evaluatie van de ouderbetrokkenheidsmodule.

Voor het uiteindelijke codeboek (inclusief voorbeelden) verwijzen we 
naar Tabel 3. Hierin zijn de uiteindelijke zes primaire codes opgenomen, 
evenals twaalf secundaire codes waarmee de primaire codes worden opge-
splitst in kleinere, makkelijker te bevragen, subcategorieën (alle gebaseerd 
op het voorbeeld van Durlak en DuPre (2008)). Om de intercodeurbetrouw-
baarheid te toetsen, heeft een onafhankelijke tweede onderzoeker 10% van 
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Tabel 3 Codeerschema

Primaire code Secundaire code Voorbeeld
Organisatorische capaciteit 
(Durlak & DuPre, 2008)

Openheid voor verandering 
van organisatie

‘Wij hebben al veel geïnvesteerd in onze 
ouders, waarom zouden we meer moeten 
doen?’ 

Integratie van de innovatie in 
de organisatie

‘Het [O&F]team is een eilandje in onze school.’ 

Formulering van taken ‘Paulien is degene die zich het meest met SfA 
bezighoudt. […] Als ze vragen heeft, komt 
ze naar mij.’ 

Leiderschap ‘Onze directeur is zo negatief geworden over 
SfA en natuurlijk pikt het team dat op.’ 

Program champion (i.e., een 
enthousiaste trekker)

‘We willen ouders heel graag meer […] 
betrekken, maar […] we missen een teamlid 
wat daar actief het voortouw in neemt.’ 

Karakteristieken van de 
aanbieder (Durlak & DuPre, 
2008)

Gevoelde noodzaak voor de 
innovatie

‘We hadden een boost nodig, van: nou, kom 
op!’ 

Ervaren voordelen van de 
innovatie

‘We hebben veel geleerd van de ouders in het 
O&Fteam.’ 

Gevoel van zelfvertrouwen 
(‘self-efficacy’)

‘Het is ingewikkeld, het betrekken van ouders. 
Ik wil ouders niet op het matje roepen, of 
betweterig zijn.’ 

Kundigheid ‘Leerkrachten vinden ouders in de klas niet fijn 
[…]. Maar […] ik negeerde dat. Ik bereidde 
alles met hen voor en zei steeds dat ze het 
goed deden.’ 

Karakteristieken van de 
innovatie (Durlak & DuPre, 
2008)

Ervaren compatibiliteit 
tussen innovatie en 
organisatie

‘De module sluit aan bij wat nodig is op onze 
school.’ 

Ervaren aanpasbaarheid van 
de innovatie

‘De module staat deels vast en kan deels 
ingevuld worden. […] Het deel dat we zelf in 
konden vullen, daarin konden we onze visie 
kwijt.’ 

Ondersteuning (Durlak & 
DuPre, 2008)

Training en technische 
assistentie

‘Het begin ging wat moeizaam. […] Later 
kwam er een draaiboek, dat was prettig.’ 

Responsiviteit ontvangers ‘In het begin waren de ouders niet heel 
enthousiast.’ 

Evaluatie van de innovatie ‘Ik had gehoopt de lastige doelgroep die voor 
ons moeilijk te bereiken is, meer te betrekken. 
Daar heeft de module helaas niet bij geholpen.’ 
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de transcripten gecodeerd. Voor de primaire codes werd een plateau van 
77% overeenstemming bereikt, voor de secundaire codes 73%. Na overleg 
werd voor zowel de primaire als de secundaire codes overeenstemming van 
95% bereikt.

Resultaten

Om de eerste onderzoeksvraag naar de mate van implementatie te beant-
woorden, zijn de uitspraken van de geïnterviewden over het wel (en hoe 
lang) of niet implementeren van de zes kernelementen van de ouderbe-
trokkenheidsmodule gescoord. In Tabel 4 zijn de scores van de scholen 
opgenomen. Daaruit blijkt dat alleen School Blauw een gemiddelde mate 
van implementatie heeft gerealiseerd (9 plussen op de kernelementen). De 
overige scholen hebben een lage mate van implementatie bereikt (tussen 
de 6 en 4 plussen op de kernelementen). Geen van de scholen heeft een 
hoge mate van implementatie bereikt.

Om inzicht te krijgen in de tweede onderzoeksvraag naar het proces van 
implementatie, bespreken we hieronder eerst het implementatieproces op 
de enige school met een gemiddelde mate van implementatie en vervolgens 

Tabel 4 Scores per school op inhoudelijke en organisatorische kernelementen

Kernelement School 
Blauw

School 
Paars

School 
Groen

School 
Oranje

School 
Geel

School 
Rood, 

locatie A

School 
Rood, 

Locatie B
Inhoudelijk
Succeskaarten +++ - - - - - -
Huisbezoeken - - - - - - -
Koffieochtenden - - - - - - -
Lezen en reageren +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
Vrijwillige luisteraars - - + - - + -
Organisatorisch
O&Fteam +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Totaal 9 6 6 5 5 5 4
a +++ = Gedurende drie jaren geïmplementeerd, of vanaf het moment dat het door SfA is aangeboden
b ++ = Gedurende één of twee jaren geïmplementeerd
c + = Minder dan een jaar geïmplementeerd
d – = Niet geïmplementeerd



IMPLEMENTEREN EN LEREN

AKKERMANS-RUTGERS, DOORNENBAL, KASSENBERG, DOOLAARD & BOSKER 131

de zes scholen met een lage mate. De gehanteerde tussenkopjes zijn onze 
zes primaire codes.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk bespreken we procesfactoren 
die bijdragen aan het bereiken van een hogere mate van implementatie.

Het implementatieproces op de school met een gemiddelde mate 
van implementatie

Organisatorische capaciteit
Bob, de directeur van School Blauw, overziet het grote geheel op zijn school 
en delegeert de meer specialistische taken. Bente is de door hem aange-
stelde SfA-coördinator en zij op haar beurt heeft het organiseren van de 
O&Fteam-vergaderingen uitbesteed aan Britt, de leerkracht van groep 5. 
Tijdens driewekelijkse vergaderingen worden alle SfA-gerelateerde onder-
werpen besproken in een stuurgroep, waarin Bob, Bente, Britt en Basel (de 
leerkracht van groep 3) zitting hebben. Over de inhoud van de ouderbe-
trokkenheidsmodule en de O&Fteamvergaderingen zijn allen tevreden. 
Waar ze minder tevreden over zijn, is de zichtbaarheid van de module en 
het team in de school. Basel: ‘Het team is een eilandje in onze school. We 
zouden ons meer kenbaar moeten maken, maar we weten nog niet zo goed 
hoe we dat moeten doen.’ 

Karakteristieken van de aanbieder
De professionals zien een goede match tussen hun school en de ouderbe-
trokkenheidsmodule. Zo zegt Bob: ‘Het past goed bij onze school en werd 
ons aangeboden op het juiste moment. We hadden een boost nodig, van: 
nou, kom op!’ Ook Basel, de leerkracht van groep 3, ziet de meerwaarde van 
het O&Fteam in: ‘Het team heeft leuke nieuwe leesactiviteiten bedacht en 
daar ben ik trots op. We hebben bijvoorbeeld boekenplanken opgehangen 
tussen de klaslokalen met daarop boeken die de kinderen mee naar huis 
kunnen nemen. Sommige kinderen hebben thuis simpelweg geen boeken.’ 

Karakteristieken van de innovatie
Basel: ‘De module sluit aan bij wat nodig is op onze school.’ Doordat binnen 
de module ruimte was voor maatwerk, kon ingesprongen worden op school-
specifieke behoeften. Britt (de verantwoordelijke voor het O&Fteam): ‘De 
module staat deels vast en kan deels ingevuld worden. Het vaststaande deel 
bood houvast, in het deel wat we zelf in konden vullen, konden we onze 
visie kwijt.’ 
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Ondersteuning
De geïnterviewden geven aan voldoende begeleiding van het SfA team te 
hebben ontvangen. Bente, de SfA-coördinator: ‘Het begin ging wat moei-
zaam. Het was niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was. Er waren te 
weinig handvatten en er was meer sturing nodig. Later kwam er een draai-
boek, dat was prettig.’ Dat draaiboek kwam er, omdat Britt bij het SfA-team 
had aangegeven waar zij behoefte aan had.

Responsiviteit van de ontvangers
School Blauw heeft een gemengde populatie van hoogopgeleide en laagop-
geleide ouders, waarvan sommige met een specifieke Nederlands-culturele 
achtergrond en thuiscultuur waarin lezen nauwelijks een rol speelt. 
Brugfunctionaris Barbara zegt hierover: ‘Als ik bij deze ouders op bezoek ga, 
zie ik zelden boeken. Het hoort gewoon niet bij hun cultuur. Deze ouders 
hebben een andere houding ten opzichte van onderwijs.’ Toch wordt op 
de thuisleesopdrachten in het algemeen positief gereageerd. Basel, de leer-
kracht van groep 3: ‘In het begin waren ouders niet heel enthousiast, omdat 
ze het best wel belastend vonden elke dag met hun kind te lezen. Maar op 
den duur werd het een gewoonte. Ze doen het bijna allemaal heel trouw.’ 
Over de reactie van ouders die zitting hebben genomen in het O&Fteam 
zegt Britt: ‘De ouders vinden het prettig input te mogen geven. Ze willen na 
de zomervakantie steeds allemaal in het team blijven.’ 

Evaluatie van de module
In schooljaar 2015/2016 werd het O&Fteam geïnstalleerd. Het doel was 
duidelijk: het betrekken van ouders met variërende achtergronden die de 
gehele schoolpopulatie konden vertegenwoordigen. Ouders, met name de 
lager opgeleide ouders, werden actief benaderd. Op één ouder na, lukte 
het niet dat doel te bereiken. Basel: ‘Bijna alle ouders in het O&Fteam zijn 
hoogopgeleid, dat is geen goede weergave van onze schoolpopulatie.’ Bente, 
de SfA-coördinator, voegt toe: ‘Ik had gehoopt de lastige doelgroep die voor 
ons moeilijk te bereiken is, meer te betrekken. Daar heeft de module helaas 
niet bij geholpen.’ 

Het implementatieproces op de scholen met een lage mate van 
implementatie

Organisatorische capaciteit
Alle directeuren, behalve de directrice van School Geel, hebben de leiding 
over de ouderbetrokkenheidsmodule uitbesteed aan een teamlid. Pim, de 
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directeur van School Paars, heeft die verantwoordelijkheid gedelegeerd aan 
de SfA-coördinator en de leerkracht van groep 3/4: Paulien. Pim: ‘Paulien is 
degene die zich het meest met SfA bezighoudt, ook met de ouderbetrok-
kenheidsmodule. Als ze vragen heeft, komt ze naar mij. Maar ik ben niet 
zo vertrouwd met de inhoud als zij.’ Paulien had goede ervaringen met 
het team, maar liep ertegenaan dat de zichtbaarheid van het O&Fteam in 
school minimaal was: ‘Aan het einde van vorig jaar startte de medezeggen-
schapsraad een nieuw initiatief ter stimulering van ouderbetrokkenheid. Ik 
was verbaasd en vroeg hen: waarom zijn jullie niet naar mij gekomen? Wij 
hebben al een actief team. Toen realiseerde ik me dat ík wel heel druk ben 
met het O&Fteam, maar de rest van de school niet.’ 

School Rood had tijdens de implementatiejaren op beide locaties te 
maken met organisatorische onrust en bovendien werd SfA-coördinator 
Roberta niet voldoende gefaciliteerd om haar taken (inclusief het leiden 
van het O&Fteam) goed uit te kunnen voeren. Roberta: ‘Het is een turbu-
lente periode. We hebben veel wisselingen gehad, veel collega’s zijn weg-
gegaan. Om eerlijk te zijn ben ik tevreden als alles op rolletjes loopt in mijn 
klas (groep 3/4, locatie B). Het enthousiasme dat nodig is om met ouders 
samen te werken, is gewoon niet aanwezig op school op dit moment.’ 

De leerkrachten vertrouwen erop dat de informatie die zij zouden moe-
ten hebben, naar hen toe komt: Odil, leerkracht groep 5 School Oranje: ‘Ik 
weet niets van de activiteiten van het O&Fteam en heb nooit contact met 
Oda (leerkracht groep 5 en verantwoordelijke voor het O&Fteam) opgeno-
men daarover. En ik heb nooit het SfA document over samenwerken met 
ouders gelezen. Maar als Oda wil dat wij leerkrachten iets doen, vraagt ze 
dat en dan doen wij dat. We verspreiden brieven, sturen e-mails enzo. Ik 
houd ook bij welke kinderen hun logboekje mee naar school nemen en 
zoek contact met ouders als hun kind het vaak vergeet. Maar eigenlijk is 
niets veranderd in mijn contact met ouders sinds de ouderbetrokkenheids-
module is geïmplementeerd.’ 

Karakteristieken van de aanbieder
De reeds aanwezige ouderbetrokkenheidsstructuren op de zes scholen 
zorgen ervoor dat de directeuren weinig betrokkenheid voelen met de ou-
derbetrokkenheidsmodule van SfA en dat ook uitstralen naar hun team. 
Olivia (directrice School Oranje): ‘We zijn ons bewust van de ouderbetrok-
kenheidsmodule, maar we waren zo arrogant om te zeggen: wij hebben al 
veel geïnvesteerd in onze ouders, waarom zouden we meer moeten doen? 
Ik zag de module als iets extra’s, iets dat er nog bovenop kwam.’ Grietje 
(voormalig leerkracht groep 3 School Groen): ‘Onze directeur is zo negatief 
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geworden over SfA en natuurlijk pikt het team dat op. Het blijft moeilijk om 
dan gemotiveerd te blijven voor de ouderbetrokkenheidsmodule.’ 

Gemma, de directrice van School Geel, committeerde zich in 2014 aan 
een ander ouderbetrokkenheidsprogramma: ‘De uitkomst van dat pro-
gramma moest een ouderbetrokkenheidsplan zijn. En daarom hield ik de 
ouderbetrokkenheidsmodule van SfA wat op afstand. We waren zo druk 
met dat andere programma, het was gewoon niet mogelijk ook aandacht 
aan de module van SfA te geven. Later stonden we daar meer voor open.’ 

Toch wordt de meerwaarde van het O&Fteam op veel scholen ingezien. 
Grace (leerkracht groep 4 School Groen): ‘Het O&Fteam zorgde ervoor dat 
ik minder oordeelde over waarom sommige ouders thuis niet lezen met hun 
kind, of waarom ze het logboek niet invullen. We begrijpen de struggles van 
ouders nu beter en de extra stress die ze voelen door onze goede bedoelin-
gen. Daardoor waren we dit jaar beter in staat de ouders bij voorbaat gerust 
te stellen, wat de bereidheid van ouders om mee te werken vergrootte.’ 

Paulien, SfA-coördinator en leerkracht van groep 3/4 op school Geel: 
‘We hebben veel geleerd van de ouders in het O&Fteam, bijvoorbeeld over 
handige momenten om ouders op school uit te nodigen. En ze hadden 
gelijk, het werkte. We hebben een informatieochtend georganiseerd voor 
alle kinderen en ouders samen en vrijwel alle ouders waren aanwezig. Dat 
was ons nog nooit eerder gelukt, we waren zo trots! De ouders in het team 
zeiden: betrek de kinderen zoveel mogelijk. Laat hen hun ouders uitnodi-
gen. Dus de kinderen maakten de uitnodigingen voor de bijeenkomst.’ De 
leerkrachten op School Paars moesten erg wennen aan de nieuwe informa-
tieochtend. Paulien: ‘Leerkrachten vinden ouders in de klas niet fijn, daar 
worden ze nerveus van. Maar als ik eerlijk ben, negeerde ik dat. Ik bereidde 
alles met hen voor en zei steeds dat ze het goed deden.’ Pim voegt daaraan 
toe: ‘Sommige leerkrachten vinden het niet prettig nauw samen te werken 
met ouders. Prima, laat het ze niet prettig vinden. Dit zijn onze ouders en 
we hebben ze nodig.’ Ook Olivia, de directrice van School Oranje, stuitte 
op weerstand: ‘De leerkrachten van groep 3 vonden de boekenleggers en 
de samenleesboekjes niet leuk en natuurlijk namen ouders die weerstand 
over. Leerkrachten zijn enorm belangrijk als je wilt dat een nieuw initiatief 
aanslaat en onze leerkrachten waren nooit enthousiast.’ 

De leerkrachten omschrijven een gevoel van handelingsverlegenheid bij 
het benaderen van ouders die niet direct betrokken en enthousiast reage-
ren. Roberta (leerkracht groep 3/4 School Rood): ‘Het betrekken van ouders 
is ingewikkeld. Ik wil ze niet op het matje roepen, of betweterig zijn. Ik 
probeer hen handige tips te geven, maar ik kan niet meer doen dan ik doe.’ 
Gerda (leerkracht groep 3 School Geel): ‘Ik kan ouders moeilijk dwingen 
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thuis met hun kind te lezen. Op een gegeven moment is het genoeg ge-
weest, dan kan ik niets meer doen. Ik heb alles geprobeerd, maar het is 
moeilijk om positief te blijven over het stimuleren van thuis lezen.’ Grietje, 
voormalig leerkracht groep 3 School Groen: ‘Ik probeer ouders elke tip die 
ik ken mee te geven, maar als ouders echt niet willen, houdt het op een 
gegeven moment op.’ Romy (leerkracht groep 3 School Rood): ‘Ik ben hier 
nog maar net begonnen, maar ik hoor mijn collega’s constant zeggen: het is 
onze populatie, onze ouders willen gewoon niet betrokken worden. En nu 
hoor ik mezelf hetzelfde zeggen. Als je dat maar steeds herhaalt, ga je voor 
de ouders denken.’ Roberta: ‘We willen ouders heel graag meer bij activitei-
ten betrekken, maar daar slagen we nog niet echt in. We missen een teamlid 
wat daar actief het voortouw in neemt.’ 

Karakteristieken van de innovatie
De visie achter de ouderbetrokkenheidsmodule sluit aan bij de visie van 
de scholen. Gemma, de directrice van School Geel, verwoordt het als volgt: 
‘Ik ben van mening dat lezen de basis is van alles. Veel van onze ouders 
stimuleren het lezen niet, omdat het gewoon geen deel uitmaakt van hun 
cultuur. Daardoor hebben wij als onderwijzers een belangrijke taak: het le-
zen promoten. SfA en de daarbij horende focus op lezen past daarom goed 
bij onze visie.’ 

Ondersteuning
Alle geïnterviewden geven aan dat de ondersteuning vanuit SfA voldoende 
was. Wel bestond de samenwerking voornamelijk uit zenden vanuit SfA en 
ontvangen door de scholen. Bij vraagstukken die zich voordeden, werd intern 
naar een oplossing gezocht. Het inschakelen van externe expertise gebeurde 
zelden. Paulien: ‘Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik het SfA team kon mailen 
met vragen, maar ik heb het nooit gedaan. Wij volgen ons eigen pad.’ 

Responsiviteit van de ontvangers
Grace (leerkracht groep 3 School Groen) vertelt: ‘Toen ik voor het eerst 
hoorde over de boekenleggers dacht ik: dat is intens, om zoiets aan ouders 
te vragen, om ze zo’n verplichting op te leggen. Maar de kinderen vinden 
het erg leuk, vooral toen ze een pannenkoekrecept moesten opzoeken en 
de pannenkoeken ook mochten bakken.’ Ook de groep 3-leerkracht van 
School Geel zegt: ‘De kinderen vinden de opdrachten leuk om te maken en 
leren zo welke teksten ze leuk vinden. Laatst zei een jongen tegen me: ik 
vond het zo leuk het weerbericht te bekijken, dat ik nu elke ochtend in de 
krant kijk wat voor weer het wordt.’ 
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Oda, de verantwoordelijke voor de ouderbetrokkenheidsmodule op 
School Oranje, vertelt over de samenwerking met de ouders in het O&Fteam. 
‘Ik dacht: leuk. Samen met de ouders gaan we leuke dingen bedenken en 
mooie tips formuleren. Ik had er zin in. Maar zo ging het niet. De vergade-
ringen werden een klaaguurtje, de ouders klaagden over alles. We hadden 
het steeds over dezelfde dingen. Daar kreeg ik helemaal geen energie van 
en het lukte me niet het tij te keren. Uiteindelijk ben ik maar gestopt met 
het organiseren van O&Fteam-bijeenkomsten.’ Ouders reageerden vaak 
negatief op het weer mee naar school moeten nemen van de thuisleesop-
drachten. Olivia, de directrice van School Oranje, vult aan: ‘Ouders vroegen: 
waarom zit je me achter de broek aan? Ze voelden zich gecontroleerd.’ Oda: 
‘Ze klaagden dat het zoveel tijd kostte de boekenleggers en logboekjes in te 
vullen, dat de leerkrachten in de klas te weinig aandacht besteedden aan 
de thuisleesopdrachten, dus waarom zouden ze het überhaupt nog doen?’ 

Evaluatie van de ouderbetrokkenheidsmodule
Het beeld dat door de geïnterviewden wordt geschetst, is dat ze achter de 
visie van de ouderbetrokkenheidsmodule staan en met name de praktische 
materialen van het Lezen en reageren waarderen. Roos (brugfunctionaris 
School Rood): ‘Voordat we met SfA werkten, zagen we in dat ouders hun 
kind maar heel weinig hielpen met het thuis lezen. Ouders vonden het le-
zen de verantwoordelijkheid van school en ze wilden daar geen bijdrage 
aan leveren. Maar door SfA werd de rol die ouders konden spelen duidelij-
ker.’ Roberta, de leerkracht van groep 3/4, voegt toe: ‘Het is gemakkelijker 
geworden ouders te betrekken, doordat we hen nu een alles-in-1 pakket aan 
kunnen bieden: thuisleesopdrachten en boeken. Dat is erg handig, vooral 
voor allochtone ouders.’ 

Procesfactoren die bijdragen aan een hogere mate van 
implementatie
De beschrijvingen van het proces van implementatie op de zeven scholen 
hebben een aantal overeenkomsten en verschillen tussen de scholen bloot-
gelegd. De belangrijkste overeenkomst tussen de scholen is dat de getrouw-
heid waarmee de oorspronkelijke module is geïmplementeerd, minimaal 
is. De implementatie is (1) beperkt doorgevoerd: alleen in de klassen waarin 
SfA ook in de klas werd gegeven en (2) selectief doorgevoerd: slechts een 
selectie van kernelementen is geïmplementeerd.

De verschillen tussen de scholen kunnen zicht bieden op de vraag waar-
om de ene school toch een diepgaandere mate van implementatie bereikt 
dan de andere. Close reading brengt zes verschillen op detailniveau aan het 
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licht (hieronder steeds gecursiveerd weergegeven) binnen de organisato-
rische capaciteit van de scholen, de karakteristieken van de aanbieder, de 
ondersteuning door het SfA-team en de responsiviteit van de ontvangers.

Organisatorische capaciteit
Op School Blauw zijn twee zaken aanwezig die ontbreken op de overige 
scholen: inbedding en een gemotiveerde trekker (program champion, Durlak 
& DuPre, (2008)). Het bespreken van de implementatie van de ouder-
betrokkenheidsmodule en het delen van opgehaalde informatie tijdens 
O&Fteam-bijeenkomsten is ingebed in de organisatiestructuur van de 
school met driewekelijkse SfA-stuurgroep vergaderingen. Tijdens deze ver-
gaderingen kan Britt, de verantwoordelijke voor de ouderbetrokkenheids-
module, haar bevindingen delen en samen met collega-leerkrachten en 
leidinggevenden actiepunten vaststellen. Door die herhaaldelijke aandacht 
blijft de ouderbetrokkenheidsmodule een actueel thema en bovendien 
zegt Britt zich gesteund te voelen; de draagkracht is breed. Daar komt bij 
dat Britt een gemotiveerde trekker is. Zij is de constante motor achter de 
O&Fteam-bijeenkomsten en ziet toe op het naleven van de daar gemaakte 
afspraken.

De zes scholen met een lage mate van organisatie hebben het O&Fteam 
en de daarbij horende ouderbetrokkenheidsactiviteiten niet op eenzelfde 
manier ingebed in hun organisatorische structuur. Daardoor is onduidelijk-
heid ontstaan over wat de verantwoordelijkheid is van wie en is er weinig 
gevoel van eigenaarschap. De trekkers van de ouderbetrokkenheidsmodule 
voelen zich weinig gesteund, zowel door medeleerkrachten als door de di-
rectie. Zij hebben het gevoel als enige in de school verantwoordelijk te zijn 
voor het succes van de module. En áls er succes is (bijvoorbeeld door een 
activiteit uit te zetten of door interessante verhalen van ouders op te halen 
tijdens een O&Fteamvergadering), kunnen ze dat maar heel beperkt delen 
met collega’s.

Karakteristieken van de aanbieder
De twee zaken die hier de boventoon voeren, zijn gevoelde noodzaak en 
enthousiasme. Op School Blauw hebben alle betrokken onderwijsprofessio-
nals gezegd dat zij de noodzaak voelen voor het slagen van de implementa-
tie. Zij hebben zich daarnaast enthousiast betoond over de inhoud van de 
module. Op de overige scholen was dit niet het geval: de scholen hadden 
te maken met een negatieve directie en/of onwillige leerkrachten, met als 
resultaat weinig draagkracht voor de inhoud van de ouderbetrokkenheids-
module en weinig betrokkenheid bij de implementatie daarvan.
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Ondersteuning door het SfAteam
De verantwoordelijke voor het O&Fteam op School Blauw, Britt, gaf aan 
meer behoefte te hebben aan sturing en viel daarmee terug op de externe 
expertise van het SfA-team. In antwoord daarop heeft de expert binnen het 
SfA-team, in nauw overleg met Britt, een draaiboek opgesteld om concrete 
richtlijnen te bieden gedurende het implementatieproces. De scholen met 
een lage mate van implementatie hebben vraagstukken steeds intern op-
gelost, zonder daarbij de externe expertise van het SfA-team in te schake-
len. Dit geeft het belang van een open communicatie tussen alle betrokken 
partijen aan, maar vooral het belang van een proactieve houding van de 
externe partij, in dit geval SfA: ontvangende scholen blijken niet altijd in 
staat hun vragen voor begeleiding helder te articuleren.

Responsiviteit van de ontvangers
Gebleken is dat de actieve betrokkenheid en positieve reacties van de ouders 
grote invloed hebben op de continuïteit van de implementatie van de ou-
derbetrokkenheidsmodule. Negatieve reacties en een gebrek aan actieve 
betrokkenheid bij de module door ouders ondergraven het gevoel van be-
kwaamheid van de professionals, waar hun doorzettingsvermogen onder 
te leiden heeft. Opdrachten worden niet meer structureel uitgedeeld, ge-
spreken over thuislezen worden minder gevoerd en informatie omtrent het 
thuislezen wordt minder actief verstrekt. Uiteindelijk stagneert daardoor 
de implementatie van de innovatie.

De bron van de onwelwillendheid van sommige ouders is met ons on-
derzoek niet duidelijk vastgesteld. Het is mogelijk dat deze ouders de thuis-
leesactiviteiten an sich negatief beoordeelden, maar het is ook mogelijk dat 
hun negativiteit een reactie is geweest op de (onbewust uitgedragen) ne-
gatieve evaluatie van de opdrachten door onderwijzend personeel. Wat de 
bron ook is geweest, een sterke wisselwerking tussen ouders en leerkrach-
ten is vastgesteld, en die wisselwerking is debet geweest aan de op sommige 
scholen ontstane negatieve spiraal.

Een gevoel van handelingsverlegenheid hebben de professionals op de 
school met een gemiddelde mate van implementatie niet. Zij benadrukken 
dat het meegeven van de thuisleesopdrachten een gewoonte is geworden 
en dat de leerkrachten, ouders en kinderen eraan zijn gewend. Toch is het 
van belang te benadrukken dat ook hier de samenwerking met ouders niet 
vlekkeloos is verlopen, aangezien de geïnterviewden meerdere keren aan-
geven dat het contact met voorheen moeilijk bereikbare ouders sinds de 
invoering van de ouderbetrokkenheidsmodule niet is verbeterd.
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Conclusie en discussie

Van de zeven deelnemende scholen heeft één school een gemiddelde mate 
van implementatie gerealiseerd en de andere zes een lage mate. Onze ana-
lyses hebben zes procesfactoren aan het licht gebracht die het verschil heb-
ben gemaakt tussen een gemiddelde en een lage mate van implementatie: 
inbedding, een gemotiveerde trekker, gevoelde noodzaak, enthousiasme, 
terugvallen op externe expertise en actieve betrokkenheid en positieve 
reacties van ouders. Concluderend kan daarom gesteld worden dat een 
hogere mate van implementatie van een ouderbetrokkenheidsmodule af-
hankelijk is van: (1) de inbedding van de innovatie in de organisatorische 
structuur van de school, (2) de aanwezigheid van een gemotiveerde trekker 
die zich in zijn of haar rol gesteund voelt door collega’s en leidinggeven-
den, (3) de noodzaak die het schoolteam voelt voor het implementeren van 
kernelementen van de module, (4) het enthousiasme van de betrokken on-
derwijsprofessionals voor de module, (5) het terugvallen op externe exper-
tise om stagnerende implementatie gezamenlijk weer op de rit te krijgen en 
(6) actieve betrokkenheid en positieve reacties van ouders.

Het bewaken van het implementatieproces en daarmee de uiteindelijke 
mate van implementatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
betrokken onderwijsprofessionals en de externe aanbieder van de innova-
tie. Dat is niet alleen tijdens het implementatieproces van belang, maar ook 
vooraf: zijn alle voorwaarden voor een effectieve implementatie aanwezig? 
Zijn directie en leerkrachten gemotiveerd en betrokken? Is nagedacht over 
de positie van de innovatie in de organisatorische structuur van de school? 
De uit onze analyses naar voren gekomen zes procesfactoren, of succesfac-
toren, waarmee een hogere mate van implementatie bereikt kan worden, 
dienen door alle betrokken partijen terugkerend gemonitord te worden.

Beperkingen van de studie
Deze studie kent twee beperkingen. Ten eerste is het aantal geïnterviewden 
beperkt. Met name de leerkrachten van School Paars (die niet geïnterviewd 
mochten worden) en de SfA-coördinator van School Groen (die geen me-
dewerking aan een interview wilde verlenen) hadden mogelijk extra in-
zichten kunnen leveren. Ten tweede wordt het perspectief van de ouders 
in dit onderzoek gemist, terwijl dat perspectief wellicht meer inzicht had 
kunnen opleveren omtrent, bijvoorbeeld, de negatieve reacties van ouders 
waar scholen mee geworsteld hebben.
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Implicaties voor de praktijk
Bij de toekomstige implementatie van interventies die gericht zijn op de 
stimulering van het onderwijsondersteunend gedrag van met name laagop-
geleide ouders thuis, zal rekening gehouden moeten worden met de door 
ons onderscheiden zes procesfactoren die een hogere mate van implemen-
tatie bevorderen. Het implementeren van dergelijke innovaties is geen een-
voudig proces; zeker niet omdat aansluiting gevonden moet worden bij wat 
er op de school al gaande is. Dat kan een visie zijn, een organisatiestructuur, 
stille overtuigingen, menskracht of de samenstelling van het team. One size 
fits all bestaat niet. Scholen hebben te maken met wisselende middelen, 
hoge werkdruk en het stellen van prioriteiten. Het implementeren van een 
innovatie is bovendien een langdurig proces. Effecten zijn niet direct meet-
baar en meerwaarde wordt niet direct ervaren. Dat betekent echter niet dat 
de innovatie geen meerwaarde kan bieden: systematische reflectie op im-
plementatie tot dan toe en een breed gedragen plan ter verbetering, zou 
uiteindelijk de gewenste resultaten wel op kunnen leveren. Tenslotte is het 
implementeren van een innovatie een gezamenlijk proces: de samenwer-
king tussen de onderwijsprofessionals, de ouders en de externe aanbieder, 
is van cruciaal belang. Met wederzijdse open communicatie houdt de ex-
terne organisatie zicht op waar onderwijsprofessionals en ouders behoefte 
aan hebben en kan ondersteuning op maat geboden worden.

Implicaties voor vervolgonderzoek
Met dit onderzoek is aangetoond dat het analyseren van zowel de mate als 
het proces van implementatie noodzakelijk is voor het verkrijgen van een 
goed beeld van de implementatie. De lage mate van implementatie op zes 
van de zeven aan deze studie deelnemende scholen kan verklaard worden 
door het moeizaam verlopen proces van implementatie. De consequentie 
is dat gewenste effecten van de ouderbetrokkenheidsmodule (zoals een 
toegenomen mate van onderwijsondersteunend gedrag door ouders en/of 
een verbeterde leesvaardigheid van de kinderen) op deze scholen hoogst-
waarschijnlijk zeer gering waarneembaar zijn. Het zou daarom zinvol zijn 
de ouderbetrokkenheidsmodule in de toekomst opnieuw op scholen te im-
plementeren met inachtneming van de lessen die dit onderzoek heeft op-
geleverd. De verwachting is dat met de implementatiestudie die dan uitge-
voerd wordt een hogere mate van implementatie wordt vastgesteld, dankzij 
een minder moeizaam verlopend proces van implementatie. Aanvullend 
zou het in een vervolgstudie van belang zijn niet alleen het perspectief van 
onderwijsprofessionals mee te nemen, maar ook dat van ouders.



IMPLEMENTEREN EN LEREN

AKKERMANS-RUTGERS, DOORNENBAL, KASSENBERG, DOOLAARD & BOSKER 141

Notes

1  Brugfunctionaris (ook wel ‘ouderconsulent’ genoemd): een speciaal aangestelde per-
soon die als schakel tussen school en thuis fungeert. Een brugfunctionaris moet de 
drempel voor ouders verlagen om aan een professional vragen over opvoeding en/of 
ontwikkeling van hun kind te stellen.

2 Zie voor film: http://successforall-nederland.nl/?p=19
3 http://successforall-nederland.nl/?p=508
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