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Spelenderwijs Utrecht is één van de grootste organisaties in Nederland in het aanbod van 

voorschoolse educatie aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Van deze doelgroep bestaat 60% uit kinderen 

met laagopgeleide ouders en van niet-westerse afkomst. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid 

is één van de speerpunten binnen het beleid van Spelenderwijs Utrecht. In het ouderprogramma 

Goed, Beter, Best! 030 van Alsare komen zowel het versterken van het educatief thuismilieu, 

opvoed- en taalvaardigheid als ook het partnerschap met de peuterspeelzaal aan de orde. Doel van 

educatief partnerschap met ouders is dat ouders ook toegerust en in staat zijn om in hun 

thuissituatie de voorwaarden te regelen dat kinderen kunnen leren en dat ze kinderen daarbij thuis 

kunnen helpen. Sinds 2015 werken beide organisaties samen in het aanbieden van deze 

oudercursussen op peutercentra van Spelenderwijs Utrecht in verschillende wijken in Utrecht. Dit 

heeft geresulteerd in het bereiken van honderden ouders. De docent en de pedagogisch medewerker 

stemmen met elkaar de thema’s en de onderwijsondersteunende activiteiten af voor een doorgaande 

lijn in het aanbod op de cursus en het peutercentrum.  

Het onderzoek door Artéduc is een gezamenlijke aanvraag door 

Spelenderwijs Utrecht en Alsare. Met het doel om een onafhankelijke partij 

onderzoek te laten doen naar de impact van het ouderprogramma Goed, 

Beter, Best! 030 op de deelnemers en hun kinderen. Het onderzoek is 

kwantitatief van aard en geeft meer inzicht in de doelgroep van het traject. 

Daarnaast monitort het welke directe (zoals onderwijsondersteunend 

gedrag, partnerschap tussen ouder en peutercentrum en verhoging van de 

Nederlandse taal) en indirecte (zoals sociale inclusie en algemeen welzijn) 

impact Goed, Beter, Best! 030 heeft op de deelnemers. Deze impact kan van 

invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. 

Investeren in trajecten ouderbetrokkenheid loont 

In het dagelijks leven is men actief op meerdere levensdomeinen. Mensen hebben hun thuis en 

familie naast mogelijkerwijs een baan, hebben hun eigen momenten van ontspanning, maar er 

moeten ook dingen (digitaal) geregeld worden op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

financiën. Volgens De Greef en Segers (2016) moet men taalvaardig zijn om op zes verschillende 

levensdomeinen te kunnen functioneren, namelijk: 

1. gezondheid; 

2. werk; 

3. financiën; 

4. familie & gezin; 

5. digitale domein: internet en digitale communicatie; 

6. dagelijks leven: welzijn, veiligheid en sport & entertainment (ontspanning). 
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Bij de rol van ouder wordt dat met name duidelijk in het feit of men een bepaalde mate van 

ouderbetrokkenheid heeft. Trajecten van taal en ouderbetrokkenheid zijn er met name op gericht, 

dat ouders en hun kinderen meer betrokken raken in ‘taalbevorderende praktijken en activiteiten’ 

(Machet en Pretorius, 2004, p. 40). Voorbeelden hiervan zijn het lezen van verhalenboeken en 

kranten met kinderen, het bediscussiëren van huidige activiteiten met kinderen en 

schoolgerelateerde activiteiten naast dagelijkse communicatie tussen ouders en hun kinderen (Kahne 

& Sporte, 2008). Volgens Baker (2013) hebben kinderen een betere cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling in de gezinnen waar ouders meer betrokken zijn bij taalactiviteiten thuis. Dat is echter 

niet altijd vanzelfsprekend. Ouders met een lage sociale economische status lezen minder voor 

(Coley, 2002) en ook in gezinnen waarvan de ouders niet in het land geboren zijn waar ze wonen 

wordt minder gelezen. Daarom lijkt het faciliteren van trajecten taal & ouderbetrokkenheid voor 

bepaalde doelgroepen noodzakelijk.  

Voor wat betreft de kinderen wordt duidelijk, dat (nadat hun ouders hebben deelgenomen aan deze 

leertrajecten) ze een betere taal- en leesvaardigheid krijgen (Carpentieri et al., 2011; Sénéchal & 

Young, 2008) en wat vaker doorstromen in het onderwijs (Van Tuijl et al., 2001). Ouders krijgen met 

name een grotere mate van ouderbetrokkenheid, betere taalvaardigheden en een betere plek in de 

samenleving naast meer begrip voor de ondersteuning van de taalontwikkeling van hun kinderen na 

het volgen van vergelijkbare trajecten (De Greef et al., 2015; De Greef, 2015, Hirst et al., 2010). 

Daarnaast wordt duidelijk, dat de kwaliteit van familiebezoeken aan de bibliotheek en de routine in 

het leesgedrag van het gezin verbeteren (Chao et al., 2015).  

 

Onderzoeksmethodiek 

Zowel in het najaar van 2016 en in het voorjaar van 2017 als in 

het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 is onder 

deelnemers aan het programma Goed, Beter, Best! 030 een 

vragenlijst afgenomen. Er zijn in principe twee keer 2 

meetmomenten geweest met een tussenperiode van circa 12 tot 

15 weken. Uiteindelijk zijn 62 mensen bij het onderzoek	betrokken 

geweest. Van deze 62 mensen, hebben 49 mensen deelgenomen 

aan het programma Goed, Beter, Best! 030 (als experimentele 

groep), terwijl 13 mensen (als controlegroep) niet hebben 

deelgenomen. Tijdens de metingen zijn allereerst de socio-demografische kenmerken, zoals geslacht, 

burgerlijke status, aantal en leeftijd kinderen, nationaliteit, leeftijd, hoogste vooropleiding, aantal 

opleidingsjaren, het hebben van een diploma en een (vrijwilligers)baan in kaart gebracht. Dit is deels 

gebaseerd op de gevalideerde SIT-vragenlijst (Sociale Inclusie na Transfer) van De Greef, Segers en 

Verté (2010). De eerste 4 variabelen van het onderdeel ouderbetrokkenheid zijn reeds gevalideerd 

tijdens de impactmeting van de educatieve trajecten van het programma ‘Educatie Werkt!’ van de 

gemeente Amsterdam in het jaar 2013 - 2014 (De Greef, 2014). Het betreft de volgende variabelen: 

§ Opvoeding & Gedrag: in hoeverre kan men het kind opvoeden, op het gedrag van het kind 

letten en ruzies oplossen.  
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§ Extern contact: in hoeverre heeft men contact met en bezoekt men onder andere het 

peutercentrum en weet men wat het kind daar leert. 

§ Leesbevordering: in hoeverre vindt men het belangrijk of leuk dat het kind leest, heeft men 

boeken in huis en gaat men naar de bibliotheek. 

§ Kindcontact: in hoeverre probeert men het kind te begrijpen, vraagt men dingen aan het 

kind en praat men met het kind. 

Daarnaast zijn er twee nieuwe variabelen ontwikkeld, te weten:  

§ Educatieve thuisomgeving: in hoeverre kan men woorden met het kind oefenen, met het 

kind zingen of spelen, het kind complimenteren en helpen bij het maken van keuzes. 

§ Spelontwikkeling: in hoeverre speelt men met het kind, weet men waarom spelen belangrijk 

is, doet men mee met de Spelinloop op het peutercentrum en herhaalt men thuis de 

activiteiten uit de Spelinloop. 

Van beide variabelen lijkt de betrouwbaarheid goed te zijn Cronbach’s Alpha α = 0.941 (voor 

‘Educatieve thuisomgeving') versus Cronbach’s Alpha α = 0.898 (voor ‘Spelontwikkeling’)1. 

Om de impact van het programma Goed, Beter, Best! 030 in kaart te brengen, zijn middels SPSS 

25.0 verschilvariabelen gemaakt en is per variabele het percentage deelnemers bepaald, dat een 

groei heeft doorgemaakt. Vervolgens is een non-parametrische analyse uitgevoerd middels een 

Mann-Whitney toets, waarbij geanalyseerd is of er per variabele een verschil in vooruitgang tussen 

de experimentele en controlegroep geconstateerd kon worden. Ten slotte is met een logistische 

regressieanalyse in kaart gebracht welke factoren van de leeromgeving van invloed waren op de 

toename in sociale inclusie, ouderbetrokkenheid en arbeidsmarktpositie. 

 

De deelnemers aan het programma Goed, Beter, Best! 030 

Het merendeel van de deelnemers van het programma Goed, Beter, Best! 030 is volgens tabel 1 

door de pedagogisch medewerker gevaagd om naar de cursus te komen (74.5%). Daarnaast is het 

merendeel met 95.8% vrouw, getrouwd (87.2%) en heeft 1 tot 3 kinderen (83.4%) vooral in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar (59%) en is tussen de 26 en 45 jaar (87.2%) en in Nederland (31.3%) of 

Marokko (39.6%) geboren (zie tabel 1). Volgens Josten (2010) zijn mensen laagopgeleid als ze 

hoogstens een VMBO- of gelijkwaardig diploma hebben (in feite dus vergelijkbaar met MBO-niveau 

2). Op basis daarvan wordt uit tabel 1 duidelijk dat (inclusief de helft van de groep van het MBO-

niveau) circa 43% laagopgeleid is. Ook aan de hand van de opleidingsjaren kan men afleiden, dat 

een groot deel (45.2%) 12 of minder opleidingsjaren heeft gehad wat vergelijkbaar is met het aantal 

jaren om in ieder geval een VMBO- of gelijkwaardig diploma te kunnen behalen (zie tabel 1). Meer 

dan de helft geeft echter wel aan een diploma te hebben gehaald (67.4%). Ten slotte toont tabel 1, 

dat meer dan de helft van de respondenten (66.7%) geen betaalde baan heeft. 

 

 

 

 

 

																																																													
1 Gezien de wat kleine groep voor validatie moet hier wel een wetenschappelijk voorbehoud worden gemaakt. 
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Tabel 1: Socio-demografische kenmerken deelnemers (N = 49)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noot: “Missing values” zijn buiten beschouwing gelaten bij berekening percentages.  

 

Traject Goed, Beter, Best! 030 behaalt voorop gezet doel van betere ouderbetrokkenheid 

Het eerste doel van het programma Goed, Beter, Best! 030 is, dat de ouderbetrokkenheid wordt 

verbeterd. Uit de meeste variabelen blijkt dat voor een grote groep deelnemers de 

Kenmerk in %↓ Trajecten  
Goed, Beter, Best! 030 

Geslacht  

Man 4.2 
Vrouw 95.8 
Herkomst  

Nederland 31.3 
Turkije 2.1 
Marokko 39.6 
Polen 2.1 
Ander land 25.0 
Leeftijd  
0 - 25 jaar 10.6 
26 - 45 jaar 87.2 
46 - 65 jaar 2.1 
66 - 100 jaar 0 
Vooropleiding  
Speciaal onderwijs basisschool 0 
Basisschool 14.3 
Speciaal onderwijs middelbare school 4.8 
Middelbare school 2.4 
MBO of vergelijkbaar 42.9 
HBO of vergelijkbaar 14.3 
Universiteit of vergelijkbaar 11.9 
Anders 9.5 
Aantal jaren op school  
5 jaar of minder 19.6 
Tussen de 6 en 10 jaar 15.2 
Tussen de 11 en 15 jaar 26.1 
Meer dan 16 jaar 39.1 
Werk  
Betaalde baan 20.0 
Vrijwilligerswerk 13.3 
Betaalde baan en vrijwilligerswerk 0 
Geen baan en een uitkering 20.0 
Geen baan en geen uitkering 46.7 
Diploma  
Ja 67.4 
Nee 32.6 
Burgerlijke status  
Getrouwd 87.2 
Niet getrouwd 8.5 
Samenwonend 4.3 
Weduwe of weduwnaar 0 
Kinderen  
1 kinderen 22.9 
2 kinderen 31.3 
3 kinderen 29.2 
4 kinderen 16.7 
Meer dan 4 kinderen 0 
Leeftijd kinderen  
0 - 4 jaar 59.0 
5 - 12 jaar 2.6 
Ouder dan 12 jaar 2.6 
Verschillende leeftijden uit meerdere categorieën 35.9 
Regelmatige zorg voor zieke / oude / gehandicapte mensen  
Ja 21.7 
Nee 78.3 
Reden om naar de cursus te komen  
Gevraagd door pedagogisch medewerker 74.5 
Advies door vriend(in), kennis, familielid of andere ouder 6.4 
Anders 19.1 
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ouderbetrokkenheid vergroot wordt. Het aantal deelnemers dat een toename ervaart op de 

verschillende variabelen van ouderbetrokkenheid is als volgt: 

§ Opvoeding & Gedrag: 45.8% van de deelnemers 

§ Extern contact: 58.3% van de deelnemers 

§ Leesbevordering: 50% van de deelnemers 

§ Kindcontact: 20.8% van deelnemers 

§ Educatieve Thuisomgeving: 30.6% van de deelnemers 

§ Spelontwikkeling: 54.2% van de deelnemers 

In vergelijking met andere onderzoeken wordt duidelijk, dat tussen de 40% en 65% van de 

deelnemers een toename op het gebied van ouderbetrokkenheid ervaart (De Greef, 2014, De Greef, 

2015, De Greef, 2017, De Greef et al., 2015). De resultaten van het programma Goed, Beter, Best! 

030 laten vergelijkbare percentages zien. De eerste drie variabelen (‘Opvoeding & Gedrag’, ‘Extern 

contact’ en ‘Leesbevordering’) tonen een vergelijkbaar aantal deelnemers, dat vooruitgang op het 

betreffende gebied ervaart. Alleen voor de variabele ‘Kindcontact’ is het aantal deelnemers, dat 

vooruitgang ervaart iets minder. Voor wat betreft de nieuwe variabelen ervaart het merendeel van 

de deelnemers een vooruitgang op het gebied van ‘Spelontwikkeling’. Het aantal deelnemers dat een 

vooruitgang ervaart op het gebied van ‘Educatieve Thuisomgeving’ is iets kleiner.  

Bij sommige mensen wordt ook een afname geconstateerd. Mogelijkerwijs worden de mensen (die 

zelf een afname constateren) zich tijdens het traject meer bewust van hun problematiek met 

betrekking tot sociale inclusie. Deze zelfreflectie kan er toe leiden, dat ze de mate van sociale 

inclusie bij de beginmeting lager waarderen dan bij de eindmeting.  

Als we naar deze vooruitgang kijken en we vergelijken het met de vooruitgang onder de deelnemers 

die niet aan het programma Goed, Beter, Best! 030 hebben deelgenomen, zien we dat er voor één 

van de belangrijkste variabelen (in vergelijking met andere (inter)nationale onderzoeken) een 

significant verschil is. Er ervaren significant meer deelnemers aan het programma Goed, Beter, Best! 

030 een vooruitgang op het gebied van leesbevordering dan deelnemers die niet aan het programma 

hebben deelgenomen (U (61) = 194,500; p = 0.038)2. Zoals eerder genoemd is dit één van de 

belangrijkste variabelen waarop we een vooruitgang zien ook bij programma’s uit andere landen. Dit 

is ook bijna het geval voor spelontwikkeling, alleen is het daar niet significant vast te stellen (U (61) 

= 205,500; p = 0.050)2.  

Daarnaast wordt duidelijk, dat de ondersteuning van de docent de meest invloedrijke factor van de 

leeromgeving is voor een aantal variabelen. Met name door de inzet van een betaalde beroepskracht 

ervaren de deelnemers aan het programma Goed, Beter, Best! 030 vooruit te gaan op het gebied 

van ouderbetrokkenheid. 

 

Deelnemers aan het programma Goed, Beter, Best! 030 krijgen een betere plek in de 

samenleving en op de arbeidsmarkt 

Volgens De Greef (2012a; 2012b, 2012c, 2012d) ervaren 40% tot 60% van de volwassenen (die 

deelnemen aan een leertraject), dat ze een betere plek in de samenleving krijgen (oftewel een 

betere sociale inclusie). Dit houdt in, dat ze nieuwe mensen hebben ontmoet, niet meer in een 

																																																													
2 Gezien de wat kleine controlegroep moet hier wel een wetenschappelijk voorbehoud worden gemaakt. 
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sociaal isolement verkeren, zichzelf in en rondom huis kunnen redden, deelnemen aan 

georganiseerde activiteiten (zoals sportactiviteiten) of meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Uit de 

resultaten van het onderzoek onder de deelnemers aan het programma Goed, Beter, Best! 030 

wordt duidelijk, dat dat voor vrijwel alle variabelen ook het geval is (met uitzondering van de 

variabele ‘Digitale Vaardigheden’). Ook voor het programma Goed, Beter, Best! 030 kan men 

zeggen, dat een groot deel van de deelnemers een betere plek in de samenleving krijgt.  

Ten slotte kan voor de neveneffecten op het gebied van de arbeidsmarktpositie geconstateerd 

worden, dat deze redelijk groot zijn. De resultaten onder de deelnemers van het programma Goed, 

Beter, Best! 030 geven aan, dat 15% tot 25% van de deelnemers ervaart een betere 

arbeidsmarktpositie te hebben gekregen. In vergelijking met het landelijk onderzoek van De Greef et 

al. (2012) wordt duidelijk, dat voor alle variabelen betreffende arbeidsmarktpositie het programma 

Goed, Beter, Best! 030 hoger scoort.  

De zelfperceptiemaat onder de respondenten blijkt een betrouwbare maat te zijn voor deze 

resultaten aangezien eerder onderzoek van De Greef et al. (2009) heeft aangetoond, dat door het 

zelf scoren van de beheersing van diverse vaardigheden de verwachte overschatting van de 

deelnemers uitbleef. Dezelfde scores door docenten (over de betreffende vaardigheden van de 

deelnemers) bleken namelijk veel hoger te zijn dan die van de deelnemers zelf. Daarnaast tonen Kok 

en Scholte (2013) door vergelijking van scores op de schalen van 

het SIT-instrument met scores op objectieve internationale 

taaltoetsen (Alamprese et al., 2011; Sabatini et al., 2011;, 

Greenberg et al., 2011; Hock & Mellard, 2011) aan, dat de 

gemiddelde stijging van de testscores van deelnemers 

vergelijkbaar zijn. Hierbij is de hoogte van de scores op de 

objectieve internationale taaltoetsen vergeleken met de hoogte 

van de scores via het SIT-instrument. 

  

Het programma Goed, Beter, Best! 030 is doelmatig  

Het onderzoek naar de impact van het programma Goed, Beter, 

Best! 030 laat vooral zien, dat het haar vooropgezette doel 

bereikt, te weten het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Juist 

door de inzet van een betaalde vakkracht (docent) behaalt het 

programma haar doel. Met name vier van de zes variabelen met betrekking tot ouderbetrokkenheid 

laten goede resultaten zien. In het vervolgtraject zou daarom nog iets meer aandacht aan de andere 

twee inhoudelijke onderdelen van ouderbetrokkenheid besteed mogen worden, te weten het 

kindcontact en de educatieve thuisomgeving. Daarnaast wordt duidelijk, dat een groot aantal 

deelnemers door deelname aan het programma een betere sociale inclusie krijgt. Ook laten de 

resultaten zien, dat als neveneffect voor een aantal deelnemers hun arbeidsmarktpositie verbeterd. 

Ook in vergelijking met andere onderzoeken (als benchmark) zijn de scores voor het programma 

Goed, Beter, Best! 030 goed te noemen. Hieruit blijkt, dat investering in het programma Goed, 

Beter, Best! 030 haar vruchten afwerpt voor ouders om zo een betere ouderbetrokkenheid te krijgen 

naast een betere plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. 
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