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Vandaag



• 1 op de 4 kinderen groeit op in armoede met het 
risico op sociale exclusie met lange termijn 
gevolgen voor de ontwikkeling (Eurydice, 2014; Shonkhoff et 
al., 2010)

• Sleutelrol voor opvang en onderwijs, mits hoge 
kwaliteit ouder-professional partnerschappen 
(Halgunseth, et al., 2009)

• Voorschoolse opvang en educatie eerste
kennismaking met educatieve setting om dit
partnerschap aan te gaan (Rimm-Kaufmann & Pianta, 2005)

 Voorbeeld voor latere ouder-professional relaties

Educatieve partnerschappen



• Bronfenbrenner’s bio-ecologische model 

• Positieve effecten:
• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Schoolprestaties

• Compensatie voor risicofactoren gezin

Educatieve partnerschappen

De Civita, et al., 2004 ; Semke & Sheridan, 2012

Hoe denken professionals en ouders over 
een EP en wat zijn factoren die een rol
spelen?



• Inclusive Education and Social Support to Tackle 
Inequalities in Society.

• Hoofddoel: bijdragen aan het verbeteren van 
(vroege) opvang en educatie en 
(gezins)ondersteuning om inclusie en gelijke kansen 
te bevorderen

• 11 landen, 17 partners

• EU Horizon2020, 2017-2019

ISOTIS



• WP2 interviewstudie met ouders
• Huidige studie: Beschrijven van de ervaren relatie van ouders met 

professionals en mate van ouderparticipatie (Maghrebse, Turkse, Roma, 
laag-inkomen autochtoon)

• Onderzoeken van mogelijke gezinsfactoren die een rol spelen hierin 
(opleidingsniveau, 1e/2e generatie, armoede, taalniveau, discriminatie, gevoel van 
identiteit)  

• WP5 vragenlijststudie onder professionals
• Huidige studie: Beschrijven van de relaties met ouders en de inhoud 

van de communicatie met ouders en de verschillen tussen Europese 
landen

• Data van het ISOTIS onderzoek -> eerste, voorlopige bevindingen

Twee deelstudies van ISOTIS



Design WP2 interview studie

Vandaag: ouders van 3-6 jarigen (voor overgang naar formeel onderwijs)
Vergelijking: tussen groepen

Groep #Landen Sites Ouders 3-6j oud Ouders 9-12j oud Som N Landen 

Lage
SES

Middel-
hoge SES

Lage
SES

Middel-
hoge SES

Turks 4 2 60 15 60 15 1200
DE, NL, NO, 
EN

Maghreb 3 2 60 15 60 15 900 FR, IT, NL

Autochtoon
met lage SES

8 2 60 0 60 0 1920
EN, PT, PL, IT, 
DE, EL, FR, CZ

Roma 3 2 50 10 50 10 720 CZ, EL, PT

Totaal 36 2100 270 2100 270 4740



• Interview op laptop door interviewers van dezelfde 
taal en/of culturele achtergrond

• Vragenlijst in 12 talen (incl. Turks en Arabisch)

• Werving via opvang en educatie voorzieningen, 
scholen, buurtorganisaties etc.

• Kleine gift voor ouders (cadeaubon oid)

Procedure interviewstudie



Turks Maghreb Lage SES 

autochtoon

Roma

N 366 420 709 332

Gender, % vrouw 92.6 99.8 97.5 95.5

Leeftijd (M, SD) 35.85 (5.75) 34.14 (6.02) 34.19 (6.58) 29.06 (7.57)

Migratie achtergrond%

1st generation 60 75

1.5th generation 4.6 9.7

2nd generation 35.4 15.3

Opleidingsniveau %

Laag 14.8 34.2 18.9 71.1

Medium 48.5 47.4 59.3 27.5

Hoog 36.7 18.3 21.8 1.4

Inkomen (M, SD, range 0-10) 5.37 (2.79) 3.40 (2.30) 4.07 (2.59) 2.45 (1.54)

Materiële deprivatie (M, SD, 

range 0-12)

1.40 (2.10) 2.84 (2.44) 3.87 (3.13) 6.43 (3.40)

Partner in huishouden % 87.2 84.8 67.2 83.1



• Ouder-professional relatie (11 items, α = .85) 
(o.a. Petrogiannis & Penderi, 2013)
• Ik vertrouw de wijze waarop de leerkracht met mijn kind werkt
• Ik voel me op mijn gemak om te praten met de leerkracht

• De leerkracht van mijn kind praat niet alleen met me als er een probleem is

• Schaal van 1 (oneens) tot 5 (eens)

• Ouderparticipatie (4 items, α = .79) 
(zelf ontwikkeld, geinspireerd door bijv. Fantuzzo, J. et al., 2013)

• Hoe vaak was een volwassene uit het gezin in de afgelopen 6 
maanden betrokken bij de volgende activiteiten?
• Helpen in de groep (schoonmaken, voorlezen etc)

• Meedoen aan sociale activiteiten georganiseerd voor ouders

• Schaal 1 (nooit), 2 (een of twee keer), 3 (3-5 keer) 4 (1x per 
maand), 5 (meer dan 1x per maand) 

Schalen



Resultaten ouders
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Turks Maghreb Lage SES autochtoon Roma

Relatie en ouderparticipatie per groep

Relatie Participatie

Betere relatie, meer participatie. Welke gezinsfactoren dragen bij aan relatie/participatie?



Ouder-professional relatie

12

o/- | o/+ p < .10

- | + p < .05

- - | ++ p < .01

 Turks Maghreb Lage SES 

autochtoon 

Roma 

*Eerste gen. vs. 1.5th/2nd gen. o/+ +   

Educatie hoog vs. laag o o o o 

Educatie medium vs. laag + o o o 

Materiële deprivatie o o o - 

Ervaren taalvaardigheid o o o o 

Ervaren discriminatie door leerkrachten -- -- -- -- 

Ouderlijk welzijn ++ ++ ++ + 

**Nationale identiteit gevoelens op 

school 

++ ++  o 

Tevredenheid over leven in land ++ ++ ++ o 

 



Ouderparticipatie

13

o/- | o/+ p < .10

- | + p < .05

- - | ++ p < .01

 Turks Maghreb Lage SES 

autochtoon 

Roma 

*Eerste gen. vs. 1.5th/2nd gen. o o/+   

Educatie hoog vs. laag - o o o 

Educatie medium vs. laag o o/+ o o 

Materiële deprivatie o - - o 

Ervaren taalvaardigheid o o o o 

Ervaren discriminatie door leerkrachten o o o ++ 

Ouderlijk welzijn o ++ o o 

**Nationale identiteit gevoelens op school o o/+  o 

Tevredenheid over leven in land o ++ o + 

 



• Over het algemeen positieve ouder-professional 
relaties.

• Mate van ouderparticipatie lager
• Aard van de activiteiten

• Leeftijd van de kinderen

• Achtergrondfactoren niet sterk gerelateerd aan de 
relatie met professionals. Maar ouders die minder 
discriminatie ervaren, hogere mate van welzijn 
ervaren, een nationale identiteit ervaren en het 
gevoel hebben dat ze er bij horen, hebben positievere
relaties

Samenvattend....



• Online vragenlijst in 10 talen.

• Brede groep professionals: pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten, welzijnswerkers, 
jeugdwerkers, vrijwilligers.

• Werkzaam in verschillende voorzieningen: 
voorschoolse opvang en educatie, basisonderwijs, 
naschoolse opvang, buurthuizen etc.

Vragenlijst Professionals
Steekproef en Procedures



Diversiteit in de context van 
professionals

Mode Scores of Representation of Different Target Groups as Reported by Professionals

Cultural Diversity

Low-income 

Low-educated

Linguistic 

Diversity

Roma 

Population

01 Czech Republic (CZ) 75-100% 100% 0-50% 75-100%

02 England (EN) 50% 50% 50%

03 Germany (DE) 25% 0-50% 25%

04 Greece (EL) 25% 25-50% 0-25% 0-25%

05 France (FR) 75% 50-75% 50%

06 Italy (IT) 75-100% 25-75% 25-75%

07 The Netherlands (NL) 75-100% 25-75% 50-75%

08 Norway (NO) 50% 50-75% 25-50%

09 Poland (PL) 0% 25% 0%

10 Portugal (PT) 25-50% 50-100% 0% 0-50%



• Ouder-professional relatie (7 items, α = .49) 
(afgestemd op ouder schalen)

• Ouders begrijpen mij

• Dezelfde opvattingen over gedrag van kinderen

• Ik praat alleen met ouders als er een probleem is

Schaal van 1 (oneens) tot 5 (eens)

• Onderwerpen van gesprek (6 items) 
(zelf ontwikkeld)

• (voor)school gerelateerde aspecten

• Gedrag van kind of relaties met peers

• Ontwikkeling van het kind

• Thuissituatie van het kind

• Organisatorische aspecten

• Ondersteuning voor ouders

Schaal 1 (bijna nooit), 2 (< 1x per maand), 3 (1x per maand) 4 (2-
3x per maand), 5 (elke week), 6 (2-4x per week), 7 (elke dag)

Schalen



Resultaten professionals – relatie 
met ouders

N M SD Min Max

01 Czech Republic (CZ) 42 3.70 0.59 2.29 4.86

02 England (EN) 89 4.04 0.45 3.00 5.00

03 Germany (DE) 50 3.65 0.61 2.00 4.86

04 Greece (EL) 155 3.67 0.55 2.00 5.00

05 France (FR) 26 3.53 0.51 2.57 4.86

06 Italy (IT) 112 3.65 0.55 2.50 5.00

07 The Netherlands (NL) 56 3.89 0.49 2.86 5.00

08 Norway (NO) 51 3.87 0.59 2.57 5.00

09 Poland (PL) 81 3.69 0.50 2.57 4.86

10 Portugal (PT) 67 3.63 0.61 2.29 5.00

Lagere score dan de ouders rapporteren!



Relaties met ouders-
landenvergelijking
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Relaties met ouders-
landenvergelijking
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EN: overall hogere score

NL en NO: staan open voor contact en nemen initiatief, 
maar minder sprake van gedeelde opvattingen



Relaties met ouders- vergelijking 
professionals
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ECEC Formal Education After-school care Social work sector

16A Parents understand me 16B Trouble communicating with parents (R)

16C Similar beliefs about children's behaviour 16D Similar beliefs about children's achievements

16G Welcome parents initiative for contact 16H I communicate only if there is a problem (R)

16J Professional responsible for parent contact

Jonge kind professionals scoren hoger dan  leerkrachten onderwijs



N M SD Min Max
(voor)school gerelateerde aspecten 695 3.54 1.85

1.00 7.00
Gedrag van kind of relaties met peers 712 4.29 1.74

1.00 7.00
Ontwikkeling van het kind 711 3.81 1.76

1.00 7.00
Thuissituatie van het kind 706 3.38 1.77

1.00 7.00
Organisatorische aspecten 709 3.28 1.61

1.00 7.00
Ondersteuning voor ouders 695 2.97 1.74

1.00 7.00

Resultaten professionals –
onderwerpen van gesprek

1 (bijna nooit), 2 (< 1x per maand), 3 (1x per maand) 4 (2-3x per maand), 5 (elke week), 6 (2-4x per week), 7 (elke dag)



Onderwerpen van gesprek -
landenvergelijking
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17A (Pre-)school related issues 17B Child’s behaviour or relations with peers 17C Child’s development

17D Child’s home situation 17E Organisational aspects 17F Support for parents



Onderwerpen van gesprek -
vergelijking professionals

Voorschoolse

voorz. Onderwijs BSO Welzijnswerk

M SD M SD M SD M SD
(voor)school 
gerelateerde aspecten

3.58 2.09 3.59 1.66 3.86 1.19 3.07 1.63

Gedrag van kind of 
relaties met peers

5.22 1.68 3.74 1.47 4.20 1.43 3.37 1.67

Ontwikkeling van het 
kind

4.64 1.79 3.23 1.43 3.41 1.39 3.46 1.88

Thuissituatie van het 
kind

4.08 1.95 2.90 1.39 2.57 1.29 3.37 1.84

Organisatorische
aspecten

3.66 1.84 2.95 1.30 3.55 1.25 3.04 1.70

Ondersteuning voor
ouders

3.29 1.98 2.66 1.37 3.43 1.98 2.99 1.74



• Professionals rapporteren neutraal tot licht positieve 
relaties met ouders

• Communicatie gaat vooral over: gedrag van het kind, 
ontwikkeling van het kind en (voor)school 
gerelateerde aspecten

• Verschillen tussen landen en typen professionals
• NL aan de hoge kant

• Jonge kind professionals rapporteren betere relatie dan 
leerkrachten in basisonderwijs

Samenvattend....



Discussie

• Herkennen jullie de uitkomsten?

• Hoe kunnen we discrepantie tussen ouders en 
professionals duiden?

• Hoe kunnen we werken aan partnerschappen?



Vignette

Sommige ouders met een andere culturele
achtergrond participeren niet in de (voor)school en
communiceren niet met de PM’er/leerkracht over de 
ontwikkeling van hun kind, zelfs niet als de 
PM’er/leerkracht hen dit expliciet heeft gevraagd. 

Als u deze PM’er/leerkracht was, wat zou u doen?



1= Nooit         3= Vaak
2= Soms 4 = Altijd

Kruis alstublieft het antwoord aan dat uw gedrag of gevoelens het beste 
weergeeft

1 2 3 4

Ik zou niks doen omdat deze families kennelijk niet veel waarde hechten aan
de educatie van hun kind. 

   

Ik zou niks doen omdat deze families vaak lange uren werken en niet de tijd
hebben om betrokken te zijn bij de educatie van hun kind.

   

Ik zou iemand met dezelfde achtergrond vragen om als culturele/talige
mediator te helpen.

   

Ik zou niks doen omdat ik het vaak zo druk heb met werk dat ik vaak niet de 
tijd en/of energie heb om deze ouders te betrekken. 

   

Ik zou aan het kind vragen waarom zijn/haar ouders niet naar de 
schoolbijeenkomsten komen. 

   

Ik zou meer persoonlijk communiceren met iedere familie en een
bijeenkomst plannen aangepast aan hun wensen en mogelijkheden. 

   

Ik zou het bespreken met andere college’s of met experts om advies te 
krijgen over hoe ik deze families wel kan bereiken. 

   

Hoe vaak gebeurt zoiets bij jou als PM’er/leerkracht?    



www.isotis.org

Meld u aan voor de 
nieuwsbrief!

https://thenounproject.com/term/question-mark/790493
http://www.isotis.org/


Ouderbetrokkenheid

1. Opvoeding
• Families helpen om een thuisomgeving te creëren die kinderen ondersteunt in leren

2. Communiceren
• Effectieve manieren voor (voor)school-ouder en ouder-(voor)school communicatie tav het 

(voor)schoolprogramma en de voortgang van de kinderen

3. Vrijwillige participatie
• Organiseren van hulp en ondersteuning door ouders

4. Thuis leren
• Informatie en ideeën geven aan families om kinderen thuis te helpen met huiswerk en 

andere (voor)school gerelateerde activiteiten

5. Besluitvorming 
• Ouders betrekken in de besluitvorming in de (voor)school, bijvoorbeeld 

oudervertegenwoordigers/commissie

6. Samenwerking met de gemeenschap
• Identificeren en integreren van diensten van de gemeenschap om zo het (voor)school 

programma, de familie praktijken en de ontwikkeling van de kinderen te versterken.

Epstein (2001)



Alleen Nederland

31

Turkish Maghrebian

N 115 144

Gender, % woman 99.1 100

Age (M, SD) 35.11 (5.17) 36.39 (5.70)

Native or immigrant %

1st generation 44.3 53.5

1.5th generation 4.3 15.3

2nd generation 50.4 27.8

Educational level %

Low 18.0 27.8

Medium 47.7 50.7

High 34.2 13.2

Income (M, SD, range 0-10) 5.45 (2.75) 4.08 (2.27)

Material deprivation (M, SD, range 0-12) 1.33 (2.02) 2.41 (2.26)

Living with partner % 87.0 87.5



Resultaten Nederlandse ouders
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Turkish Maghrebian

Relationship and Participation between groups NL

Relationship Participation



Ouder-professional relatie

 Turkish Maghrebian 

First gen. vs. 1.5th/2nd gen. o/+ o 

Education high vs. low o + 

Education medium vs. low o o 

Material deprivation o o 

Perceived language skills  o o 

Perc.discrimination – teachers o/- -- 

Parental self-agency ++ o 

National identity feelings (preschool) + o 

Belonginess to country ++ o 

 

o/- | o/+ p < .10

- | + p < .05

- - | ++ p < .01



Ouderparticipatie

o/- | o/+ p < .10

- | + p < .05

- - | ++ p < .01

 Turkish Maghrebian 

First gen. vs. 1.5th/2nd gen. o o 

Education high vs. low -- o 

Education medium vs. low o/- o 

Material deprivation o o 

Perceived language skills  o o 

Perc.discrimination – teachers o ++ 

Parental self-agency o o 

National identity feelings (preschool) o o 

Belonginess to country o ++ 

 


