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Review	studie	
	
Welke	ac$viteiten		
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Uitgangspunten	

1.  Laagopgeleide	ouders	hebben	de	minste	kennis	en	vaardigheden	
om	ac$viteiten	uit	te	voeren.	

2.  Ze	kunnen	bij	de	uitvoering	van	ac$viteiten	en	het	toepassen	van	
strategieën	dus	tegen	belemmeringen	aanlopen.	

3.  Hoe	kan	door	middel	van	de	keuze	voor	passende	ac$viteiten	en	
strategieën	het	beste	worden	gean%cipeerd	op	zulke	
belemmeringen?	
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Beperkt	aantal	studies	met	laagopgeleide	ouders	waarin	ook	
ac$viteiten,	strategieën	en	overdracht	beschreven	wordt	leidt	tot	

vergelijking	van	twee	groepen:	
	

1)  16	studies	waarvan	minimaal	75%	van	de	ouders	laagopgeleid	is		
2)  12	studies	met	‘heterogene’	groep	ouders	



Resultaten	

•  Eenvoudige	praat-	en	spelac$viteiten	blijken	het	meest	effec$ef	voor	
de	mondelinge	taalontwikkeling	van	kinderen	van	laagopgeleide	
ouders	(groep	1:	minimaal	75%	laagopgeleide	ouders)	
• Combina$e	van	sensi$eve	communica$e	en	eenvoudige	
taalstrategieën	(o.a.	vragen	stellen,	ook	buiten	het	hier	en	nu)	
•  Flexibele	ac$viteiten	die	aansluiten	bij	de	leefwereld	van	ouders	en	
kinderen	
• Ouder	en	kind	samen	

Is	voorlezen	een	te	
grote	stap?	



Welke	belemmeringen	kunnen	laagopgeleide	
ouders	ervaren	%jdens	het	voorlezen?	

Nagespeelde	situa$e	van	observa$e	uit	onderzoek	Van	der	Pluijm,	2015	



Ontwerpstudies:	een	adap%eve	aanpak	

Voorlezen	stap	voor	
stap	integreren?	





Onderzoek	naar	hoe	leraren	
effec$ef	kunnen	samenwerken	
met	de	laagstopgeleide	ouders	

passend	bij	hun	kenmerken		(o.a.	
laaggele8erdheid)	en	voorkeuren	

aan	de	taalontwikkeling	van	
kinderen	is	een	belangrijk	terrein	

om	verder	te	ontginnen	



Conclusie?	

Met	ouder-kind	ac%viteiten	op	school	kan	de	
ouder-kind	interac$e	verrijkt	worden,		

mits	ac$viteiten	sterk	gefocust	zijn	en	stap	voor	
stap	opgebouwd	wordt	in	complexiteit.	

Veel ouders zijn onbekend met de rol die we aan hen vragen in 
de taalontwikkeling van hun kind. Ga in gesprek met ouders 
over het belang van taalstimulering en laat ouders zien en 
ervaren hoe zij gesprekken kunnen voeren met hun kind. 
Help ouders bijvoorbeeld om hun kind meer regie te geven in 
gesprekken door de aandacht van het kind te volgen. Bevorder 
de wisselwerking tussen ouder en kind door beurtenwisselingen 
te ondersteunen. Leg uit hoe belangrijk de rol van ouders thuis 
is en hoe deze bijdraagt aan de taalontwikkeling van hun kind. 
Help ouders zelfvertrouwen te ontwikkelen door goede ervarin-
gen op te doen in die rol. 

Kinderen krijgen de meeste ruimte om taal te gebruiken als  
het gesprek voorop staat en er minder aandacht is voor het 
resultaat. Help ouders het praten met kinderen te bevorderen 
door te benoemen wat het kind doet of ziet en positieve 
feedback te geven. Laat zien aan ouders hoe zij hun spreek-
tempo aan het kind kunnen aanpassen, waardoor er ruimte 
ontstaat voor reactie van het kind. Doe voor hoe ouders (open) 
vragen kunnen stellen om de activiteit te verdiepen. Help ouders 
om het kind zelf de regie te laten behouden bij het uitvoeren  
van de activiteit door het gebruik van taal (benoemen en vragen 
stellen) en voorkom dat ouders de activiteit overnemen van het 
kind. 

Kinderen leren meer woorden te gebruiken als we meer taal 
aanbieden. Het helpt ouders als zij ervaren hoe kinderen  
verleid kunnen worden langere zinnen te maken en moeilijke 
woorden te gebruiken. Leg uit dat het niet erg is als kinderen de 
betekenis van woorden nog niet kennen en dat zij die betekenis 
juist leren door hiermee in contact te komen. Ook is het 
stimulerend als gesprekjes over situaties in het hier en nu 
afgewisseld worden met andere ervaringen buiten die context. 
Help ouders hun kinderen tijdens ouder-kindactiviteiten vragen 
te stellen buiten het hier en nu door terug te blikken op  
ervaringen thuis (of thuis te vragen naar ervaringen op school) 
of hun mening te vragen. 

5 6 7Ondersteun de rol van ouders Geef taal pioriteit Help taal uitbreiden

Deze handreiking is ontwikkeld in het kader van het promotieonderzoek 
Thuis in Taal van Martine van der Pluijm in samenwerking met pilotscholen in 
Rotterdam. Op dit moment worden de resultaten van het werken met de 
handreiking beschreven.  De eerste resultaten zijn positief en laten een verrijking 
zien van de samenwerking tussen leerkrachten en ouders en de ouder-kind 
interactie. Wilt u meer weten over  de handreiking of het onderzoek? Neem 
contact op met Martine van der Pluijm, onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam  
via e-mail: m.s.van.der.pluijm@hr.nl of kijk op www.hr.nl/gereedschapskist.

Zeven stappen voor leraren om samen met 
álle ouders een taalrijke omgeving te bieden 
aan jonge kinderen.

Verdere	verrijking	
door	ondersteuning	
in	thuissitua$e?		
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