
Educatief partnerschap met ouders 
 

De gemeente Arnhem heeft met de VVE-organisaties afspraken gemaakt om de ouderbetrokkenheid bij VVE te 

vergroten. De gemeente Arnhem streeft ernaar dat VVE-organisaties met ouders komen tot educatief 

partnerschap. Samen werken zij aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen en het welbevinden van 

kinderen.  

In het afgelopen jaar werd, als gevolg van corona, de communicatie en samenwerking een uitdaging voor de 

pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Enerzijds konden ouders de (voor)school niet binnen, anderzijds 

werd er veel van ouders verwacht op gebied van thuisondersteuning bij het lesgeven. De maandelijkse en 

wekelijkse ouderbijeenkomsten die de VVE-locaties normaal gesproken organiseerden om het educatief 

partnerschap met ouders te versterken konden niet doorgaan.  

 

Educatief partnerschap bij VVE op afstand 

Stichting PAS heeft samen met Expertisecentrum Nederlands een onderzoek gedaan naar de uitvoering van 

VVE-ouderprogramma’s ten tijde van de coronamaatregelen. Ze voerden een landelijke verkenning uit aan de 

hand van een digitale vragenlijst, ze interviewden een aantal VVE-professionals in Arnhem en voerden een 

gestructureerde review uit van wetenschappelijke bronnen.  

Deze vragen stonden daarbij centraal: 

• Hoe is de VVE-dienstverlening ten tijde van de coronamaatregelen verlopen vanuit  het perspectief 

van professionals en ouders? 

• Wat zijn effectieve praktijken bij het bieden van VVE op afstand? 

Uit het vragenlijstonderzoek bleek dat tijdens de lockdown veel inspanningen zijn verricht door VVE-aanbieders 

om contact te blijven houden met ouders en hen te betrekken bij de ontwikkelingsstimulering van hun kind. Er 

is een grote verscheidenheid aan activiteiten gedaan die succesvol waren, waaronder het meegeven of afgeven 

van materialen, voorleesboeken en tips waarmee de ouders thuis activiteiten met hun kinderen konden 

ondernemen. Ook werd er door verschillende locaties contact gelegd via nieuwe media. De inzet van 

verschillende digitale middelen daarbij was gevarieerd. Ook waren er een aantal knelpunten. De VVE-

professionals hadden slecht zicht op de activiteiten die de ouders thuis deden om de ontwikkeling van hun kind 

te stimuleren. Het ontbreken van mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten in deze periode en technische 

problemen in relatie tot de communicatiemiddelen vormden eveneens een belemmering tijdens de lockdown. 

Taalbarrières en bereikbaarheid van ouders bleken eveneens vaak knelpunten bij de activiteiten. 

Stichting PAS voerde veel gesprekken met VVE-professionals in Arnhem. Hieruit bleek dat er op veel 

verschillende manieren contact werd onderhouden met ouders van kinderen die normaal gesproken aan VVE-

programma’s deelnamen. De mate waarin er contact was met de ouders en de wederkerigheid van de 

interactie varieerde wel. Op basis van ervaringen tijdens de eerste lockdown, is de werkwijze voor het bieden 

van ondersteuning op afstand aangepast en verder verfijnd zodat de vorm beter paste bij de behoeften en 

mogelijkheden van de ouders. Wel werd aangegeven dat de ondersteuning op afstand geen vervanging kon zijn 

voor ‘face to face’ ontmoetingen, groepsbijeenkomsten en fysiek contact tussen ouders en VVE-professionals. 

Het gestructureerde bronnenonderzoek liet zien dat er verschillende bewezen effectieve aanpakken waren om 

ouders op afstand te ondersteunen in de context van een ontwikkelingsstimuleringsprogramma. Met name 

wanneer er sprake was van interactie en wederkerigheid leidden deze middelen tot: meer betrokkenheid van 

ouders, een grotere mate van waardering van ouders en/of professionals over het programma en een vergrote 



ontwikkelingskans voor de kinderen. Het was daarbij wel 

van belang dat aan praktische en technische 

randvoorwaarden werd voldaan en dat er rekening werd 

gehouden met de diversiteit binnen de doelgroep die 

bereikt moest worden. Op basis van een integratieve blik 

op de opbrengsten van het onderzoek worden de 

volgende effectieve praktijken voorgesteld voor het op 

afstand bieden van ondersteuning aan ouders in de 

context van VVE:  

● Wederkerigheid in het contact met ouders. 

● Duidelijke communicatie. 

● Een combinatie van media (gesproken, 

geschreven en beeld). 

● Inzet van verschillende communicatiekanalen 

(zowel synchroon als asynchroon). 

● Rekening houden met diversiteit. 

● Terugkoppeling vragen ouders over datgene wat 

ze thuis met het kind hebben gedaan. 

● Digitale vaardigheden en technische 

mogelijkheden optimaliseren. 

● Overzicht geven over tijdpad, activiteiten en 

verwachtingen. 

● Model staan bij ontwikkelingsstimulering. 

● Netwerken van ouders uitbreiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BoekStart in de kinderopvang 

BoekStart is een leesbevorderingsprogramma dat wordt uitgevoerd door de 

Bibliotheek, ondersteund door het consultatiebureau, de gemeente Arnhem 

en Stichting PAS. Inmiddels werken 18 VVE-locaties met ‘BoekStart’ in de 

kinderopvang. Bij ‘BoekStart’ komen kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en 

pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking. Ook 

stimuleren de pedagogisch medewerkers de ouders om thuis voor te lezen 

en in de bibliotheek ‘Het Woordenwinkeltje’ te bezoeken. ‘Het 

Woordenwinkeltje’ is een creatieve activiteit voor peuters en ouders. ‘Het 

Woordenwinkeltje’ wordt begeleid door een kunstenaar en draait om een 

prentenboek. Het doel is ouders en kinderen te laten ervaren hoe leuk en 

leerzaam activiteiten met een prentenboek zijn en ouders te inspireren dit 

ook thuis te gaan doen.  

  

https://www.rozet.nl/onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/boekstart-in-de-kinderopvang/


Thuis in Taal  

In 2018 en 2019 is Stichting PAS onder de titel ‘Taalrijke 

Thuisomgeving’ bezig geweest met het versterken en taalrijker 

maken van de omgeving van jonge kinderen in Arnhem. De 

relevante partners (verbeeld in de praatplaat) hebben zich eraan 

gecommitteerd om te doen wat nodig is om kinderen in Arnhem 

te versterken in taal. Dit in samenwerking met de ouders van de 

kinderen. De partners hebben hiertoe hun intentie uitgesproken 

op 29 januari 2020 en op 27 augustus 2020 hun definitieve ja-

woord gegeven om een bijdrage te leveren aan ‘Samen voor Taal 

in Arnhem’.  

 

Samen voor Taal in Arnhem 

Het programma ‘Samen voor Taal in Arnhem’ bestaat uit twee delen. Deze activiteiten maken ook deel uit van 

de stedelijke aanpak van laaggeletterdheid (onderdeel gezinsaanpak in ‘Een vaardig Arnhem’). 

• Implementatie van het programma ‘Thuis in Taal’ van M. van der Pluym, waarin medewerkers leren 

stapsgewijs een wederkerige relatie met ouders op te bouwen en de samenwerking vorm te geven ter 

ondersteuning van de taalontwikkeling van het kind. 

• Vergroten van bereik en aanbod van ‘Het Woordenwinkeltje’, waardoor meer doelgroepouders met 

hun kind deel gaan nemen.  

 

Begin 2021 is Stichting PAS gestart met de eerste leerkringen. Het officiële startschot voor de implementatie 

van de aanpak ‘Thuis in Taal in Arnhem’ is nog niet gedaan. De reden hiervoor is dat op dit moment nog 

gewerkt wordt aan de Stedelijke Agenda ‘Kansengelijkheid en Inclusie in de kinderopvang’. Tevens wordt 

hiervoor ook gewerkt aan een bijbehorende overlegstructuur. Tussen de gemeente en de 

peuteropvangorganisaties vinden nog gesprekken plaats om vast te stellen welke punten op de Stedelijke 

Agenda voor de komende jaren zullen staan. Gezien de intentieverklaring en het symbolische huwelijk van 

partners om samen te gaan werken aan een taalrijke thuisomgeving voor alle kinderen, zal het educatief 

partnerschap een plaats krijgen op de agenda.  

In maart is Stichting PAS gestart met een programma en leerkringen voor de netwerkpartners (Rozet, Rijnstad, 

Stichting PAS, VGGM). In september zullen we starten met een pilot met medewerkers vanuit peuteropvang en 

eventueel basisonderwijs. Het doel van de pilot is vast te stellen hoe het programma ‘Thuis in Taal’ optimaal 

kan worden ingericht zodat dit wordt ingebed in de Arnhemse (VVE-)situatie.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ ‘BoekStart’ in de kinderopvang verder implementeren. 

➢ ‘Thuis in Taal’-pilot uitvoeren en de ‘Thuis in Taal’-aanpak inbedden in de Arnhemse VVE. 

 

 


