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Achtergrond 

Ruim 40 jaar voeren we in Nederland educatieve ouderprogramma’s uit waarmee we het educatieve 

thuismilieu van doelgroepouders proberen te versterken. Binnen en buiten de wetenschap is er grote 

overeenstemming dat dergelijke programma’s potentieel sterk kunnen bijdragen aan de 

onderwijskansen van kinderen. De effectiviteit van deze programma’s valt in het algemeen echter 

tegen, zo blijkt uit recent onderzoek (door Van Steensel, Teepe, De la Rie). De gewenste structurele 

gedragsverandering van doelgroepouders blijkt moeilijk te bereiken. Veel van de huidige 

programmaontwikkelaars zijn dan ook volop bezig met dit vraagstuk en zoeken naar versterking. Het 

project HOE? is erop gericht om met name vanuit gedragsveranderingswetenschappen 

(gedragspsychologie, gedragseconomie, e.a.) meer kennis, inzichten en handvatten te krijgen.  

 

HOE?-1 

Tegen die achtergrond gingen we met project HOE?-1 op zoek naar het antwoord op de vraag of de 

gedragskennis een bijdrage zou kunnen leveren aan de effectiviteit van ouderprogramma’s die zich 

richten op home literacy. In samenwerking met gedragsexperts uit verschillende disciplines (educatie, 

psychologie, game research, economie, etc.), verdiepten we onze kennis over hoe (doelgroep)ouders 

tot een gedragsverandering zijn aan te zetten. De verkregen inzichten vatten we samen in een 

bevindingennotitie (Vinci, november 2018), met als belangrijke conclusie dat gedragskennis 

ondersteunend kan zijn bij de ontwikkeling en verbetering van ouderinterventies.1 In de literatuur 

vonden we daarnaast bruikbare adviezen, naar aanleiding van onderzoek naar bestaande 

ouderprogramma’s. Die adviezen richten zich vooral op de implementatiekwaliteit van programma’s. 

Meer differentiatie (i.v.m. de grote heterogeniteit van de groep) zou dit moeten verbeteren.  

 

Als vervolg op de conclusies uit de notitie is, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, een 

versterkingstraject gestart, waarbij een gedegen doelgroeponderzoek als eerste horde te nemen was. 

Uit dit onderzoek kwam een beschrijving van een aantal gezinstypologieën. Deze geeft inzicht in 

mogelijke kansen en dilemma’s die spelen bij de thuisondersteuning door doelgroepouders en kan 

gebruikt worden als instrument bij het verbeteren of ontwerpen van een interventie.  

 

HOE?-2 
Met HOE?-2 bouwen we voort op de opbrengsten uit de eerste fase van ons HOE?-project. In het 

vervolgproject zijn vier lijnen te onderscheiden.  

 

Lijn 1: ontwikkeling differentiatiemodel en ontwikkeling interventie  

We verlaten de one size fits all-werkwijze en gaan op zoek naar een werkbare onderverdeling van de 

doelgroep. We beschrijven globaal op welke manier kan worden geanticipeerd op deze verschillende 

subdoelgroepen. We zullen dit differentiatiemodel vervolgens deelbaar maken en verspreiden onder 

 
1 Deze Bevindingennotitie is landelijk verspreid en vrij verkrijgbaar.  
Voor een digitaal exemplaar, mail naar Fleur@vinci-toponderwijs.nl 
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de relevante instellingen (uitvoerenden en beleidsmakers bij (voor- en vroeg)scholen, bibliotheken, 

JGZ-instellingen, etc.). Vanuit het differentiatiemodel zullen we één subdoelgroep selecteren, 

waarvoor we een nieuwe interventie ontwikkelen, rondom het digitale prentenboek, met behulp van 

gedragsexpertise. Vervolgens testen we de aanpak onder de doelgroep en scherpen die aan. 

 

Lijn 2: handvatten voor andere ouderprogramma’s 

Uitkomst van het proces onder lijn 1 zullen we toespitsen op andere programma’s, in het bijzonder de 

VoorleesExpress. In hoeverre zijn de in 1) ontwikkelde inzichten overdraagbaar naar andere 

interventies en toepasbaar in andere contexten? 

 

Lijn 3: beleidsverkenning ouderprogramma’s/experts 

Drie expertbijeenkomsten rondom centrale vragen die spelen binnen het thema thuisbetrokkenheid. 

Een voorbeeldvraag is of we voor effectieve educatieve ondersteuning van kinderen ons in eerste 

instantie moeten richten op de ouders of op de kinderen zelf? De bijeenkomsten leiden tot een drietal 

verslagen. Deze zullen vooral nuttig zijn op landelijk beleidsniveau. Landelijke sleutelfiguren worden 

hiermee bediend van de resultaten van het project HOE? op een manier die bij hun praktijk past.  

 

Lijn 4: vertalingen  

In de laatste fase zullen we de bevindingen vertalen naar handzame beleidsaanpakken op drie 

niveaus: voor ouderprogramma’s, voor praktijkinstellingen (uitvoerenden en beleidsmakers bij (voor- 

en vroeg)scholen, bibliotheken, JGZ-instellingen, etc.) en op lokaal niveau. Op lokaal niveau wordt 

vooral ingegaan op de vragen: hoe onderscheid je verschillende doelgroepen en hoe bedien je 

vervolgens deze diverse doelgroepen op een zo effectief mogelijke manier? Differentiatie en daarbij 

behorende implementatie zijn hierbij van groot belang. 

 

Toetsings- en adviescommissie 

Van belang is de wetenschappelijke toetsings- en adviescommissie die ook voor dit vervolgtraject 

medewerking heeft toegezegd. In deze commissie zetelen: dr. R.C.M. van Steensel (EUR) (nieuw), prof. 

J. Bus (VU) en prof. J. de Lange (UU). We leggen de belangrijkste stappen en opbrengsten aan hen 

voor. 

 

Project HOE?-2 wordt uitgevoerd tussen 1-7-2019 en 1-9-2020 en wordt gefinancierd vanuit de 

subsidieregeling Tel mee met Taal van het ministerie van SZW (i.s.m. OCW). 

 

Voor meer informatie over HOE? kunt u terecht bij:  

Fleur van Greuningen 

Fleur@vinci-toponderwijs.nl 

www.vinci-toponderwijs.nl 

 

Overige leden projectteam:  

Walter de Wit, Arjen Scholten en Jo Kloprogge (Vinci) en Anne Heinsbroek (VoorleesExpress) 
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