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Samenvatting 

De kracht van ouderbetrokkenheid en de ouderleerkracht-relatie tijdens 

afstandsonderwijs. 

Vanwege COVID-19 kregen leerlingen in het (basis)onderwijs te maken met 

afstandsonderwijs van maart 2020 tot juni 2020. Tijdens afstandsonderwijs hebben de 

capaciteiten en betrokkenheid van de ouders een rol gespeeld in de vaardigheidsgroei van hun 

kinderen. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben te maken gehad met afstandsonderwijs, 

evenals de mogelijke invloed daarvan op de vaardigheidsgroei. Het huidige onderzoek had als 

doel inzicht krijgen in de relaties tussen ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie 

enerzijds en anderzijds de vaardigheidsgroei van hoogbegaafde leerlingen tijdens 

afstandsonderwijs. De steekproef bestond uit 37 hoogbegaafde basisschoolleerlingen. De 

vragenlijst, gebaseerd op het raamwerk van Epstein, is ingevuld door ouders van deze 

hoogbegaafde leerlingen. De vragenlijst bevat de domeinen Ouderschap, Communicatie, 

Vrijwilligerswerk, Thuis Leren, Besluitvorming en Samenwerken. Tevens gaven ouders de 

ouder-leerkrachtrelatie een rapportcijfer van 1 tot 10. De vaardigheidsgroei van de 

hoogbegaafde leerlingen is gemeten middels CITO-scores van Spelling, Rekenen en 

Begrijpend Lezen op twee afnamemomenten (maart 2020 en na afloop van de lockdown). 

Deze scores zijn ingedeeld in de groepen Geen Bovengemiddelde Groei en Bovengemiddelde 

Groei. Uit de analyse is gebleken dat de meeste hoogbegaafde leerlingen bovengemiddeld 

gegroeid zijn in Spelling (62.2%), Rekenen (56,8%) en Begrijpend Lezen (56,8%). Uit de 

resultaten van de logistische regressieanalyse is gebleken dat de vaardigheidsgroei in Rekenen 

tijdens afstandsonderwijs voorspeld kan worden door de mate van ouderbetrokkenheid in het 

domein Ouderschap. Ook kan de vaardigheidsgroei in Spelling tijdens afstandsonderwijs 

voorspeld worden door de mate van ouderbetrokkenheid binnen het domein Besluitvorming. 

Uit huidig onderzoek bleek de ouder-leerkrachtrelatie geen relatie te hebben met de 

vaardigheidsgroei in Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen. 

Trefwoorden: vaardigheidsgroei, ouderbetrokkenheid, ouder-leerkrachtrelatie 
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Abstract 

The power of Parental Involvement and the Parent-Teacher relationship during 

distance learning. 

Due to COVID-19 students in (primary) education had to deal with distance education from 

March until June 2020.  During distance learning parents’ abilities and involvement 

influenced the skill growth of their children during this period. This can also be expected for 

gifted students who have special educational needs. The aim of the current study was to gain 

insight into the relationship between parental involvement and parent-teacher relationship on 

the one hand, and the cognitive development of gifted students on the other. The sample 

consisted of 37 gifted primary school students. The questionnaire, based on Epstein’s 

framework, was completed by parents of these gifted students. It contains the subdomains 

Parenting, Communication, Volunteering, Learning at Home, Decision-Making, and 

Collaboration. Parents also gave the parent-teacher relationship a score of 1 to 10. The skill 

growth of the gifted students was measured using CITO scores for the subjects Grammar, 

Mathematics and Reading Comprehension at two test moments (March 2020 and after the 

lockdown). These scores are classified into Not Above Average Growth and Above Average 

Growth. Most gifted students have shown above average growth in Grammar (62.2%), 

Mathematics (56.8%) and Reading Comprehension (56.8%). Results of the logistic regression 

analyses showed that skill growth on Mathematics during distance learning was predicted by 

parental involvement on the domain of Parenting. Parental involvement on the domain of 

Decision-Making predicted the probability of above-average growth in Grammar.  

Keywords: cognitive development, parental involvement, parent-teacher relationship 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Door de uitbraak van COVID-19 kreeg Nederland op 16 maart 2020 te maken met een 

lockdown. Alle scholen in Nederland werden gesloten waardoor leerlingen in het 

(basis)onderwijs te maken kregen met afstandsonderwijs: Leerlingen kregen thuis online les 

van hun leerkracht (Bol, 2020). Het afstandsonderwijs heeft gevolgen gehad voor de 

vaardigheidsgroei van leerlingen in Nederland (Algemene Vereniging Schoolleiders, 2020). 

Uit onderzoek van Algemene Vereniging Schoolleiders (2020) blijkt dat 27 procent van de 

leerlingen tijdens afstandsonderwijs een leerachterstand heeft ontwikkeld.  
Ook hoogbegaafde leerlingen hebben te maken gehad met afstandsonderwijs, evenals 

de mogelijke invloed daarvan op de vaardigheidsgroei. Deze leerlingen verschillen qua 

onderwijsbehoeften van hun leeftijdsgenoten. Hoogbegaafde leerlingen leren sneller met 

minder herhaling, waardoor ze minder behoefte hebben aan instructie (Guldemond et al., 

2007; Little, 2018; van Gerven, 2009; Winebrenner, 2000). Daarnaast hebben ze behoefte aan 

uitdagende en verdiepende opdrachten waarbij ze hun creatieve denken kunnen inzetten. 

Wanneer een hoogbegaafde leerling geen onderwijs op maat aangeboden krijgt, bestaat de 

kans op onderpresteren, verveling en demotivatie (Bonset et al., 2004; Hoogeveen et al., 

2004). Het afstandsonderwijs gaf hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid om op hun eigen 

tempo te werken, met minder instructie. Daarentegen worden de sociale contacten door 

afstandsonderwijs minder. Volgens Freeman (2001) is het voor de ontwikkeling van de 

hoogbegaafde leerling van belang om in contact te zijn met leeftijdsgenoten met hetzelfde 

intellectuele niveau. Het is van belang te onderzoeken welk effect afstandsonderwijs heeft 

gehad op de vaardigheidsgroei van hoogbegaafde leerlingen. 

Tijdens het afstandsonderwijs kregen ouders en verzorgers de gedeeltelijke 

verantwoordelijkheid voor de leerprestaties van hun kinderen (Bol, 2020). De capaciteiten 

van ouders en verzorgers waren van invloed op de manier van ondersteunen en het geven van 

instructies om te leren. Uit onderzoek van Bol (2020) is gebleken dat hoogopgeleide ouders 

zich meer capabel voelen om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen dan laagopgeleide 

ouders. Daarnaast is ook ouderbetrokkenheid van belang tijdens afstandsonderwijs. 

Ouderbetrokkenheid wordt door Smit et al. (2007) gedefinieerd als: ‘De betrokkenheid van 

ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis (bijv. voorlezen) en op 

school (bijv. rapportbesprekingen voeren met de leerkracht.’ (p. 7.).  Epstein (2011) heeft zes 

typen met betrekking tot ouderbetrokkenheid geformuleerd: (1) Opvoeden, (2) Communicatie, 

(3) Vrijwilligerswerk, (4) Thuis leren, (5) Meebeslissen, (6) Samenwerken binnen de 

gemeente. 
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Uit onderzoek van Farntuzzo et al. (2004) is gebleken dat ouderbetrokkenheid een 

positief effect heeft op het doorzettingsvermogen en de receptieve woordenschat van de 

(hoogbegaafde) leerling. De meest effectieve vorm is ouderbetrokkenheid in de thuissituatie 

(Bakker et al., 2013; Desforges & Abouchaar, 2003). Hierbij gaat het volgens de Desforges & 

Abouchaar (2003) om goed ouderschap: het bieden van een stabiel, veilig en stimulerend 

gezinsklimaat. Daarentegen is uit onderzoek van Epstein gebleken dat er een negatief verband 

bestaat tussen het aantal minuten dat ouders helpen met het huiswerk en de vaardigheidsgroei 

in begrijpend lezen en rekenen (Epstein, 1988). Dit laat zien dat ouderbetrokkenheid niet 

alleen positieve effecten heeft. 

Een onderdeel van ouderbetrokkenheid is de ouder-leerkrachtrelatie. Over de effecten 

van de ouder-leerkrachtrelatie op de vaardigheidsgroei van leerlingen bestaat geen eenduidig 

antwoord. Volgens Epstein (2011) heeft een goede ouder-leerkrachtrelatie een positief effect 

op de prestaties van leerlingen, ongeacht de SES van ouders. Ook uit onderzoek van Hughs en 

Kwok (2007), dat onder andere deze relatie beschrijft, is gebleken dat een goede ouder-

leerkrachtrelatie effect heeft op de vaardigheidsgroei in rekenen en lezen. Volgens Minke et 

al. (2014) bestaat er geen verband tussen de ouder-leerkrachtrelatie en de vaardigheidsgroei in 

rekenen en lezen. Communicatie tussen ouders en de school/leerkracht blijkt wel een van de 

effectieve manieren om ouderbetrokkenheid tijdens afstandsonderwijs te vergroten (Aarts et 

al., 2021).  

Op dit moment is er weinig wetenschappelijk onderzoek over de periode van het 

afstandsonderwijs in maart 2020 met betrekking tot de vaardigheidsgroei van hoogbegaafde 

leerlingen in relatie met ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie. De resultaten van 

huidig onderzoek leveren een bijdrage aan de summiere wetenschappelijke kennis over dit 

onderwerp. Door te onderzoeken welke mogelijke effecten ouderbetrokkenheid heeft op 

afstandsonderwijs, kunnen voltijds hoogbegaafdenscholen de bevindingen van het huidige 

onderzoek gebruiken tijdens een eventuele nieuwe periode van afstandsonderwijs. 

Het doel van het huidige onderzoek is inzicht krijgen in de relatie tussen de 

ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie enerzijds en de vaardigheidsgroei van 

hoogbegaafde leerlingen anderzijds tijdens afstandsonderwijs van 16 maart 2020 tot 8 juni 

2020. Hierbij wordt onderzocht of de SES van ouders, het geslacht en de leeftijd van de 

leerling voorspellend zijn voor de vaardigheidsgroei. Dit heeft geleid tot de volgende 

onderzoeksvragen: (1) Welke relatie is er tussen ouderbetrokkenheid en de ouder-

leerkrachtrelatie enerzijds en de vaardigheidsgroei in Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen 

van hoogbegaafde leerlingen anderzijds tijdens het volgen van afstandsonderwijs? en (2) In 



De kracht van ouderbetrokkenheid en de ouderleerkracht-relatie tijdens afstandsonderwijs 

 

 

9 

hoeverre zijn de variabelen SES van ouders, het geslacht en de leeftijd van de hoogbegaafde 

leerling voorspellend voor vaardigheidsgroei van hoogbegaafde leerlingen tijdens 

afstandsonderwijs? 

 

Figuur 1 
Conceptueel model 
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader 

2.1 Hoogbegaafdheid 

Het eerste beeld van hoogbegaafdheid bestond uit de rol van intelligentie en 

schoolprestaties (van Gerven, 2009). Tegenwoordig zijn wetenschappers het eens dat 

hoogbegaafdheid uit meer factoren bestaat dan alleen een hoog IQ (van Boxtel & Mönks, 

1992). Sternberg en Zhang (1995) hebben vijf criteria beschreven om te spreken van 

hoogbegaafdheid:  

- Excellentie: Het kind moet, ten opzichte van andere leeftijdsgenoten, buitengewoon 

goed presteren op één of meerdere domeinen. 

- Zeldzaamheid: De buitengewone prestatie(s) zijn zeldzaam in vergelijking met andere 

leeftijdsgenoten. 

- Productiviteit: Het talent moet leiden tot productiviteit. 

- Aantoonbaarheid: De buitengewone prestaties moet aantoonbaar zijn middels één of 

meerdere valide testen.  

- Waardering: Het kind is hoogbegaafd, als de prestaties door de samenleving als 

waardevol wordt beschouwd. 

Door deze vijf criteria beschrijven Sternberg en Zhang (1995) dat hoogbegaafdheid 

aantoonbaar gedrag is. Andere wetenschappers, waaronder Subotnik et al. (2011), sluiten zich 

hierbij aan. Daarnaast bestaat een andere stroming die ervan uitgaat dat hoogbegaafdheid 

aangeboren is (Cropley, 1991; Gagné, 2004). Deze twee stromingen blijven bestaan rondom 

hoogbegaafdheid, waardoor een eenduidige definitie ontbreekt. Wetenschappers zijn het eens 

dat een hoge intelligentie (³130) een voorwaarde is voor hoogbegaafdheid (Cropley, 1991; 

Gagné, 2004; Guldemond et al., 2007; Mooij, 2013; Sternberg & Zhang, 1995; Subotnik et 

al., 2011; van Boxtel & Mönks, 1992; van Gerven, 2009).  

 

2.1.1 Theorieën over Hoogbegaafdheid 

Aanvullend op de twee stromingen bestaan er een aantal theorieën over 

hoogbegaafdheid. De theorie van Renzulli (1979) beschrijft de interactie tussen drie 

eigenschappen die noodzakelijk zijn voor hoogbegaafdheid: (1) Hoge intellectuele 

capaciteiten: intelligentie boven het gemiddelde uitgedrukt met een IQ, (2) Creativiteit: het 

vermogen om op een originele en vindingrijke manier oplossingen voor problemen te 

bedenken en (3) Taakgerichtheid/Motivatie: doorzettingsvermogen om een taak te 
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volbrengen. In Figuur 2 is weergegeven dat deze drie eigenschappen evenredig aan elkaar 

moeten zijn. 

 

 

Figuur 2 

Drie-ringen model 

 

 

 

Als aanvulling op de theorie van Renzulli (1979) heeft Mönks (1992) het meer-

factoren-model beschreven, te zien in Figuur 3. Dit bestaat uit de wisselwerking met gezin, 

school en vrienden in combinatie met de eigenschappen die Renzulli (1979) heeft beschreven. 

Mönks (1992) is van mening dat hoogbegaafdheid zich kan ontwikkelen wanneer er sprake is 

van een interactie tussen de beschreven persoonskenmerken en de sociale omgeving. Dit is 

gebaseerd op het idee dat hoogbegaafdheid een individuele eigenschap is die zich alleen kan 

ontwikkelen in een stimulerende omgeving (Guldemond et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Overgenomen uit Creativity and Technology in Mathematics Education door Dominic 

Manuel, 2018, p. 541. 



De kracht van ouderbetrokkenheid en de ouderleerkracht-relatie tijdens afstandsonderwijs 

 

 

12 

Figuur 3 

Meer-factoren-model 

 
Noot. Overgenomen uit Nederlands voor hoogbegaafde leerlingen door Helge Bonset, 

Dirkje Ebbers en Heleen Wientjes, 2004, p. 29.  

 

 

Op de twee bovenstaande modellen is kritiek. Deze modellen beschrijven niet waarom 

de ene leerling wel hoogbegaafde prestaties ontwikkeld en de andere leerling in dezelfde 

situatie niet (van Gerven, 2009). Het model van Heller, zorgt ervoor dat dit kritiekpunt niet 

meer van toepassing is (Cropley, 1991). Het model, te zien in Figuur 4, legt de nadruk op de 

complexiteit van de interactie tussen aanleg en geleverde prestaties. Het prestatiegedrag wordt 

gezien als het product van de voorspellers hoogbegaafdheid, persoonlijkheid en omgeving.  
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Figuur 4 

Multifactor causaal model  

 
Noot. Overgenomen uit The Munich Model of Giftedness Designed to Identify and Promote 

Gifted Students door Kurt Heller, Christoph Perleth and Tock Keng Lim, 2005, p. 149. 

 

 

Bovenstaande modellen beschrijven dat hoogbegaafdheid niet alleen van een hoge 

intelligentie afhangt. De sociale omgeving speelt hierin een rol, wat met name Heller (1991) 

uitgebreid beschreef in zijn model. Het huidige onderzoek richt zich ook op de omgeving 

(ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie). Als de sociale omgeving een rol speelt bij 

de totstandkoming van hoogbegaafdheid – wat deels bestaat uit de geleverde prestaties – 

bestaat de mogelijkheid dat de omgeving ook een rol speelt bij de vaardigheidsgroei van 

hoogbegaafde leerlingen tijdens afstandsonderwijs.  

 

2.1.2 Hoogbegaafdheid in het Onderwijs 

Hoogbegaafde leerlingen leren op een andere manier dan reguliere leerlingen. 

Winebrenner (2000) noemt vijf manieren van leren bij hoogbegaafde leerlingen: (1) 

Hoogbegaafde leerlingen hebben minder tijd nodig om nieuwe lesstof te bestuderen, (2) 

Hoogbegaafde leerlingen onthouden beter wat ze hebben geleerd waardoor herhaling niet 
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nodig is, (3) Hoogbegaafde leerlingen ervaren de lesstof op een meer abstract niveau, (4) 

Hoogbegaafde leerlingen raken betrokken bij specifieke onderwerpen en vinden het daarbij 

moeilijk om door te gaan met andere onderwerpen totdat ze de lesstof beheersen, (5) 

Hoogbegaafde leerlingen kunnen op verschillende concentratieniveaus tegelijkertijd opereren: 

Ze krijgen alles mee wat er klassikaal wordt uitgelegd, zonder er direct of visueel aandacht 

aan te besteden. Wanneer het onderwijs wordt aangepast naar de behoeften van een potentiële 

hoogbegaafde leerling, is de kans groter dat hoogbegaafdheid tot uiting komt (Subotnik et al., 

2011). 

Momenteel zijn er in Nederland diverse mogelijkheden om aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen (Hoogeveen et al., 2004). Binnen het 

reguliere onderwijs is er mogelijkheid voor een verrijkingsprogramma of een plusklas. Tevens 

bestaat het voltijds hoogbegaafdenonderwijs, wat aansluit bij de onderwijsbehoeften van 

hoogbegaafde leerlingen (Hoogeveen et al., 2004). 

 

2.1.3 Afstandsonderwijs 

Wanneer een leerling afstandsonderwijs volgt zijn er volgens Wilson et al. (1997) vier 

kenmerken die succesvol bijdragen aan vaardigheidsgroei: (1) Het vermogen om zelfstandig 

te werken, (2) de vereiste kennis van de leerling, (3) de motivatie en (4) de wens om 

afstandsonderwijs te volgen. Door de situatie om noodgedwongen thuis afstandsonderwijs te 

volgen is het voor te stellen dat het laatste punt van Wilson et al. (1997) niet bij elke 

hoogbegaafde leerling van toepassing is.  

In het verlengde van deze kenmerken zijn er aspecten waaraan leerkrachten moeten 

voldoen om het afstandsonderwijs succesvol te laten verlopen (Aarts, et al., 2021). Effectief 

afstandsonderwijs wordt gegeven door: (1) de kwaliteit van didactisch handelen, (2) interactie 

tussen leerlingen organiseren (3) leerlingen zelfstandig te laten werken, (4) extra aandacht te 

besteden aan kwetsbare leerlingen (Aarts et al., 2021). 

Het is mogelijk dat afstandsonderwijs een uitkomst is voor hoogbegaafde leerlingen, 

omdat ze zelf hun tijd kunnen indelen. Hierbij is het mogelijk om als hoogbegaafde leerling 

een eigen tempo aan te houden (Kerr, 2009). Er is weinig informatie over de algehele 

effectiviteit en kwaliteit van afstandsonderwijs. Een van de effectieve manieren is het richten 

op de motivatie van de leerling en hierbij leerlingen in staat stellen om te interacteren met 

andere leeftijdsgenoten (Dooley et al., 2005). Bij de evaluatie van een eerder project waarin 

afstandsonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen werd aangeboden ging de voorkeur uit naar 

een leerkracht in het klaslokaal (Wilson et al., 1997). Uit een ander onderzoek van Wallace 
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(2009) blijkt dat hoogbegaafde leerlingen en hun ouders het afstandsonderwijs een effectieve 

leerervaring vonden, ondanks een aantal problemen met de software (Wallace, 2009). Het 

huidige onderzoek brengt mogelijk meer verheldering over de leerprestaties van 

hoogbegaafde leerlingen tijdens afstandsonderwijs. 

  

2.2 Ouderbetrokkenheid 

Onderwijs en opvoeden zijn met elkaar verbonden omdat kinderen de meeste tijd thuis 

en op school doorbrengen (Prins et al., 2013). Het is van belang dat ouders en leerkracht met 

elkaar samenwerken, wat ouderbetrokkenheid in het onderwijs belangrijk maakt (Prins et al., 

2013). Epstein (2011) onderscheidt zes typen ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Hieronder 

zijn deze types uitgeschreven. 

- Type 1: Ouderschap: Het voorbereiden op het naar school gaan van het kind. Ouders 

moeten zorgen voor een pedagogisch klimaat. 

- Type 2: Communicatie: Het contact tussen de ouder en de leerkracht.  

- Type 3: Vrijwilligerswerk: Het assisteren van de leerkracht bij schoolreisjes, 

sportdagen of andere activiteiten op school. Ook kleine klusjes in de klas, zoals 

administratieve klusjes of helpen in de bibliotheek van school is hier onderdeel van. 

- Type 4: Thuis leren: Het ondersteunen van leerlingen bij het uitvoeren van de lesstof 

thuis, door de ouders.  

- Type 5: Besluitvorming: Deelname aan het schoolbestuur, de ouderraad, de 

medezeggenschapsraad of andere organen binnen de school.  

- Type 6: Samenwerking: Samenwerking tussen ouders, school en de gemeente.  

 

Uit verschillende onderzoeken naar ouderbetrokkenheid komen positieve en negatieve 

effecten naar voren. Er is een positief verband tussen ouderbetrokkenheid en de taalprestaties 

van leerlingen (Dearing et al., 2006; Patall et al., 2008). McWayne et al. (2004) beschrijven 

dat ouderbetrokkenheid ervoor zorgt dat de leerling een positief beeld creëert ten aanzien van 

leren. Daarentegen is uit onderzoek van Cooper et al. (2000) is gebleken dat 

ouderbetrokkenheid een toenemende druk op leerlingen kan veroorzaken om goed te 

presteren wanneer ouders betrokken zijn bij het schoolwerk. Daarnaast is een negatief effect 

gevonden op de rekenprestaties van leerlingen wanneer ouders hierbij ondersteunen (Patall et 

al., 2008). Dit kan komen door het verschil in instructie tussen de leerkracht en ouders 

(Cooper et al., 2000).  
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2.2.1 De Ouder-leerkrachtrelatie 

Een onderdeel van ouderbetrokkenheid is de ouder-leerkrachtrelatie. Tientallen jaren 

geleden werd door Bronfenbrenner (1981) de ouder-leerkrachtrelatie al beschreven in zijn 

theorie. De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner (1981) is weergegeven in Figuur 

5. 

 

 

Figuur 5 

Ecologische systeemtheorie 

 
Noot. Overgenomen uit Understanding Early Childhood: Issues en Controversies door Helen 

Penn, 2014, p. 51 

 

 

Alle omgevingen waar het kind functioneert (het gezin, de school, leeftijdsgenoten) 

vallen onder het microsysteem (Bronfenbrenner, 1981; Penn, 2014). Het mesosysteem omvat 

de onderlinge relaties tussen twee of meer omgevingen van het microsysteem. Hieronder valt 

de ouder-leerkrachtrelatie. De ouder-leerkrachtrelatie is volgens Bronfenbrenner (1981) van 

invloed op het schoolsucces van het kind. In welke mate dit van invloed is, wordt niet 

beschreven in het model. De overige systemen zijn het exosysteem en het macrosysteem. Het 
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exosysteem bevat onder andere de overheid en het macrosysteem bevat religies en tradities 

(Bronfenbrenner, 1981; Penn, 2014). Deze zijn niet van toepassing in het huidige onderzoek.  

Zoals beschreven in de inleiding zijn onderzoeken naar de effectiviteit van de ouder-

leerkrachtrelatie schaars en deze onderzoeken tonen geen eenduidige bevindingen (Epstein, 

2011; Hughes & Kwok, 2007; Minke et al., 2014).  
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Hoofdstuk 3. Methode 

3.1 Design 

Het huidige onderzoek is kwantitatief van aard. Het betreft een cross-sectioneel 

surveyonderzoek waarbij de ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie in het voltijds 

hoogbegaafdenonderwijs centraal staat. Hierbij is onderzocht in hoeverre de constructen 

‘ouderbetrokkenheid’ en ‘ouder-leerkrachtrelatie’ samenhangen met de vaardigheidsgroei in 

Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen van hoogbegaafde leerlingen tijdens 

afstandsonderwijs.  

 

3.2 Participanten 

De doelpopulatie voor het huidige onderzoek betrof alle ouders van hoogbegaafde 

leerlingen in Nederland. De onderzoekspopulatie bestond uit hoogbegaafde leerlingen die 

voltijds hoogbegaafdenonderwijs volgen en hun ouders. De hoogbegaafde leerlingen hebben 

een leeftijd tussen 9 en 12 jaar. Een inclusiecriterium was dat deze leerlingen ten tijde van het 

afstandsonderwijs voltijds hoogbegaafdenonderwijs hebben gevolgd. Een ander 

inclusiecriterium was dat er van deze leerlingen CITO-scores van Spelling, Rekenen en 

Begrijpend Lezen beschikbaar zijn. 

Via de Leonardo-afdeling in Assen, waarmee de Rijksuniversiteit Groningen contact 

heeft, zijn tien andere voltijds hoogbegaafdenscholen benaderd voor deelname aan het 

onderzoek. Hierdoor is sprake van een selecte-, sneeuwbalsteekproef.  

In totaal hebben 38 respondenten een vragenlijst ingevuld. Van één leerling ontbraken 

essentiële data, waardoor deze uit de steekproef is gehaald. Hierdoor bestaat de steekproef uit 

37 respondenten. Tevens mist van een leerling in de steekproef de CITO-scores van Spelling. 

De beschrijving van de steekproef is weergegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1 

Beschrijving van de steekproef (N=37) 

 Eigenschap n Percentage 

Geslacht respondent 

 

man 

vrouw 

13 

24 

35.1 

64.9 

Geslacht kind 

      

jongen 

meisje 

20 

17 

54.1 

45.9 

Leeftijd kind 

 

9 

10 

11 

12 

4 

17 

12 

4 

10.8 

45.9 

32.4 

10.8 

Groep 6 

7 

8 

11 

14 

12 

29.7 

37.8 

32.4 

Gezinsinkomen 

 

laag/gemiddeld 

hoog 

18 

19 

48.6 

51.4 
Noot. N = aantal participanten. 

 

3.3 Instrumenten en Variabelen 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de vaardigheidsgroei in Spelling, 

Rekenen en Begrijpend Lezen van de hoogbegaafde leerlingen tijdens het afstandsonderwijs 

in de eerste lockdown van 16 maart 2020 tot 8 juni 2020. De onafhankelijke variabelen zijn: 

de ouderbetrokkenheid, de ouder-leerkrachtrelatie, de SES van ouders, het geslacht en de 

leeftijd van de hoogbegaafde leerling. 

De vaardigheidsgroei. Om de vaardigheidsgroei te meten worden de CITO-scores 

van Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen gebruikt. De CITO-scores van de leerlingen zijn 

verkregen via de scholen. In het huidige onderzoek is gekeken naar de CITO-scores van twee 

afnamemomenten. Het betreft het laatste afnamemoment voor de lockdown in maart 2020 en 

het afnamemoment na deze lockdown in 2020. Deze scores zijn middels een tabel met de 

beoogde groei en vaardigheidsscore (Bijlage A) omgezet in vaardigheidsgroei. Door de 

vaardigheidsgroei werd duidelijk of de hoogbegaafde leerling naar verwachting hoger, lager 

of beneden niveau heeft gepresteerd. Deze leerlingen zijn verdeeld in de groepen Geen 

Bovengemiddelde Groei en Bovengemiddelde Groei. Door de leerlingen in groepen te 
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verdelen, was het mogelijk om beide groepen met elkaar te vergelijken. De groep Geen 

Bovengemiddelde Groei betreft leerlingen die geen vaardigheidsgroei hebben laten zien of 

gezakt zijn in vaardigheidsgroei. De groep Bovengemiddelde Groei betreft leerlingen die 

bovengemiddeld gegroeid zijn ten opzichte van de verwachting op de ontwikkelingscurve. 

Hierbij is gekeken hoe de vaardigheidsgroei van de hoogbegaafde leerling is verlopen tijdens 

afstandsonderwijs in lijn met eerdere CITO-scores. De CITO Spelling en Rekenen-Wiskunde 

zijn door de COTAN ‘goed’ beoordeeld op betrouwbaarheid en begripsvaliditeit. De COTAN 

heeft de CITO Begrijpend Lezen op betrouwbaarheid ‘goed’ en begripsvaliditeit ‘voldoende’ 

beoordeeld. Ook voor hoogbegaafde leerlingen is de CITO betrouwbaar en valide (Hollenberg 

et al., 2014). 

Ouderbetrokkenheid. De ouderbetrokkenheid is gemeten middels een vragenlijst dat 

gebaseerd is op het raamwerk van Epstein (Epstein 2011; Yulianti, Denessen, & Droop, 

2018). Deze vragenlijst is opgenomen in Bijlage B. De vragenlijst bestaat uit 31 stellingen en 

bevat zes domeinen: (1) ‘Ouderschap’, (2) ‘Communicatie’, (3) ‘Vrijwilligerswerk’, (4) 

‘Thuis Leren’, (5) ‘Besluitvorming’ en (6) ‘Samenwerken binnen de gemeenschap’ (vanaf nu 

Samenwerken). Voorbeelden van stellingen zijn: ‘Ik neem het initiatief om contact op te 

nemen met de leerkracht van mijn kind’ en ‘Ik help mijn kind met zijn/haar huiswerk.’ De 

stellingen zijn door de respondenten beantwoord middels een vier-puntslikertschaal: (1) nooit, 

(2) soms, (3) vaak en (4) bijna altijd. Deze vragenlijst was oorspronkelijk in het Engels 

opgesteld. Voor het huidige onderzoek is de vragenlijst volgens de richtlijnen van Guillemin 

et al (1993) vertaald naar het Nederlands en weer terugvertaald naar Engels, om de 

betrouwbaarheid te waarborgen. Na deze terug vertaling zijn twee stellingen aangepast zodat 

deze beter aansloten op de originele vragenlijst. Tevens is een stelling aangepast naar de 

situatie in het onderwijs in Nederland: ‘I am involved in the school’s decision making process 

regarding curriculum and learning strategies, school financial planning, or the recruitment of 

teachers and staff’. Deze stelling is aangepast naar: ‘Ik zit in de medezeggenschapsraad, 

ouderraad of ben op een andere manier betrokken bij bepaalde besluitvormingsprocessen’. 

De stelling ‘I vote for parent representatives in my child’s class and the school committee’ is 

verwijderd, omdat het niet van toepassing is binnen het Nederlandse onderwijs. De items van 

het domein Thuis Leren zijn aangepast naar het afstandsonderwijs. In Tabel 2 zijn de 

originele items en de aangepaste items beschreven. 
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Tabel 2 

De aangepaste items over afstandsonderwijs uit de vragenlijst over ouderbetrokkenheid 

Origineel item Aangepast item 

I participate in leaning activities with my 

child, such as playing educative games. 

 

Tijdens het afstandsonderwijs deed ik samen 

met mijn kind aan activiteiten waar hij/zij 

iets van leert. (bijv. het spelen van 

educatieve spelletjes) 

My child and I talk about his/her activities 

and what was learned in school. 

 

Tijdens het afstandsonderwijs praten mijn 

kind en ik over zijn/haar schooldag en wat 

hij of zij heeft geleerd. 

I help my child with homework 

 

Tijdens het afstandsonderwijs hielp ik mijn 

kind met zijn of haar huiswerk. 

I help my child prepare for tests and 

examinations at school 

Tijdens het afstandsonderwijs hielp ik mijn 

kind zich voor te bereiden op toetsen. 

I read books to my child of hold a discussion 

regarding books. 

 

Tijdens het afstandsonderwijs las ik mijn 

kind voor uit boeken of bespraken we (deze) 

boeken. 

 

 

 De aangepaste en vertaalde vragenlijst is opgenomen in Bijlage C. In het huidige 

onderzoek is naar de ouderbetrokkenheid per domein gekeken. De totaalscore van alle 

domeinen gaf een vertekend beeld over ouderbetrokkenheid tijdens afstandsonderwijs, omdat 

een aantal stellingen uit de domeinen Vrijwilligerswerk, Besluitvorming en Samenwerken 

niet van toepassing waren tijdens die periode. Hierbij gaat het onder andere om de stelling ‘Ik 

help en ondersteun bij de schoolactiviteiten van mijn kind’. Deze domeinen zijn wel 

meegenomen met de analyse. De overige drie domeinen Ouderschap, Communicatie en Thuis 

Leren zijn het meest van belang voor de periode van afstandsonderwijs.  

Ouder-leerkrachtrelatie. De variabele ouder-leerkrachtrelatie is meegenomen in de 

opgestelde vragenlijst voor ouders. Middels een rapportcijfer (0-10), gegeven door ouders, is 

de ouder-leerkrachtrelatie gemeten.  

De SES van ouders. De variabele SES van ouders is opgenomen in de vragenlijst. Dit 

is gemeten door de vraag: ‘Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft afgerond?’ Hierbij 

waren de antwoordmogelijkheden: ‘vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, wo of anders’. In de 



De kracht van ouderbetrokkenheid en de ouderleerkracht-relatie tijdens afstandsonderwijs 

 

 

22 

analyses is het opleidingsniveau van ouders niet meegenomen, omdat de meeste ouders 

(86,5%) in de steekproef hoogopgeleid zijn. Hierdoor was er sprake van een zeer scheve 

verdeling. In de vragenlijst is ook naar het gezinsinkomen gevraagd. De 

antwoordmogelijkheden voor deze vraag waren: ‘laag (minimumloon tot €2500,-)’, 

‘gemiddeld (€2500,- tot €4000,-)’ of ‘hoog (€4000,- of hoger)’ (Beroepen per salarisschaal, 

z.d.). In de resultaten is het gezinsinkomen gecategoriseerd in laag/gemiddeld of hoog, 

waardoor beide groepen ongeveer even groot waren. 

Geslacht van de hoogbegaafde leerling. Het geslacht van de hoogbegaafde leerling 

is gemeten met de vraag: ‘Wat is het geslacht van uw kind?’. De antwoordmogelijkheden 

waren ‘jongen’ of ‘meisje’. 

Leeftijd van de hoogbegaafde leerling. De variabele leeftijd van de hoogbegaafde 

leerling is opgenomen in de vragenlijst en is gemeten met de vraag: ‘Wat is de leeftijd van uw 

kind?’. De respondent kon zelf een getal invullen. 

 

3.4 Procedure 

Het onderzoek is van tevoren voorgelegd aan de Ethische Commissie van de 

Rijksuniversiteit Groningen, waarna het toestemming heeft verleend. De participerende 

scholen hebben ouders gevraagd voor deelname aan het onderzoek. De ouders ontvingen een 

brief met daarin de volgende punten: 

- De aard, het doel en de relevantie van het onderzoek, 

- Informatie over welke gegevens worden verzameld en de manier van 

gegevensverzameling, 

- Welke respondenten worden benaderd voor dit onderzoek en wat er van deze 

respondenten verwacht wordt, 

- De mededeling dat de respondenten zich elk moment kunnen terugtrekken uit het 

onderzoek. 

Na het ontvangen van deze brief konden ouders middels een formulier op Google Forms 

toestemming geven voor deelname aan het onderzoek. Het toestemmingsformulier is 

opgenomen in Bijlage D. Ouders die toestemming hebben verleend, ontvingen digitaal de 

vragenlijst over ouderbetrokkenheid. Het invullen van deze vragenlijst duurde vijftien 

minuten. De resultaten van het onderzoek zijn anoniem gepresenteerd en zijn niet herleidbaar 

tot de individuele persoon. 
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3.5 Data-analyse 

Voor het analyseren van de data is IBM SPSS Statistics 26 gebruikt. Vanwege de 

kleine steekproef is bij de analyse een significantieniveau van 10% gehanteerd (Cohen, 1988). 

Op alle variabelen in het onderzoek is beschrijvende statistiek toegepast met behulp van 

histogrammen en frequentietabellen. Voorafgaand aan de analyses is de Cronbach’s alpha per 

domein van ouderbetrokkenheid in kaart gebracht. Bij een Cronbach’s alpha van >.70 is 

sprake van een betrouwbare schaal (Spector, 2011). Wanneer de Chronbach’s alpha van een 

domein onder deze waarde zat, is gekeken of deze waarde verhoogd kon worden door items te 

verwijderen. 

Vervolgens is beschrijvende statistiek toegepast op de onderzoeksvariabelen. De 

frequentietabellen beschreven de groepen Geen Bovengemiddelde Groei en Bovengemiddelde 

Groei in Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen. De centrum- en spreidingsmaten in de tabel 

beschreven de mate van ouderbetrokkenheid bij hoogbegaafde leerlingen.  

Om antwoord te geven op de vraag ‘Welke relatie is er tussen ouderbetrokkenheid en 

de ouder-leerkrachtrelatie enerzijds en de vaardigheidsgroei in Spelling, Rekenen en 

Begrijpend Lezen van hoogbegaafde leerlingen anderzijds tijdens het volgen van 

afstandsonderwijs?’ zijn vanwege de kleine steekproef eerst onafhankelijke t-toetsen 

uitgevoerd. Met behulp van de t-toetsen is globaal gekeken of er potentiële voorspellers zijn 

voor de relatie tussen enerzijds ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie en de 

vaardigheidsgroei anderzijds. Uit de t-toetsen zijn potentiële voorspellers geselecteerd en deze 

zijn vervolgens in een logistisch model getoetst, waarbij is gekeken in hoeverre 

ouderbetrokkenheid voorspellend is voor de vaardigheidsgroei. Doordat de t-toetsen 

voorafgaand de logistische regressieanalyse zijn uitgevoerd, was het niet nodig om alle 

variabelen in het model te toetsen. Dit betekent dat de niet-significante voorspellers niet 

meegenomen zijn in het logistisch model. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn 

uiteindelijk twee modellen getoetst waarin de potentiële voorspellers zijn toegevoegd. 

Vervolgens is het best passende model gekozen met behulp van vergelijking van de 

deviances. 

De assumpties van een t-toets zijn: (1) onafhankelijke waarnemingen, (2) de 

afhankelijke variabele is normaal verdeeld in beide groepen, (3) de variantie van de 

afhankelijke variabele moet voor iedere groep ruwweg hetzelfde zijn. De assumptie met 

betrekking tot gelijke varianties is gecheckt door te bepalen of de varianties niet meer dan een 

factor 4 van elkaar verschillen. Met de t-toetsen is globaal naar potentiële voorspellers voor 
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de logistische regressieanalyse gekeken, waardoor de assumptie van de normale verdeling 

minder van toepassing is.  

Om antwoord te geven op de vraag ‘In hoeverre zijn de variabelen SES van ouders, 

het geslacht en de leeftijd van de hoogbegaafde leerling voorspellend voor vaardigheidsgroei 

van hoogbegaafde leerlingen tijdens afstandsonderwijs?’ is een Chi-kwadraattoets en 

ANOVA uitgevoerd. Om te kijken of SES en Geslacht voorspellend zijn voor 

vaardigheidsgroei is gebruik gemaakt van de Chi-kwadraattoets. De assumpties van de Chi-

kwadraattoets zijn: (1) De variabelen zijn categorisch, (2) geen verwachte waardes van nul in 

de tabel en (3) niet te veel verwachte waardes onder vijf. Deze assumpties zijn gecheckt door 

de tabellen te bestuderen op deze assumpties. Middels een ANOVA is gekeken of leeftijd een 

voorspeller is voor de vaardigheidsgroei van hoogbegaafde leerlingen. De assumpties van de 

ANOVA zijn hetzelfde als de assumpties van de t-toets. Deze assumpties zijn ook gecheckt 

door middel van histogrammen en de standaarddeviaties met elkaar te vergelijken. 

Voorafgaand aan de logistische regressieanalyse is gekeken naar de onderlinge 

significante verschillen tussen de onafhankelijke variabelen om multicollineariteit te 

voorkomen. Er is sprake van multicollineariteit als twee of meer onafhankelijke variabelen 

een sterk lineair verband hebben (Daoud, 2017). Dit is uitgevoerd voordat de modellen zijn 

geschat, omdat onafhankelijke variabelen met een lineair verband het model beïnvloeden.  
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Hoofdstuk 4. Resultaten 

4.1 Crohnbach’s alpha 

Om de betrouwbaarheid van de vragenlijst te beoordelen is de Cronbach’s alpha van 

elk domein berekend. Bij het domein Ouderschap (.661) was het niet mogelijk om de alpha te 

vergroten. Bij Communicatie (.561) bleef bij verwijdering te weinig items over en 

Vrijwilligerswerk (.852) had al een betrouwbare schaal. Bij de overige drie domeinen (Thuis 

Leren .578, Besluitvorming .658 en Samenwerken .685) is de alpha vergroot door items te 

verwijderen. Uit het domein Thuis Leren betreft het item ‘Tijdens afstandsonderwijs las ik 

mijn kind voor uit boeken of bespraken we (deze) boeken’, uit het domein Besluitvorming 

betreft het item ‘Ik heb invloed op wat er in de klas van mijn kind gebeurt’ en uit het domein 

Samenwerken betreft het item ‘Mijn kind en ik bezoeken de plaatselijke bibliotheek’.  Na 

verwijdering van deze items was de alpha bij de drie domeinen (Thuis Leren .686, 

Besluitvorming .728 en Samenwerken .794) vergroot. 

 

4.2 Beschrijvende statistiek 

In Tabel 3 is de mate van vaardigheidsgroei in Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen 

weergegeven uitgedrukt in Geen Bovengemiddelde Groei en Bovengemiddelde Groei. In de 

tabel is te zien dat de percentages van de groep Bovengemiddelde Groei hoger zijn ten 

opzichte van de groep Geen Bovengemiddelde Groei in Spelling, Rekenen en Begrijpend 

Lezen.  
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Tabel 3 

Vaardigheidsgroei in Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen 

 Groei n Percentage 

Spelling GBGa 13 35.1 

 BGb 23 62.2 

 Onbekend 1 2.7 

Rekenen GBGa 16 43.2 

 BGb 21 56.8 

 Onbekend 0 0 

Begrijpend lezen GBGa 16 43.2 

 BGb 21 56.8 

 Onbekend 0 0 
Noot. a = Geen Bovengemiddelde Groei, b = Bovengemiddelde Groei 

 

 

In Tabel 4 zijn de centrum- en spreidingsmaten van de scores op de zes domeinen van 

ouderbetrokkenheid weergegeven. De domeinen die tijdens afstandsonderwijs het meest van 

belang waren (Ouderschap, Communicatie en Thuis Leren) bevatten de hoogste gemiddelde 

scores. Binnen het domein Besluitvorming zijn de scores het meest verspreid en de scores 

binnen het domein Ouderschap en Communicatie liggen relatief dichtbij elkaar. 

 

 

Tabel 4 

Centrum- en spreidingsmaten van de scores op de zes domeinen van de vragenlijst (N=37). 

 M SD Min. Max. 

1 Ouderschap 3.40 .34 2.67 4.00 

2 Communicatie 3.42 .38 2.20 4.00 

3 Vrijwilligerswerk 1.94 .71 1.00 3.80 

4 Thuis Leren 2.64 .56 1.50 4.00 

5 Besluitvorming 2.16 .85 1.33 4.00 

6 Samenwerken 2.01 .73 1.25 4.00 
Noot. M = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, Min = minimum, Max = maximum. 
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Uit de beschrijving van het gemiddelde cijfer (7.7, SD = 1.0) voor de ouder-

leerkrachtrelatie blijkt deze score ruim voldoende en de scores liggen met een range van vijf 

niet ver van elkaar af. 

 

4.3 Relatie Ouderbetrokkenheid en Vaardigheidsgroei 

In de tabellen 5 t/m 7 zijn per domein de scores van ouderbetrokkenheid weergegeven 

voor de vaardigheidsgroei in Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen. De vaardigheidsgroei is 

uitgedrukt in Geen Bovengemiddelde Groei en Bovengemiddelde Groei. Uit de analyse blijkt 

dat de standaarddeviaties van alle groepen niet meer dan een factor 4 van elkaar verschillen, 

zoals te zien in tabel 5 t/m 7.  

In Tabel 5 zijn de scores van ouderbetrokkenheid weergegeven voor de 

vaardigheidsgroei in Spelling. Bij de groep Bovengemiddelde Groei zijn de gemiddelde 

scores van ouderbetrokkenheid hoger dan bij de groep Geen Bovengemiddelde Groei. Uit de 

t-toetsen is gebleken dat er alleen een significant verschil is tussen de groepen 

Bovengemiddelde Groei en Geen Bovengemiddelde Groei in Spelling op het domein 

Besluitvorming. Deze voorspeller wordt meegenomen in de logistische regressieanalyse. 
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Tabel 5  

Centrum- en spreidingsmaten van Ouderbetrokkenheid voor de vaardigheidsgroei in Spelling 

Domein Groei n M SD t df p 90% BHI 

Ouderschap GBGa 

BGb 

13 

23 

3.38 

3.41 

.28 

.38 

-.237 34 .814 -.231, .175 

Communicatie 

 

GBGa 

BGb 

13 

23 

3.35 

3.45 

.53 

.27 

-.740 34 .465 .323, .126 

Vrijwilligerswerk    

 

GBGa 

BGb 

13 

23 

1.75 

2.06 

.62 

.75 

-1.251 34 .219 -.722, .108 

Thuis Leren 

 

GBGa 

BGb 

13 

23 

2.54 

2.72 

.49 

.59 

-.927 34 .360 -.505, .147 

Besluitvorming 

 

GBGa 

BGb 

13 

23 

1.77 

2.42 

.53 

.91 

2.361 34 .024 -1.117, -.185 

Samenwerken GBGa 

BGb 

13 

23 

1.83 

2.12 

.62 

.79 

-1.154 34 .257 -.721, .136 

Noot. n = aantal participanten, M = gemiddelde SD = standaarddeviatie, t = t-toets, df = vrijheidsgraden, Sig = p-

waarde, BHI = betrouwbaarheidsinterval, a = Geen Bovengemiddelde Groei, b = Bovengemiddelde Groei.  

 

 

In Tabel 6 zijn de scores van ouderbetrokkenheid voor de vaardigheidsgroei in 

Rekenen weergegeven. Bij twee (Thuis Leren en Samenwerken) van de zes domeinen zijn de 

gemiddelde scores van ouderbetrokkenheid hoger bij de groep Bovengemiddelde Groei ten 

opzichte van de groep Geen Bovengemiddelde Groei. Uit de t-toetsen is gebleken dat alleen 

op het domein Ouderschap een significant verschil bestaat tussen de groepen 

Bovengemiddelde Groei en Geen Bovengemiddelde Groei in Rekenen. Deze voorspeller 

wordt meegenomen in de logistische regressieanalyse. 
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Tabel 6 

Centrum- en spreidingsmaten van Ouderbetrokkenheid voor de vaardigheidsgroei in Rekenen 

Domein Groei n M SD t df p 90% BHI 

Ouderschap 

      

GBGa 

BGb 

16 

21 

3.57 

3.26 

.33 

.29 

3.075 35 .004 .140, .482 

Communicatie 

      

GBGa 

BGb 

16 

21 

3.45 

3.4 

.32 

.42 

.395 35 .695 -.164, .264 

Vrijwilligerswerk    

 

GBGa 

BGb 

16 

21 

1.98 

1.91 

.75 

.69 

.295 35 .770 -.332, .473 

Thuis Leren 

      

GBGa 

BGb 

16 

21 

1.91 

2.77 

.60 

.51 

1.252 35 .219 -.080, .540 

Besluitvorming 

      

GBGa 

BGb 

16 

21 

2.25 

2.10 

.87 

.84 

.547 35 .588 -.324, .633 

Samenwerken 

 

GBGa 

BGb 

16 

21 

1.92 

2.07 

.60 

.82 

-.616 35 .542 -.560, .263 

Noot. n = aantal participanten, M = gemiddelde SD = standaarddeviatie, t = t-toets, df = vrijheidsgraden, p = p-

waarde, BHI = betrouwbaarheidsinterval, a = Geen Bovengemiddelde Groei, b = Bovengemiddelde Groei.  

 

 

In Tabel 7 zijn de scores van ouderbetrokkenheid voor de vaardigheidsgroei in 

Begrijpend Lezen weergegeven. De gemiddelde scores op de domeinen van 

ouderbetrokkenheid zijn bij de groep Geen Bovengemiddelde Groei hoger ten opzichte van de 

groep Bovengemiddelde Groei. Deze verschillen zijn niet significant.  
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Tabel 7 

Centrum- en spreidingsmaten van Ouderbetrokkenheid voor de vaardigheidsgroei in 

Begrijpend Lezen 

Domein Groei n M SD t df p 90% BHI 

Ouderschap 

      

GBGa 

BGb 

16 

21 

3.50 

3.31 

.32 

.34 

1.663 35 .105 -.003, .368 

Communicatie 

 

GBGa 

BGb 

16 

21 

3.45 

3.40 

.36 

.40 

.395 35 .695 -.164, .366 

Vrijwilligerswerk    

 

GBGa 

BGb 

16 

21 

2.13 

1.79 

.83 

.59 

1.444 35 .158 -.057, 726 

Thuis Leren 

      

GBGa 

BGb 

16 

21 

2.79 

2.51 

.61 

.49 

1.571 35 .125 -.021, .592 

Besluitvorming GBGa 

BGb 

16 

21 

2.31 

2.04 

.83 

.86 

.943 35 .352 -.202, .739 

Samenwerken 

 

GBGa 

BGb 

16 

21 

2.13 

1.92 

.76 

.70 

.863 35 .394 -.200, .623 

Noot. n = aantal participanten, M = gemiddelde SD = standaarddeviatie, t = t-toets, df = vrijheidsgraden, p = p-

waarde, BHI = betrouwbaarheidsinterval, a = Geen Bovengemiddelde Groei, b = Bovengemiddelde Groei.  

 

 

4.4 Relatie Ouder-leerkrachtrelatie en Vaardigheidsgroei 

Uit de beschrijving van de groepen blijkt dat de gemiddelde scores dichtbij elkaar 

liggen. Ouders van leerlingen in de groep Geen Bovengemiddelde Groei in Spelling geven 

gemiddeld het hoogste cijfer (M = 8.08, SD = 1.12). De laagste gemiddelde score wordt 

gegeven door ouders van leerlingen in de groep Bovengemiddelde Groei in Spelling (M = 

7.78, SD = 1.00). Dit verschil is niet significant (t(35) = 7.19; p = .421, 90% BHI [-

.316;.905]). Uit de beschrijving van de gemiddelde scores blijkt dat in de groepen Geen 

Bovengemiddelde Groei (M = 7.81, SD = 1.11) en Bovengemiddelde Groei (M = 7.90, SD = 

1.00) in Rekenen en Begrijpend Lezen dezelfde gemiddelde scores worden gegeven aan de 

ouder-leerkrachtrelatie. Uit de t-toetsen is gebleken dat deze verschillen voor Rekenen (t(35) 

= -.266; p = .792, 90% BHI [-.678;.494] en Begrijpend Lezen (t(35) = -.266; p = .792, 90% 

BHI [-.678;.494] niet significant zijn. Dit betekent dat er binnen de steekproef geen 

voorspellers zijn voor de relatie tussen de ouder-leerkrachtrelatie en de vaardigheidsgroei in 

Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen. 
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4.5 Relatie SES en Vaardigheidsgroei 

Uit de chi-kwadraattoets is gebleken dat de groep Bovengemiddelde Groei in Spelling 

voor 43.5% bestaat uit leerlingen uit gezinnen met een laag/midden inkomen en voor 56.5% 

van de leerlingen uit een gezin met een hoog inkomen. Dit verschil is niet significant (χ2 (1) = 

1.084, p = .298). De groep Bovengemiddelde Groei in Rekenen bestaat voor 38.1% uit 

leerlingen uit een gezin met een laag/midden inkomen en voor 61.9% uit leerlingen uit 

gezinnen met een hoog inkomen. Ook dit verschil is niet significant (χ2 (1) = 2.165; p = .414). 

Daarentegen blijkt dat de groep Bovengemiddelde Groei in Begrijpend Lezen voor 52,4% 

bestaat uit leerlingen uit gezinnen met een laag/midden inkomen en voor 47.6% uit leerlingen 

uit gezinnen met een hoog inkomen. Dit verschil wordt als niet-significant beschouwd (χ2 (1) 

= .271; p = .603). Dit betekent dat de SES van ouders binnen de steekproef geen voorspeller 

is voor de vaardigheidsgroei van hoogbegaafde leerlingen in Spelling, Rekenen en Begrijpend 

Lezen. 

 

4.6 Relatie Geslacht en Vaardigheidsgroei 

Uit de chi-kwadraattoets blijkt dat de groep Bovengemiddelde Groei in Spelling iets 

meer meisjes (52.2%) dan jongens (47.8%) bevat, maar dit verschil is niet significant (χ2 (1) = 

1.541; p = .214). Ook het verschil in de groep Bovengemiddelde Groei in Rekenen tussen 

meisjes (38.1%) en jongens (61.9%) is niet significant (χ2 (1) = 1.205; p = .272). Bij de groep 

Bovengemiddelde Groei in Begrijpend Lezen is het verschil tussen meisjes (33.6%) en 

jongens (66.7%) wel significant (χ2 (1) = 3.111; p = .078). Het is waarschijnlijk dat het 

verschil in geslacht een voorspeller is voor de vaardigheidsgroei in Begrijpend Lezen.  

 

4.7 Relatie Leeftijd en Vaardigheidsgroei 

Uit de analyse is gebleken dat de standaarddeviaties van alle groepen niet meer dan 

een factor 4 van elkaar verschillen. Verdere details over deze assumpties zijn opgenomen in 

Bijlage E. 

 Uit de ANOVA blijkt dat de meeste leerlingen in de groep Bovengemiddelde Groei in 

Spelling tien jaar zijn. Het gevonden verschil is echter niet significant (F(34) = -.579; p = 

.566, 90% BHI [-.669;.328]. Bij Rekenen is de leeftijd van de meeste leerlingen in de groep 

Bovengemiddelde Groei elf jaar, maar dit verschil in leeftijd is ook niet significant (F(35) = -

1.166; p = .251, 90% BHI [-.787;144]. Bij Begrijpend Lezen is de leeftijd van de meeste 

leerlingen in de groep Bovengemiddelde Groei tien en elf jaar. Ook dit gevonden verschil is 
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niet significant (F(35) = .032; p = .975, 90% BHI [-.466;.484]. Dit betekent dat er in de 

steekproef geen significante verschillen zijn tussen leeftijd in vaardigheidsgroei. 

 

4.8 Relatie controle variabelen en ouderbetrokkenheid 

Voorafgaand aan de logistische regressieanalyse is onderzocht of de onafhankelijke 

variabelen (SES van ouders, het geslacht en de leeftijd van de hoogbegaafde leerling, 

ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie) onderling een relatie hebben (Zie Bijlage 

F). Uit de t-toetsen is gebleken dat er een significant verschil is tussen de groep laag/midden 

gezinsinkomen en de groep hoog inkomen in drie domeinen van ouderbetrokkenheid 

(Ouderschap, Communicatie en Thuis Leren). Er zijn geen significante verschillen in het 

gegeven cijfer voor de ouder-leerkrachtrelatie tussen de groep laag/midden inkomen en de 

groep hoog inkomen bij de ouder-leerkrachtrelatie. Uit de t-toetsen is gebleken dat er alleen 

een significant verschil is tussen jongens en meisjes op het domein Ouderschap van 

ouderbetrokkenheid. Er zijn geen significante verschillen tussen jongens en meisjes met 

betrekking tot het gegeven cijfer voor de ouder-leerkrachtrelatie. Uit de ANOVA is gebleken 

dat er geen verschillen zijn tussen de leeftijdsgroepen met betrekking tot de 

ouderbetrokkenheid en het gegeven cijfer voor de ouder-leerkrachtrelatie. 

 

4.9 Logistische Regressie 

Uit de informatie van voorgaande paragrafen is gebleken dat er alleen significante 

verschillen zijn gevonden tussen ten eerste het domein Besluitvorming en de 

vaardigheidsgroei in Spelling en ten tweede het domein Ouderschap en de vaardigheidsgroei 

in Rekenen. Bij de logistische regressieanalyse wordt daarom alleen de vaardigheidsgroei in 

Spelling en Rekenen in modellen geschat. Model 1 in Tabel 8 geeft het effect van 

ouderbetrokkenheid in het domein Besluitvorming op de kans op Bovengemiddelde Groei in 

Spelling weer. In dit model is te zien dat het domein Besluitvorming een significante bijdrage 

levert aan de voorspelling.  

De classificatietabel behorende bij het regressiemodel geeft aan dat Model 1 voor 

63,9% van de leerlingen uit de steekproef een correcte voorspelling heeft gedaan. 
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Tabel 8 

Samenvatting logistische regressieanalyse voor de relatie tussen ouderbetrokkenheid en 

Spelling 

 B S.E Exp(B) Exp(B)90%BHI 

(Constant) -1.926 1.194 .146  

Besluitvorming 1.222 .597 3.393 [1.270;9.063] 

     

Chi2 .016    

 

   

In Figuur 6 is de voorspelling weergegeven voor alle mogelijke waarden. Hieruit blijkt 

dat naarmate er sprake is van meer ouderbetrokkenheid binnen het domein Besluitvorming, de 

kans op een Bovengemiddelde Groei in Spelling afneemt. 

 

 

Figuur 6 

De kans op Bovengemiddelde Groei in Spelling 
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In Tabel 9 zijn Model 2.1 en Model 2.2 weergegeven. Dit model geeft het effect van 

ouderbetrokkenheid binnen het domein Ouderschap op de kans op Bovengemiddelde Groei in 

Rekenen weer. Wegens de significante verschillen tussen SES op het domein Ouderschap, 

evenals de verschillen tussen Geslacht op dit domein worden deze variabelen meegenomen bij 

het schatten van het model. In de tabel is SES(1) een laag/midden inkomen en Geslacht(1) een 

jongen.  

In Model 2.1 is gebleken dat het toevoegen van SES (p = .449) en Geslacht (p = .671) 

aan het model geen verschil maakt voor het effect van Ouderschap op de vaardigheidsgroei in 

Rekenen. Bij Model 2.2 zijn SES en Geslacht niet meegenomen, waardoor Model 2.2 alleen 

bestaat uit Ouderschap. De classificatietabel behorende bij het regressiemodel geeft aan dat 

Model 2.2 voor 73% van de leerlingen uit de steekproef een correcte voorspelling heeft 

gedaan. 

 

Tabel 9 

Samenvatting logistische regressieanalyse voor de relatie tussen ouderbetrokkenheid en 

Rekenen 

 Model 2.1 Model 2.2 

 B S.E Exp(B) Exp(B) 

90%BHI 

B S.E Exp(B) Exp(B) 

90%BHI 

(Constant) 10.648 4.841 42125.806  11.917 4.595 149736.879  

Ouderschap -2.292 1.389 .050 .005;.493 -3.403 1.330 .033 .004;.297 

SES(1) -.598 .790 .550 .150;.2.015     

Geslacht(1) .338 .794 1.402 .380;.5.174     

         

Chi  .025     .002  

 

 

In Figuur 7 is de voorspelling weergegeven voor alle mogelijke waarden. In het figuur 

is te zien dat de kans op een Bovengemiddelde Groei toeneemt naarmate de 

ouderbetrokkenheid binnen het domein Ouderschap toeneemt. 
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Figuur 7 

De kans op Bovengemiddelde Groei in Rekenen 
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Hoofdstuk 5. Conclusie en Discussie 

5.1 Conclusie 

In het huidige onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: (1) Welke 

relatie is er tussen ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie enerzijds en de 

vaardigheidsgroei in Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen van hoogbegaafde leerlingen 

anderzijds tijdens het volgen van afstandsonderwijs? en (2) In hoeverre zijn de variabelen 

SES van ouders, het geslacht en de leeftijd van de hoogbegaafde leerling voorspellend voor 

vaardigheidsgroei van hoogbegaafde leerlingen tijdens afstandsonderwijs?  

Huidig onderzoek toont aan dat er een relatie bestaat tussen ouderbetrokkenheid 

binnen het domein Besluitvorming en de vaardigheidsgroei in Spelling tijdens 

afstandsonderwijs. Wanneer er sprake is van meer betrokkenheid binnen het domein 

Besluitvorming, neemt de kans op een bovengemiddelde vaardigheidsgroei in Spelling af. 

Tevens toont het huidige onderzoek aan dat er wanneer er sprake is van meer 

ouderbetrokkenheid binnen het domein Ouderschap, de kans op een bovengemiddelde 

vaardigheidsgroei in Rekenen toeneemt. Daarentegen is gebleken dat er geen relatie is tussen 

de ouder-leerkrachtrelatie en de vaardigheidsgroei in Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen 

tijdens afstandsonderwijs. 

Op basis van de resultaten uit huidig onderzoek is gebleken dat geslacht een 

voorspeller is voor de vaardigheidsgroei in Begrijpend Lezen. Daarentegen is gebleken dat de 

variabelen SES en leeftijd niet voorspellend zijn voor de vaardigheidsgroei van hoogbegaafde 

leerlingen. In verband met de kleine steekproef dient deze conclusie met voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd. 

 

5.2 Discussie 

De gevonden relatie tussen Besluitvorming en Spelling is voor huidig onderzoek 

minder relevant dan de gevonden relatie tussen Ouderschap en Rekenen, omdat het domein 

Besluitvorming tijdens afstandsonderwijs niet van toepassing was. Tevens is dit een opvallend 

resultaat omdat dit negatieve verband niet in eerdere onderzoeken is gevonden. Wel blijkt uit 

onderzoek van Smit et al. (2007) dat laag presterende leerlingen voor meer 

ouderbetrokkenheid zorgen. Echter is dit fenomeen specifiek gericht op het contact tussen de 

ouder en de leerkracht, wat niet direct met besluitvorming te maken heeft.  

De positieve relatie tussen Ouderschap en Rekenen binnen huidig onderzoek komt 

overeen met het onderzoek van Blevins-Knabe en Selig (2007), wat aantoont dat ouderschap 

effect heeft op de vaardigheidsgroei in rekenen.  



De kracht van ouderbetrokkenheid en de ouderleerkracht-relatie tijdens afstandsonderwijs 

 

 

37 

Uit de resultaten van het huidige onderzoek is gebleken dat SES geen relatie heeft met 

de vaardigheidsgroei van hoogbegaafde leerlingen, wat niet overeenkomt met de literatuur 

(Bol, 2020; Boog, et al., 2009). Een verklaring hiervoor kan zijn dat de steekproef 

voornamelijk bestaat uit hoogopgeleide ouders. Dit heeft geresulteerd in een scheve verdeling 

qua opleidingsniveau, waardoor is besloten om SES in het huidige onderzoek alleen te 

baseren op het gemiddelde gezinsinkomen. Aangezien zowel gezinsinkomen als 

opleidingsniveau een relatie heeft met de manier waarop ouders hun kind begeleiden (Bol, 

2020), kan het zijn dat ongeacht het gezinsinkomen ouders in staat zijn hun kind te 

ondersteunen vanwege het hoge opleidingsniveau. Hierdoor kan SES zoals meegenomen in 

het huidige onderzoek een vertekend beeld geven. Tevens is uit de resultaten gebleken dat 

meer jongens bovengemiddeld gegroeid in Begrijpend Lezen zijn dan meisjes. Dit is 

opvallend, omdat uit onderzoek blijkt dat meisjes beter scoren op Begrijpend Lezen (Van 

Langen & Driessen, 2006). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn dat hoogbegaafde leerlingen 

over het algemeen geen moeite hebben met begrijpend lezen waardoor het verschil in geslacht 

mogelijk minder van toepassing is. Hoogbegaafde leerlingen zijn hierbij goed in samenvatten, 

voorspellen en iets uit de tekst afleiden (Fehrenbach, 1991). Tevens is het gevonden verschil 

tussen geslacht op de scores van begrijpend lezen in het onderzoek van Van Langen & 

Driessen (2006) niet groot. 

 

5.2.1 Beperkingen 

Het is van belang dat de bevindingen van het huidige onderzoek met voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden. Allereerst vanwege de steekproef. De steekproefgrootte (N=37) is 

kleiner dan de beoogde steekproef (N=75). Hierdoor zijn er weinig predictoren in het model 

getoetst en is de power van het huidige onderzoek ook laag. De resultaten van het onderzoek 

zijn mogelijk niet te generaliseren naar de populatie, omdat de kans bestaat op een type-II fout 

(Cohen, 1988). Een oorzaak van deze kleine steekproef is de situatie rondom COVID-19. 

Basisscholen hadden geen tijd voor deelname aan het onderzoek. Ten tweede is de steekproef 

in het huidige onderzoek een selecte- sneeuwbalsteekproef. Hierdoor bevat de steekproef met 

name voltijds hoogbegaafdenscholen gevestigd in Noord-Nederland. Hoogbegaafde 

leerlingen uit andere regio’s hadden hierdoor geen kans om in de steekproef terecht te komen. 

Dit belemmert het generaliseren, al zijn er geen aanwijzingen dat er andere bevindingen in de 

overige regio’s gevonden worden. 

Een tweede reden voor voorzichtigheid omtrent de interpretatie van de bevindingen is 

de vragenlijst voor ouderbetrokkenheid. De vertaling van de vragenlijst is mogelijk een 
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onderdeel geweest van de lagere betrouwbaarheid (blijkend uit de Crohnbach’s alpha) 

hiervan. Uit het domein Communicatie is geen item verwijderd, terwijl dit wel zou resulteren 

in vergroting van de Crohnbach’s alpha. Er is voor gekozen om uit dit domein geen items te 

verwijderen, omdat dit zou resulteren in een domein bestaande uit vier items. Communicatie 

een belangrijk onderdeel bij de ouder-leerkrachtrelatie, maar mogelijk ook bij de rest van de 

domeinen. Door communicatie tussen ouder en leerkracht komt onder andere 

vrijwilligerswerk tot stand en komt de leerkracht te weten hoe de thuissituatie is. Doordat het 

domein niet is aangepast bestaat de mogelijkheid dat de resultaten uit huidig onderzoek niet 

representatief zijn voor de populatie. Een andere mogelijke invloed van de lage 

betrouwbaarheid van de vragenlijst is de populatie van het huidige onderzoek. Deze is anders 

dan de populatie waar de vragenlijst oorspronkelijk op gebaseerd is. Een laatste mogelijke 

beperking van de vragenlijst is dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben 

gegeven, wat gevolgen kan hebben voor de interne validiteit. 

 

5.2.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Een mogelijke oorzaak van de weinig significante verschillen is onvoldoende power 

om deze verschillen aan te tonen. Voor vervolgonderzoek wordt een grotere steekproef 

aanbevolen die respondenten bevat uit heel Nederland. Hierdoor wordt de externe validiteit en 

interpreteerbaarheid van de resultaten naar de populatie vergroot. Een andere aanbeveling 

hierbij is dat de school/leerkracht betrokken wordt, omdat zij ook een onderdeel zijn van 

ouderbetrokkenheid (Epstein, 2011).  

Uit huidig onderzoek is gebleken dat er een negatieve relatie bestaat tussen 

ouderbetrokkenheid binnen het domein Besluitvorming en de kans om te groeien in Spelling. 

Dit resultaat is in eerdere onderzoeken niet naar voren gekomen. Het is interessant om dit 

verband mee te nemen voor vervolgonderzoek. 

Tevens kan vervolgonderzoek zich richten op de vormgeving van afstandsonderwijs 

voor hoogbegaafde leerlingen als standaard onderwijs. Uit huidig onderzoek is gebleken dat 

het grootste gedeelte van de hoogbegaafde leerlingen bovengemiddeld gegroeid is in Spelling, 

Rekenen en Begrijpend Lezen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat afstandsonderwijs aansluit 

bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen (Guldemond et al., 2007; Little, 2018; 

van Gerven, 2009; Winebrenner, 2000). Vervolgonderzoek kan zich richten op de 

vormgeving van afstandsonderwijs, de behoefte hierin van hoogbegaafde leerlingen en de rol 

van ouders. 
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5.2.3 Aanbevelingen voor de praktijk 

 Binnen het huidige onderzoek blijkt dat de percentages van de mate van 

vaardigheidsgroei dichtbij elkaar liggen. Ondanks dat de meeste hoogbegaafde leerlingen 

bovengemiddeld gegroeid zijn, valt winst te behalen voor de groep die niet bovengemiddeld 

gegroeid is. De groep Geen Bovengemiddelde Groei blijkt vooral te bestaan uit hoogbegaafde 

leerlingen uit gezinnen met een laag/midden gezinsinkomen. Een aanbeveling voor de scholen 

is het in kaart brengen van deze gezinnen en per gezin te bekijken waar de kansen en 

gebreken liggen bij de vaardigheidsgroei van de hoogbegaafde leerling. Dit kan zowel op 

leerlingniveau door te kijken wat de leerling nodig heeft, als op ouderniveau door te kijken 

wat de ouder nodig heeft om het kind zo goed mogelijk te helpen ontwikkelen (Aarts et al., 

2021; Bol, 2020). Een goede samenwerking tussen de leerkracht, ouder en de hoogbegaafde 

leerling is hierbij van belang. 
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Bijlagen 
Bijlage A Beoogde Vaardigheidsgroei CITO Scores (CITO LOVS, 2021) 

 

Tabel A1 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Spelling 3.0 niet werkwoorden, A t/m E scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 E D C B A 

M5 < 274.23 274.24-284.23 284.24-295.34 295.35-306.46 > 306.47 

 17.76 16.64 15.39 14.14 14.14 

E5 < 291.99 292.00-300.87 300.88-310.73 310.74-320.60 > 320.61 

 8.28 7.27 6.15 5.01 5.01 

M6 < 300.27 300.28-308.14 308.15-316.88 316.89-325.61 > 325.62 

 18.4 17.5 16.5 15.51 15.51 

E6 < 318.67 318.68-325.64 325.65-333.38 333.39-341.12 > 341.13 

 4.78 10.06 15.93 21.81 21.81 

M7 < 323.45 323.46-335.70 335.71-349.31 349.32-362.93 > 362.94 

 18.49 13.37 7.68 1.98 1.98 

E7 < 341.94 341.95-349.07 349.08-356.99 357.00-364.91 > 364.92 

 9.85 9.43 8.98 8.52 18.52 

M8 < 351.79 351.80-358.50 358.51-365.97 365.98-373.43 > 373.44 

Noot. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 7. 
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Tabel A2 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Spelling 3.0 niet werkwoorden, I t/m V scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 V IV III II I 

M5 < 281.48 281.49-291.17 291.18-299.52 299.63-309.21 > 309.22 

 16.94 15.86 14.92 13.83 13.83 

E5 < 298.42 298.43-307.03 307.04-314.44 314.45-323.04 > 323.05 

 7.55 6.56 5.72 4.74 4.74 

M6 < 305.97 305.98-313.59 313.60-320.16 320.17-327.78 > 327.79 

 17.75 16.88 16.13 15.26 15.26 

E6 < 323.23 323.73-330.47 330.48-336.29 336.30-343.04 > 343.05 

 8.51 13.73 18.14 23.26 23.26 

M7 < 332.23 332.34-344.20 344.21-354.43 354.44-366.30 > 366.31 

 14.87 9.81 5.53 0.57 0.57 

E7 < 347.10 347.11-354.01 354.02-359.96 359.97-366.87 > 366.88 

 9.56 9.36 8.98 8.6 8.4 

M8 < 356.66 356.67-363.16 363.17-368.77 368.78-375.27 > 375.28 

Noot. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 8. 
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Tabel A3 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Rekenen en Wiskunde, A t/m E scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 E D C B A 

M5 < 190.3 190.4-195.9 196.0-202.0 202.1-208.2 > 208.3 

 12.8 12.3 11.7 11.2 11.2 

E5 < 203.1 203.2-208.2 208.3-213.7 213.8-219.4 > 219.5 

 14.8 14.3 13.7 12.9 12.9 

M6 < 217.9 218.0-222.5 222.5-227.4 227.5-232.2 > 232.4 

 8.8 10.2 11.8 13.4 13.4 

E6 < 226.7 226.8-232.7 237.7-239.2 239.2-245.7 > 245.8 

 13 12.6 12.1 11.8 11.8 

M7 < 239.7 239.8-245.7 245.3-251.3 251.4-257.5 > 257.6 

 10 9.4 8.9 8.2 8.2 

E7 < 249.7 249.8-254.7 254.8-260.2 206.3-265.7 > 265.8 

 13.4 13.32 11.3 13.27 13.18 

M8 < 263.10 263.11-268.02 268.03-271.50 273.51-278.97 > 278.98 

Noot. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 12. 
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Tabel A4 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Rekenen en Wiskunde 3.0, I t/m V scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 V IV III II I 

M5 < 194.3 194.4-199.7 199.8-204.3 204.4-209.7 > 209.7 

 12.4 11.9 11.5 11.1 11.1 

E5 < 206.7 206.8-211.6 211.7-215.8 215.9-220.8 > 220.8 

 14.4 13.9 13.4 12.7 12.7 

M6 < 221.1 22.2-225.5 225.5-229.2 229.3-233.5 > 233.5 

 9.8 11.2 12.4 13.8 13.9 

E6 < 230.9 231.0-236.7 236.7-241.6 241.6-247.3 > 247.4 

 12.8 12.4 12 11.7 11.6 

M7 < 243.7 243.8-249.1 249.1-253.6 253.7-259.0 > 259.0 

 9.5 9 8.7 8.1 8.2 

E7 < 253.2 253.3-258.1 258.2-262.3 262.3-267.1 > 267.2 

 13.47 13.34 13.25 13.23 13.14 

M8 < 266.67 266.68-271.44 271.45-275.55 275.56-280.33 > 280.34 

Noot. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 13. 
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Tabel A5 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Begrijpend Lezen 3.0, A t/m E scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 E D C B A 

M5 < 140.3 140.3-146.9 147.0-154.2 154.3-161.6 > 161.6 

 6.5 5.6 4.8 3.9 3.9 

E5 < 146.8 146.8-152.5 152.6-159.0 159.1-165.5 > 165.5 

 12.7 13.6 14.5 15.5 15.5 

M6 < 159.5 159.5-166.1 166.2-173.5 173.6-181.0 > 181.0 

 5.5 5 4.4 3.7 3.7 

E6 < 165.0 165.0-171.1 171.2-177.9 178.0-184.7 > 184.7 

 11.6 11.4 11.2 11 11 

M7 < 176.6 176.6-182.5 182.6-189.1 189.2-195.7 > 195.7 

 6 5.7 5.3 5 5 

E7 < 182.6 182.6-188.2 188.3-194.4 194.5-200.7 > 200.7 

 3.49 5.10 8.45 11.99 13.79 

M8 < 186.09 186.10-194.90 194.91-204.69 204.70-214.48 > 214.49  

Noot. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 10. 
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Tabel A6 

Beoogde vaardigheidsgroei CITO scores Begrijpend Lezen 3.0, I t/m V scoring 

Toets Minimale en maximale vaardigheidsscore per niveau 

 V IV III II I 

M5 < 145.1 145.1-151.5 151.6-157.0 157.1-163.5 > 163.5 

 5.9 5.1 4.4 3.6 3.6 

E5 < 151.0 151.0-156.6 156.7-161.4 161.5-167.1 > 167.1 

 13.3 14.1 15 15.8 15.8 

M6 < 164.3 164.3-170.7 170.8-176.4 176.5-182.9 > 182.9 

 5.2 4.6 4 3.5 3.5 

E6 < 169.5 169.5-175.3 175.4-180.4 180.5-186.4 > 186.4 

 11.4 11.3 11.2 11 11 

M7 < 180.9 180.9-186.6 186.7-191.6 191.7-197.4 > 197.4 

 5.8 5.5 5.2 4.9 4.9 

E7 < 186.7 186.7-192.1 192.2-196.8 196.9-202.3 > 202.3 

 5.77 9.35 10.20 13.05 14.61 

M8 < 192.47 192.48-201.01 201.02-208.37 208.38-216.91 > 216.92 

Noot. Schuingedrukte getallen zijn de verschilscores tussen de toetsen boven en onder de 

verschilscore. Aan de hand van deze score is er bepaald of een leerling dan wel niet de 

beoogde groei heeft doorgemaakt. Aangepast van “Groepsniveau. Tabellen tussenopbrengsten 

CITO LOVS”, door CITO LOVS, 2021, Haags Centrum voor Onderwijsadvies, p. 11. 
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Bijlage B Originele vragenlijst (Yulianti, Denessen, & Droop, 2018) 

 

Parenting 

I fulfill my child’s basic needs (food, clothing, and shelter) 

I make sure that my child attends school in compliance with all rules and regulations 

I discuss the importance of good education with my child 

I handle conflict with my child quite well 

I supervise my child when he/she watches television 

I supervise my child when he/she plays computer games 

 

Communicating  

I meet my child’s teacher at school during report card day (parent-teacher conference) 

I read the school newsletter. 

I take the initiative in contacting my child’s teacher. 

If I have any questions pertaining to my child, I can contact my child’s teacher. 

I receive information regarding my child’s education/academic progress from his/her teacher 

and/or homeroom teacher. 

 

Volunteering 

I volunteer in my child’s class activities (e.g. reading, cooking, arts and crafts etc.) 

I volunteer in maintaining of the school building (e.g. garden maintenance, repainting the 

school along with other parents and teachers. 

I volunteer in coordinating school field trips or out-school activities. 

I volunteer in supervising school field trips or out-of-school activities such as museum or zoo 

visits. 

I volunteer in my child’s school activitities (e.g. carnivals, birthday parties, education fairs, 

etc.). 

 

Learning at home 

I participate in leaning activities with my child, such as playing educative games. 

My child and I talk about his/her activities and what was learned in school. 

I help my child with homework 

I help my child prepare for tests and examinations at school 

I read books to my child of hold a discussion regarding books.  
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Decision making 

I voice my options regarding the school and its development 

I am involved in the school’s decision-making process regarding curriculum and learning 

strategies, school financial planning or the recruitment of teachers and staff. 

I have an influence over what happened in my child’s classroom, e.g. by providing 

suggestions regarding learning activities in class. 

If I need a change in my child’s school, I can contact the school committee to voice my 

opinions. 

I vote for parents representatives in my child’s class and the school committee. 

 

Collaborating with community 

My child and I visit the local library. 

I encourage/take my child to participate in community-based activities within the local school 

community as informed by my child’s teacher. 

I am involved in cooperative programs between the school and the local community (e.g. 

programs for the orphaned and elderly, local health clinics, local villages). 

I am involved in celebrations with the locals in the school area that are conducted by the 

school (e.g. Chinese New Year, the Islamic New Year, etc.). 
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Bijlage C Vragenlijst Ouderbetrokkenheid vertaald 

 

1 - Algemene informatie 

1. Wat is uw geslacht? (man/vrouw) 

2. Wat is uw geboortejaar? 

3. Wat is uw relatie met het kind? (ouder/verzorger/anders) 

4. Wat is het geslacht van uw kind? (jongen/meisje) 

5. Wat is de leeftijd van uw kind? 

6. Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u heeft afgerond? 

(vmbo/havo/vwo/mbo/hbo/wo/anders) 

7. In welke schaal valt uw maandelijks gezinsinkomen (laag-midden-hoog)?  

(laag = minimumloon tot €2500,- midden = €2500,- tot €4000,- hoog = €4000,- 

of hoger) 

 

2 – Ouderschap 

Deze stellingen gaan over de relatie met uw kind. 

(In te vullen met ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘bijna altijd’). 

 

1. Ik vervul de basisbehoeften van mijn kind (voedsel, kleding en onderdak). 

2. Ik zorg ervoor dat mijn kind naar school gaat in overeenstemming met alle regels en 

voorschriften van de school. 

3. Ik bespreek het belang van goed onderwijs met mijn kind. 

4. Ik ga redelijk goed om met conflicten die ik heb met mijn kind. 

5. Ik hou toezicht op mijn kind als hij of zij televisiekijkt (via de gewone televisie of via 

de tablet/iPad). 

6. Ik hou toezicht op mijn kind als hij of zij (computer)spelletjes speelt (bijv. op de 

computer, PlayStation, Xbox of tablet/iPad). 

 

3 – Communicatie 

Deze stellingen gaan over het contact met de leerkracht van uw kind. Dit gaat over de 

periode voor en tijdens het afstandsonderwijs 

(In te vullen met ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘bijna altijd’). 

 



De kracht van ouderbetrokkenheid en de ouderleerkracht-relatie tijdens afstandsonderwijs 

 

 

54 

1. Bij rapportbesprekingen kom ik langs op school en bespreken we het rapport van mijn 

kind.  

2. Ik lees de nieuwsbrief van de school. 

3. Ik neem het initiatief om contact op te nemen met de leerkracht van mijn kind. 

4. Als ik vragen heb over mijn kind, kan ik contact opnemen met de leerkracht van mijn 

kind. 

5. Ik krijg van de leerkracht informatie over de ontwikkeling van mijn kind. 

6. De relatie tussen de leerkracht van mijn kind en mij geef ik een … (cijfer tussen 1-10) 

 

4 - Vrijwilligerswerk 

Deze stellingen gaan over het ondersteunen van de leerkracht en het helpen op school. 

Dit gaat over de periode voor het afstandsonderwijs en na het afstandsonderwijs wanneer dit 

mogelijk was. 

(In te vullen met ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘bijna altijd’). 

 

1. Ik help tijdens bepaalde lesactiviteiten van mijn kind. (bijv. lezen, knutselen etc.) 

2. Ik help bij het onderhoud van het schoolgebouw. (bijv. schoonmaken, tuinonderhoud, 

het schilderen van (delen van) het schoolgebouw samen met andere ouders en 

leerkrachten) 

3. Ik help bij het coördineren van schoolreisjes of buitenschoolse activiteiten. 

4. Ik help bij het begeleiden van schoolreisjes of buitenschoolse activiteiten. (bijv. 

museum- of dierentuin bezoekjes) 

5.  Ik help en ondersteun bij de schoolactiviteiten van mijn kind. (bijv. feestelijke 

middagen of sportdagen) 

 

5 – Thuis leren 

Deze stellingen gaan over het contact met de leerkracht van uw kind. Deze stellingen 

gaan specifiek over de periode van het afstandsonderwijs. 

(In te vullen met ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘bijna altijd’). 

 

1. Tijdens het afstandsonderwijs deed ik samen met mijn kind aan activiteiten waar 

hij/zij iets van leert. (bijv. het spelen van educatieve spelletjes) 

2. Tijdens het afstandsonderwijs praten mijn kind en ik over zijn/haar schooldag en wat 

hij of zij heeft geleerd. 
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3. Tijdens het afstandsonderwijs hielp ik mijn kind met zijn of haar huiswerk. 

4. Tijdens het afstandsonderwijs hielp ik mijn kind zich voor te bereiden op toetsen. 

5. Tijdens het afstandsonderwijs las ik mijn kind voor uit boeken of bespraken we (deze) 

boeken. 

 

6 – Besluitvorming 

Deze stellingen gaan over uw betrokkenheid bij de besluitvorming binnen de school. 

Deze stellingen gaan over de periode voor het afstandsonderwijs 

(In te vullen met ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘bijna altijd’). 

 

1. Ik geef mijn mening over de school en de ontwikkeling van de school. 

2. Ik zit in de medezeggenschapsraad, ouderraad of ben op een andere manier betrokken 

bij bepaalde besluitvormingsprocessen. 

3. Ik heb invloed op wat er in de klas van mijn kind gebeurt. (bijv. door suggesties te 

doen met betrekking tot leeractiviteiten in de klas). 

4. Als ik vind dat er een verandering binnen de school van mijn kind plaats moet vinden, 

kan ik contact opnemen met het schoolcomité om mijn mening te geven. 

 

7 – Samenwerken Binnen de Gemeente  

Deze stellingen gaan over uw maatschappelijke betrokkenheid. Deze stellingen gaan 

over de periode voor het afstandsonderwijs. 

(In te vullen met ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘bijna altijd’). 

 

1. Mijn kind en ik bezoeken de plaatselijke bibliotheek 

2. Ik moedig mijn kind aan om deel te nemen aan activiteiten binnen de 

schoolgemeenschap zoals geïnformeerd door de leerkracht (bijv. de avondvierdaagse) 

3. Ik ben betrokken bij samenwerkingsprogramma’s tussen de school en de gemeente. 

(bijv. geld inzamelen voor (lokale) goede doelen met een actie of knutselen voor het 

plaatselijke bejaardentehuis)  

4. Ik ben betrokken bij vieringen van en met de diverse bevolkingsgroepen die door de 

school worden gehouden. (bijv. de Ramadan, het suikerfeest). 

5. Ik ben betrokken bij religieuze activiteiten op die op de school van mijn kind worden 

gevierd. (bijv. kerstviering, Pasen, Sinterklaas) 
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Bijlage D Toestemmingsformulier ouders 
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Bijlage E Assumpties ANOVA 

 

Tabel E1  

Assumpties ANOVA afhankelijke variabele vaardigheidsgroei met leeftijd 

 Leeftijd  Sig 

Spelling 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .675 

Rekenen 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .675 

Begrijpend Lezen 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .665 
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Bijlage F Tabellen Onafhankelijke Variabelen 

Tabel F1 

Domeinen van ouderbetrokkenheid met de verschillen in geslacht 

 Geslacht N M SD t df Sig 90% BHI 

Ouderschap jongen 

meisje 

20 

17 

3.31 

3.50 

.34 

.38 

-1.765 35 .086 -.375, .008 

Communicatie jongen 

meisje 

20 

17 

3.35 

3.51 

.44 

.28 

-1.266 35 .214 -.364, .052 

Vrijwilligerswerk jongen 

meisje 

20 

17 

1.77 

2.12 

.56 

.83 

-1.568 35 .126 -.747, .028 

Thuis Leren jongen 

meisje 

20 

17 

2.50 

2.80 

.46 

.63 

-1.635 35 .111 -.598, .010 

Besluitvorming jongen 

meisje 

20 

17 

2.13 

2.20 

.85 

.87 

-.222 35 .825 -.537, .415 

Samenwerken jongen 

meisje 

20 

17 

1.98 

2.05 

.77 

.75 

-.285 35 .777 -.479, 340 
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Tabel F2 

Domeinen van ouderbetrokkenheid met de verschillen in inkomen 

 Inkomen N M SD t df Sig 90% BHI 

Ouderschap laag/midden 

hoog 

18 

19 

3.50 

3.30 

.30 

.35 

1.873 35 .069 .020, .384 

Communicatie laag/midden 

hoog 

18 

19 

3.53 

3.31 

.32 

.40 

1.812 35 .079 .015, .421 

Vrijwilligerswerk laag/midden 

hoog 

18 

19 

2.00 

1.87 

.75 

.68 

.536 35 .595 -.272, .524 

Thuis Leren laag/midden 

hoog 

18 

19 

2.79 

2.48 

.50 

.58 

1.705 35 .097 .004, .606 

Besluitvorming laag/midden 

hoog 

18 

19 

2.03 

2.28 

.84 

.86 

-.874 35 .388 -.714, .227 

Samenwerken laag/midden 

hoog 

18 

19 

1.93 

2.08 

.63 

.81 

-.617 35 .541 -.555, .258 
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Tabel F3 

Domeinen van ouderbetrokkenheid met de verschillen in leeftijd 

 Leeftijd N M SD Sum of 

Squares 

df Sig 

Ouderschap 9 

10 

11 

12 

4 

17 

12 

4 

3.38 

3.42 

3.36 

3.42 

.44 

.37 

.26 

.44 

.029 3 .971 

Communicatie 9 

10 

11 

12 

4 

17 

12 

4 

3.20 

3.52 

3.31 

3.55 

.28 

.36 

.41 

.34 

.551 3 .281 

Vrijwilligerswerk 9 

10 

11 

12 

4 

17 

12 

4 

2.10 

1.95 

1.92 

1.75 

.90 

.74 

.76 

.34 

.255 3 .924 

Thuis Leren 9 

10 

11 

12 

4 

17 

12 

4 

2.88 

2.72 

2.50 

2.43 

.60 

.64 

.50 

.24 

.730 3 .521 

Besluitvorming 9 

10 

11 

12 

4 

17 

12 

4 

2.25 

2.31 

1.91 

2.16 

.74 

.93 

.81 

.79 

1.145 3 .676 

Samenwerken 9 

10 

11 

12 

4 

17 

12 

4 

2.05 

1.94 

1.92 

2.06 

1.17 

.60 

.83 

.31 

1.156 3 .550 
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Tabel F4 

De scores van de ouder-leerkrachtrelatie met de verschillen in geslacht 

 Geslacht N M SD t df Sig 90%BHI 

Ouder-

leerkrachtrelatie 

jongen 

meisje 

20 

17 

7.95 

7.76 

.87 

1.2 

.539 35 .593 -.396, .766 

 

 

Tabel F5 

De scores van de ouder-leerkrachtrelatie met de verschillen in inkomen 

 Inkomen N M SD t df Sig 90%BHI 

Ouder-

leerkrachtrelatie 

laag/midden 

hoog 

18 

19 

8.06 

7.68 

 

.94 

1.11 

1.097 35 .280 -.200, .943 

 

 

Tabel F6 

De scores van de ouder-leerkrachtrelatie met de verschillen in leeftijd 

 Leeftijd N M SD Sum of 

Squares 

df Sig 

Ouder-

leerkrachtrelatie 

9 

10 

11 

12 

4 

17 

12 

4 

8.50 

7.94 

7.73 

7.00 

.58 

1.03 

.84 

1.6 

4.7 3 .222 
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Tabel F7 

Correlatie tussen ouderbetrokkenheid en de ouder-leerkrachtrelatie 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Ouderschap -       

2 Communicatie .272 -      

3 Vrijwilligerswerk .064 .214 -     

4 Thuis Leren .211 .330 .469 -    

5 Besluitvorming -.042 .222 .680** .237 -   

6 Samenwerken -.016 .249 .779** .255 .720** -  

7 Ouder-leerkrachtrelatie .158 .265 .436** .214 .291 .512** - 

*p £0.05, **p £0.01  
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Tabel F8 

Assumpties ANOVA onafhankelijke variabelen ouderbetrokkenheid en leeftijd 

 Leeftijd  Sig. 

Ouderschap 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .772 

Communicatie 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .874 

Vrijwilligerswerk 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .400 

Thuis Leren 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .248 

Besluitvorming 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .585 

Samenwerken 9 

10 

11 

12 

Based on Mean .190 

 

 


