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Tijdens het promotieonderzoek Thuis in Taal van Martine van der Pluijm
(Hogeschool Rotterdam, lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid) werd een aanpak
ontwikkeld die leerkrachten helpt om samen te werken met laaggeletterde
ouders en de taalomgeving thuis te verrijken. De aanpak is op zes Rotterdamse
scholen beproefd. De ervaringen zijn positief. Martine van der Pluijm beschrijft
de belangrijkste inzichten en handvatten die haar onderzoek heeft opgeleverd.

‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van
mijn wereld.’

Wie werkt met kinderen uit taalarme gezinnen
ondervindt hoe treffend deze woorden van de
filosoof Wittgenstein de problematiek illustreren. Niet alleen de taal van deze kinderen is
beperkt, ook beschikken zij vaak over minimale
ervaringen op basis waarvan zij woorden kunnen begrijpen die voor anderen zo vanzelfsprekend zijn. Denk aan een greppel, een kraai, een
koe of de zee. Veel kinderen en ouders leven in
een kleine wereld, missen ervaringen, waardoor
deze woorden geen betekenis hebben.

Kijken naar de grenzen
Doordat ouders niet of weinig lezen, ontwikkelen zij ook op deze manier weinig taal. En
omgekeerd: doordat ze een taalachterstand
hebben, lezen zij minder vaak en graag. Dat
geldt ook voor het voorlezen aan hun kind. Vaak
worden deze gezinnen gehinderd door een
beperkte Nederlandse taalbeheersing, maar
zeker niet altijd. Het kan gaan om ouders met

een Nederlandse achtergrond en ouders met
een migratieachtergrond.
Scholen herkennen taalarmoede in gezinnen en
laaggeletterdheid bij ouders nog onvoldoende
(Van der Pluijm, 2014). Juist deze problematiek
leidt echter tot knelpunten in de samenwerking
tussen leerkrachten en ouders. Ouders komen
bijvoorbeeld niet naar bijeenkomsten of doen
de gevraagde opdrachten niet met hun kind.
Leerkrachten kunnen de samenwerking met
laaggeletterde ouders effectief ombuigen, met
de benodigde kennis en vooral de wil om anders
naar laaggeletterdheid te kijken en ermee te
experimenteren. Want een kant-en-klare aanpak
is er niet, omdat alle ouders anders zijn en
iedere leerkracht ook. Wat wel werkt is kijken
naar de gezinnen: naar de grenzen van hun taal
en de grenzen van hun wereld.

Mondelinge taal
Waarom samenwerking met ouders van jonge
kinderen belangrijk is, behoeft nauwelijks uitleg.
Veel onderzoek heeft het belang hiervan
aangetoond en laat zien dat met name de
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thuisbetrokkenheid invloed heeft (Bakker et al.,
2013; Desforges & Abouchaar, 2003). Hetzelfde
geldt voor het belang van taalstimulering van
jonge kinderen, het fundament van het VVEbeleid.
Wat minder bekend is, is dat praten het
fundament is voor de taalverwerving en de
ontwikkeling van geletterdheid (Van Gelderen,
2011). De wijze waarop ouders thuis mondelinge taal stimuleren, in het Nederlands of een
andere moedertaal, is van grote betekenis voor
de taalontwikkeling en geletterdheid van jonge
kinderen (Hart & Risley, 1995). Laaggeletterde
ouders hebben moeite met het stimuleren van
taal thuis en kunnen het taal- en geletterdheidsniveau van hun kinderen zelfs negatief beïnvloeden (Wasik, 2012). Deze ouders praten minder
met hun kind en de kwaliteit van de taal die zij
gebruiken is minder ontwikkeld.
Dat het actieve, mondelinge taalcontact tussen
ouders en hun kinderen de basis is voor de
vroege taalontwikkeling, is een belangrijke
reden om juist in de onderbouw de samenwerking met deze ouders voorrang te geven. Maar
over de wijze waarop dat op een effectieve
manier kan, bestaan nog veel vragen (Van der
Pluijm, Van Gelderen & Kessels, 2017).

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek
Thuis in Taal ontwikkelde Martine van der
Pluijm gereedschappen voor scholen om de
samenwerking met laaggeletterde ouders aan
te gaan. Deze gereedschappen zijn te vinden
op de website van het lectoraat Ouders in
Rotterdam Zuid. Deze gereedschappen zijn
beproefd door middel van onderzoek.
In de gereedschapskist is het volgende
materiaal te vinden over de aanpak Thuis in
Taal, die beproefd is op zes basisscholen:
• De handleiding Ouders en taal, die leerkrachten helpt om laaggeletterdheid te herkennen
en de taalstrategie van ouders te bespreken.
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• Tips en films voor het voeren van informele
en kennismakingsgesprekken met laaggeletterde ouders.
• Gereedschap voor het organiseren van bijeenkomsten voor ouders, waarbij de drempel
laag genoeg is voor laaggeletterde ouders.
Het materiaal is bedoeld ter inspiratie. Scholen
kunnen ideeën opdoen en kunnen het
materiaal op maat maken voor hun specifieke
situatie. Het materiaal is ook bruikbaar voor
lerarenopleidingen.
Zie: www.hr.nl/gereedschapskist

De leerkracht legt de basis
Samenwerking met laaggeletterde ouders
begint, net als bij andere ouders, bij de
leerkracht in de klas. Samenwerken aan de
taalontwikkeling gaat beter als de hiervoor
besproken benodigde basis is gelegd (Lusse,
2013). In het onderzoek Thuis in Taal is er
steeds aandacht voor deze basis (door
bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken te
voeren) en zijn inloopactiviteiten omgebogen
naar laagdrempelige ouder-kind activiteiten
die ouders helpen om het gesprek met hun
kind te ervaren. Op veel scholen zijn inloopmomenten al onderdeel van het programma,
waardoor de drempel voor leerkrachten niet
hoog is om tijdens deze activiteit te experimenteren.
Om ouders effectief te ondersteunen om de
taal van hun kind te stimuleren, zijn slechts
kleine aanpassingen nodig die helpen om
korte gesprekjes en veel interactie uit te lokken
(Van der Pluijm, Van Gelderen & Kessels, 2017).
Een eenvoudige spelvorm kan helpen om de
benodigde beurtenwisselingen te stimuleren.
Denk aan het spel Wie ben ik?, waarbij ouder
en kind elkaar vragen stellen en hints geven
om het juiste antwoord te raden. Ook kan de
leerkracht een gesprek stimuleren door het
kind een opdracht mee te geven, bijvoorbeeld:
bespreek met mama of papa welke feesten

jullie allemaal kennen en welke je het leukste
vindt. Ter ondersteuning van het gesprek
kunnen kind en ouder samen een tekening
maken. Omdat de ouders mogelijk leesproblemen hebben, is het raadzaam om, zeker in het
begin, leesopdrachten te vermijden.
Hoewel dit soort ouder-kind activiteiten maar
20-30 minuten in beslag nemen, geven de
wekelijkse terugkeer en de opbouw ervan een
belangrijke impuls aan het gesprek. Deze opbouw bestaat uit drie stappen: 1) rolstimulering
van de ouder, 2) ouders helpen taal prioriteit te
geven (en niet het eindresultaat) en 3) het taalgebruik uitbreiden: meer woorden en meer
abstractie (Zie handreiking Thuis in Taal in een
notendop).

Doen wat werkt
Alles staat of valt met de positieve toon van de
leerkracht. Die nodigt ouders en kinderen uit om
mee te doen. Hoewel het voor de hand ligt om
veel aanwijzingen te geven, is gebleken dat het
het meest effectief is als de leerkracht modelleert. Alleen praten over de taalontwikkeling is
voor laaggeletterde ouders vaak wat abstract.
Veel ouders weten bovendien niet wat taalstimulering is en zijn onzeker over hun rol om taal te
stimuleren (Wasik & Sparling, 2012). Het werkt
beter om ouders samen met hun kind hun rol te
laten ervaren met voorbeelden van de leerkracht
en andere ouders. Voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, kan het
drempelverlagend zijn als zij met hun kind
kunnen praten in de taal die zij het beste beheersen (en die zij ook thuis met hun kind spreken).

“Samenwerking
met ouders
begint bij de
leerkracht in
de klas”
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Ouders willen weten wat hun kind leert, maar
dat is niet gemakkelijk als je weinig kennis hebt
over school en leersituaties (Van der Pluijm,
2014). Leerkrachten die werken met Thuis in Taal
nemen het initiatief om de samenwerking met
ouders vorm te geven ongeacht de achtergrond
van ouders en de afstand die zij ervaren. Deze
rol is relatief nieuw voor leerkrachten. “Samenwerken met ouders levert me zo veel op” is een
terugkerend antwoord van deze leerkrachten op
de vraag naar hun ervaring met deze samenwerking met ouders. Leerkrachten ervaren dat ze er
niet alleen voor staan, meer plezier hebben in
hun werk en dat ze het kind beter kunnen
ondersteunen. De activiteiten kosten relatief
weinig tijd en leveren veel op.
Gezien de kennis over wat van belang is voor de
taalontwikkeling van jonge kinderen en het
belang van samenwerking met laaggeletterde
ouders, zijn andere activiteiten die weinig
opleveren tijdverspilling. Denk aan bijeenkomsten in de ouderkamer waar een handjevol
ouders komt en vaak net niet de ouders die de
ondersteuning het meest nodig hebben. Die
bijeenkomsten kan men schrappen. Dat is
nodig, want er ligt veel druk op de schouders
van leerkrachten en daarom is het belangrijk dat
ze dat doen wat het meeste oplevert.

Kennismaken
De samenwerking met ouders start vanaf het
eerste moment dat kinderen in de klas komen.
De samenwerking begint ermee dat de leerkracht het kind en de ouders het gevoel geeft
dat ze welkom zijn, met een glimlach, een
belangstellend woord en een open houding. Dat
is uitnodigend voor alle ouders, maar helpt juist
laaggeletterde ouders de drempel over.
Een kennismakingsgesprek met ouders helpt de
leerkracht om de wereld van het gezin te leren
kennen, zeker als dit een wederkerig gesprek is
en de leerkracht doorvraagt over de gezinssituatie (Lusse, 2013).Tijdens zo’n gesprek kan
ook de taal en geletterdheid van ouders aan bod
komen, evenals de mogelijk andere moedertaal
en de manier waarop ouders hun kind tweetalig
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“De activiteiten
kosten relatief
weinig tijd en
leveren veel op”

opvoeden. Zo komt de leerkracht dicht bij de
grenzen van de wereld en van de taal van
kinderen en ouders. Of zelfs in die wereld, als
het gesprek thuis plaatsvindt.
Andersom laat de leerkracht de wereld van de
school zien door ouders uit te nodigen in de klas
en activiteiten met hun kind te laten ervaren,
waardoor het leren op school voor de ouders
minder abstract wordt. Door dit alles maken
leerkrachten contact met ouders en voeden zij
het gesprek tussen ouders en kinderen thuis.
Dit gaat zeker niet altijd vanzelf. Leerkrachten
ervaren het contact met sommige ouders toch
als moeizaam. Tijdens het onderzoek bleken
leerkrachten veel steun te hebben aan gerichte
intervisie met collega’s van hun eigen school en
van andere scholen. Niet problematiseren, maar
ervaringen uitwisselen en experimenteren met
nieuwe ontwerpen dragen bij aan het vinden
van betekenisvolle oplossingen en duurzame
professionalisering (Kessels, 2012).

Drempel verlagen
Op basis van observaties van ouder-kind
interacties die plaatsvonden voor- en na de
implementatie van de handreiking (zie kader) is
vastgesteld dat kinderen en ouders na de
implementatie meer gaan praten, complexere
taal gebruiken en dat ouders sensitiever zijn
naar het kind. Dit zijn belangrijke redenen om
door te werken aan deze aanpak en de drempel
voor laaggeletterde ouders te verlagen. Temeer,
omdat leerkrachten tijdens het onderzoek
merkten dat vaak meer dan de helft van de
kinderen in hun klas laaggeletterde ouders heeft
(Van der Pluijm, 2014), veel meer dan zij
aanvankelijk dachten.

Een terugkerende vraag die de leerkrachten
stelden was of deze afstemming op laaggeletterde ouders de andere (vaak hoger opgeleide)
ouders niet zou afschrikken. Dit is gedurende
het onderzoek nooit het geval geweest. Veel
scholen bereiken met de inloopactiviteiten
wekelijks 70-100 procent van de ouders in de
groep, moeders én vaders, ongeacht hun
vooropleiding. Een bijkomend voordeel is dat
ouders elkaar kunnen helpen en een voorbeeld
voor elkaar kunnen zijn.
Buiten de onderzoeksscholen zijn er bovendien
regelmatig (hoger opgeleide) ouders die zeggen
dat ze behoefte hebben aan meer uitleg over
wat hun kind op school leert en die graag willen
meedoen in de klas om dat te ervaren. Misschien hebben veel ouders deze behoefte en
kunnen leerkrachten hieraan vaker tegemoetkomen.
Martine van der Pluijm is pedagoog en als docent
en onderzoeker werkzaam bij Hogeschool Rotterdam. Zij doet promotieonderzoek naar de
samenwerking tussen leerkrachten en laaggeletterde ouders en is verbonden aan het lectoraat
Ouders in Rotterdam Zuid.
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Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Wij brengen
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen
en effectieve werkwijzen.
Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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