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SAMENVATTING

De Keukentafel is een laagdrempelig project waarbij ouders en kinderen thuis 
worden begeleid door studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Het 
programma is ontwikkeld door Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en 
Talentontwikkeling (BOOT). Het doel van De Keukentafel is de aandacht voor en het 
werken aan schoolwerk in het gezin te bevorderen ten einde de leerprestaties van 
de kinderen te verbeteren. Gedurende vijftien weken worden de gezinnen wekelijks 
anderhalf uur begeleid door eerstejaars Pedagogiek studenten. De ondersteuning 
richt zich op het versterken van de vaardigheden van de ouders om hun kind te 
helpen met school, op het creëren van een ondersteunende leeromgeving en op 
de schoolontwikkeling van het kind zelf. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 
thuis worden ondersteund bij het schoolwerk zich meer op hun gemak voelen op 
school en beter presteren (Desforges & Abouchaar, 2005; Kloosterman, 2010; Smit, 
Driessen, Ruiter & Brus, 2007). De Keukentafel richt zich met name op gezinnen 
voor wie Nederlands niet de eerste taal is en is een laag sociaal-economische positie 
verkeren.

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre De Keukentafel de gestelde 
doelen bereikt en daadwerkelijk bijdraagt aan de schoolse ontwikkeling van kinderen 
en een ondersteunende leeromgeving thuis. De effecten van De Keukentafel 
zijn geëvalueerd in een onderzoeksopzet met een voor- en een nameting bij de 
interventiegroep en een vergelijkingsgroep. Gedurende twee studiejaren (2014/2015 
en 2015/2016) hebben 110 gezinnen, woonachtig in Amsterdam Nieuw-West, 
meegedaan. De deelnemende kinderen zijn afkomstig uit groep 3 tot en met 6 
en van 16 verschillende basisscholen. Ouders, kinderen en leerkrachten vulden bij 
aanvang en na afloop een vragenlijst in over het schoolwelbevinden van het kind, het 
globaal academisch zelfconcept (i.e. vertrouwen in eigen kunnen), taakgerichtheid 
en werkhouding. Daarnaast vulden leerkrachten deze vragenlijst ook in voor een 
vergelijkbaar kind uit dezelfde klas als het deelnemende kind en rapporteerden zij 
voor beide kinderen over de taal- en rekenprestaties. De ouders vulden ook een 
vragenlijst in over hun school ondersteunende vaardigheden, cognitieve stimulering 
en vertrouwen in eigen kunnen. De bezoekende studenten vulden daarnaast drie 
schalen in van het HOME-instrument (leermaterialen, verrijking en fysieke omgeving) 
om een idee te krijgen van de fysieke omgeving thuis. Daarnaast zijn in totaal 38 
ouders geïnterviewd.

De resultaten van de vragenlijsten laten over het algemeen een positieve, maar niet 
significante, tendens zien in de groei van de schoolse ontwikkeling van de kinderen 
en de vaardigheden van de ouders. Ouders rapporteren wel een significante groei 
in de ontwikkeling van hun kind en geven aan ook significant meer vertrouwen 
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te hebben in het kunnen ondersteunen van hun kind bij het schoolwerk. Ook in 
de interviews geven ouders aan verschillende vaardigheden te hebben verworven, 
zoals het inzetten van spelenderwijs leren. Zij rapporteren echter niet daadwerkelijk 
vaker met hun kind aan schoolwerk te zitten. Ouders noemen verlenging van de 
duur van het project en aandacht voor de taalbarrière als verbeterpunten. Het 
uitblijven van significante groei kan wellicht verklaard worden vanuit de relatief korte 
duur van het project en de kwaliteit van de geboden begeleiding. De resultaten 
van het onderzoek leveren directe aanknopingspunten op ter verbetering van De 
Keukentafel, maar zijn tevens op te vatten als algemene punten die kunnen worden 
meegenomen bij het vormgeven van soortgelijke projecten. De lengte van het 
project is een eerste punt van aandacht. Ten tweede is het belangrijk de kwaliteit 
van de begeleiding te evalueren en de bezoekende studenten beter toe te rusten 
met vaardigheden waarmee zij de ouders kunnen begeleiden. Hierbij kunnen zij 
aandacht besteden aan het daadwerkelijk laten oefenen door ouders met de nieuwe 
verworven vaardigheden. Een laatste aanbeveling is aandacht te besteden aan de 
taalbarrière, die de effectiviteit van de begeleiding in de weg kan staan.
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VOORWOORD

De Hogeschool van Amsterdam is een instelling waar studenten zich kunnen 
ontwikkelen tot professional. Hierbij doen zij om te beginnen kennis en vaardigheden 
op binnen hun opleiding. Maar de HvA wil meer zijn dan een plek waar er over 
de stadse praktijk wordt geleerd: de HvA wil zelf daadwerkelijk een voortdurende 
verbinding zoeken met de dagelijkse praktijk in Amsterdam.

Eén van de sprekende voorbeelden van de wijze waarop de HvA dit doet en 
zich in de stad profileert zijn de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en 
Talentontwikkeling (BOOT). Binnen BOOT leveren studenten onder begeleiding 
van docenten en professionals diensten aan bewoners, ondernemers en 
organisaties in Amsterdamse aandachtwijken. Via drie BOOT-locaties die midden 
in de wijken staan, wordt het onderwijs met de stad en met lokale grootstedelijke 
vraagstukken verbonden. De afgelopen jaren zijn er op basis van vraagsturing 
met de stad structurele programma’s ontwikkeld, waarin studenten vanuit een 
grote verscheidenheid van opleidingen actief zijn. Daarnaast heeft de HvA 
fieldlabs ontwikkeld, dit zijn geografische gebieden in Amsterdam waarbinnen met 
stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een concrete onderzoeks- en 
innovatieagenda. Eén van die gebieden is Amsterdam Nieuw-West.

De Keukentafel Nieuw-West is één van de programma’s van BOOT waarbij 
onderzoekers van het fieldlab Nieuw-West nauw betrokken zijn. De Keukentafel 
heeft als doel een ondersteunende leeromgeving te creëren voor kinderen in 
gezinnen waarin dit niet vanzelfsprekend is. In 2014 is De Keukentafel gestart in 
Nieuw-West. Gelijktijdig is er door onderzoekers van het faculteit Onderwijs en 
Opvoeding een onderzoek gestart naar het programma. Het doel van dit onderzoek 
was om de resultaten van De Keukentafel in kaart te brengen en de ervaringen van 
de deelnemende gezinnen op te tekenen. De resultaten die voort zijn gekomen uit 
dit onderzoek leveren concrete verbeterpunten op voor de vormgeving van 
De Keukentafel, maar zijn tevens algemene lessen voor programmamakers en 
beleidsontwikkelaars die bezig zijn met soortgelijke projecten.
De Keukentafel Nieuw-West is gefinancierd door meerdere bronnen. De HvA (speer-
punt Urban Management en BOOT, Urban Education) en Stadsdeel Nieuw West, 
maar ook de particuliere investeerder Porticus heeft voor een deel van de financiering 
gezorgd. Vanuit iedereen die betrokken is geweest bij De Keukentafel en het 
aanverwante onderzoek willen wij dank uitspreken voor deze bijdragen. 
Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan alle deelnemende gezinnen aan dit project, 
die zo vriendelijk waren de interviewers thuis te ontvangen en open te spreken over 
hun ervaringen. En natuurlijk aan alle studenten die data hebben verzameld bij de 
gezinnen. 
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Tot slot danken wij studenten die ten behoeve van hun afstudeerscriptie prachtige 
interviews hielden met ouders en medestudenten.
En hoe gaat het dan nu verder met De Keukentafel? De resultaten van dit onderzoek 
zullen door BOOT worden omgezet in concrete verbeterplannen en die zullen 
op hun beurt weer worden meegenomen in de uitvoering van De Keukentafel. 
Hiermee zal de interventie verbeteren en is er een concrete combinatie gemaakt van 
het uitvoeren van een interventie en het doen van onderzoek. Er wordt inmiddels 
alweer gekeken naar mogelijk vervolgonderzoek: BOOT zal er voor zorgen dat de 
Keukentafel zich zal blijven ontwikkelen!
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INLEIDING

De Keukentafel is een programma waarbij studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam (HvA) ondersteuning bieden aan een gezin in de thuisomgeving. 
Het programma is ontwikkeld door Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek 
en Talentontwikkeling (BOOT) en wordt uitgevoerd in Amsterdam Nieuw-West. 
De Keukentafel is opgezet naar aanleiding van verschillende signalen uit Nieuw-
West: zowel ouders als leerkrachten van basisscholen gaven aan via medewerkers 
van andere projecten van BOOT, dat er behoefte was aan ondersteuning bij het 
leerproces van het kind. Ouders gaven aan zelf niet altijd te weten hoe ze hun 
kinderen kunnen helpen en ondersteunen bij het leerproces en diverse basisscholen 
gaven aan op zoek te zijn naar een gerichte aanpak voor kinderen die extra aandacht 
en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 

Binnen stadsdeel Nieuw-West, waarin BOOT gevestigd is, is er sprake van multi-
problematiek. Vanuit de gebiedsanalyse (Gemeente Amsterdam, 2016) blijkt dat 
Slotermeer minder goede cijfers laat zien op sociaaleconomisch gebied dan andere 
buurten. Bijna drie van de tien huishoudens (28%) hebben een laag inkomen en een 
laagopgeleid hoofd van het gezin. Tevens ligt de werkloosheid hoger dan gemiddeld. 
Een relatief groot deel van de jongeren groeit op in een minimahuishouden. Ook 
op het gebied van onderwijs neemt Nieuw-West een relatief ongunstige positie in. 
Ruim twintig procent van de leerlingen krijgt het advies voor praktijkonderwijs of 
leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo in vergelijking met vijftien procent van 
het Amsterdams gemiddelde. Daarnaast verlaten veel jongeren school zonder het 
behalen van een startkwalificatie en constateren professionals dat veel kinderen een 
taalachterstand hebben, ook al zijn ze van tweede of derde generatie (Gemeente 
Amsterdam, 2016). In Nieuw West is extra aandacht voor onderwijsprestaties 
daarom van belang. 

De Keukentafel probeert de aandacht voor en het werken aan schoolwerk in het 
gezin te bevorderen. Dit gebeurt met 15 huisbezoeken van anderhalf uur. Binnen 
de ondersteuning richten de bezoekende studenten zich op het versterken van de 
vaardigheden van de ouders om hun kind te helpen met de schoolontwikkeling 
en op de schoolontwikkeling van het kind zelf. Onder schoolontwikkeling wordt 
zowel de vordering in de schoolvakken als de houding ten aanzien van schoolwerk 
verstaan. De Keukentafel kan worden gezien als een programma in de traditie van 
opvoedingsondersteuning en richt zich op gezinnen met kinderen van wie gedacht 
wordt dat zij een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een (onderwijs)
achterstand. Kenmerkend voor deze gezinnen is een zwakke sociaaleconomische 
positie. Daarnaast is Nederlands voor deze gezinnen vaak de tweede taal. Het gaat 
voornamelijk om jonge kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool. 



11

WERKWIJZE
De ondersteuning van de gezinnen wordt uitgevoerd door eerstejaars studenten van 
verschillende sociale opleidingen van de HvA. Dit betreffen voornamelijk studenten 
Pedagogiek en daarnaast enkele studenten van Toegepaste Psychologie en Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening. 

De Keukentafel is een laagdrempelig programma waarbij samen met ouders wordt 
gewerkt aan het vergroten van een positieve leeromgeving binnen de thuisomgeving 
van kinderen uit groep 3 tot en met groep 6. Een positieve leeromgeving houdt 
onder andere in dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kind(eren) en 
dat ouders thuis ondersteuning bieden bij schoolse activiteiten. De Keukentafel is 
een programma waarin een student gedurende vijftien weken elke week bij een 
gezin thuiskomt om samen met de ouders te werken aan het creëren van een 
positieve leeromgeving. Hiervoor worden de vaardigheden van ouders op het 
gebied van leerondersteuning vergroot, door aandacht te besteden aan didactische, 
motiverende en praktische aspecten. In de eerste weken van het programma doet de 
student vooral veel voor, de daaropvolgende weken begeleidt de student de ouder 
om het steeds meer over te nemen. De ouder leert zo zelfstandig een bijdrage te 
leveren aan een stimulerende leeromgeving voor zijn of haar kind. 

De aanpak van het programma is op maat. Per gezin wordt gekeken hoe het beste 
kan worden bijgedragen aan het vergroten van de schoolse vaardigheden van het 
kind. In sommige gezinnen wordt de ondersteuning vooral praktisch ingezet, omdat 
praktisch zaken vaak randvoorwaarden zijn. Als de televisie bijvoorbeeld steeds heel 
hard aan staat en er geen plek is om huiswerk te maken, wordt hier over gesproken 
en wordt het belang van een plek om huiswerk te kunnen maken in relatieve stilte 
benadrukt. In andere gezinnen zijn de praktische voorwaarden al meer aanwezig en 
wordt er meer op de didactische en motiverende aspecten ingezet.

Naast de huisbezoeken worden nog meer handvatten geboden aan de ouders 
door verschillende ouderbijeenkomsten aan te bieden. Per ronde zijn er drie 
bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie geboden over een 
bepaald thema, bijvoorbeeld ‘Het Nederlandse schoolsysteem’, of ‘Opvoedadviezen’, 
en kunnen ouders ook ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Het kunnen 
delen van ervaringen en het uitwisselen van tips zorgen dat ouders steviger in hun 
schoenen komen te staan bij de begeleiding van hun kind en werken op die manier 
door in de ondersteuning van hun kinderen.
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DE KEUKENTAFEL EN SOORTGELIJKE PROGRAMMA’S
De werkwijze van De Keukentafel is vergelijkbaar met andere projecten op het 
gebied van opvoedingsondersteuning. Zo is De Keukentafel geïnspireerd op het 
Rotterdamse project ‘de Katrol’, dat ook in België bestaat. Binnen dit programma 
staat ook de leerondersteuning aan jonge kinderen centraal, met als doel ouders 
meer te betrekken bij de begeleiding van hun kind op het gebied van school 
(De Katrol, 2014). In Amsterdam zelf, zijn er ook verschillende ‘home-based’ 
programma’s voor het jonge kind waarbij ook middels huisbezoeken wordt gewerkt 
aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. Een bekend voorbeeld van zo’n 
project is de VoorleesExpress. Hierbij wordt door vrijwilligers een voorleesritueel 
geïntroduceerd binnen een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar met een 
taalachterstand. Ouders worden in dit programma gedurende 20 wekelijkse 
huisbezoeken gestimuleerd en begeleid om het voorlezen over te nemen en de 
taalomgeving te verrijken. Doel is het stimuleren van de lees- en taalontwikkeling van 
de kinderen (NJi, n.d.). 

De Keukentafel opereert vanuit dezelfde principes als bovenstaande programma’s. 
Het gaat om huis-aan-huis begeleiding voor jonge kinderen en hun ouders 
door getrainde bezoekers, individuele aandacht voor (taal)ontwikkeling met 
als uitgangspunt het stimuleren van de zelfredzaamheid van de gezinnen. De 
doelstelling van het programma is om de ondersteuning duurzaam te maken, 
zodat ouders deze begeleiding van de kinderen met betrekking tot hun schoolse 
ontwikkeling zelf kunnen voortzetten na afloop van het programma, waarbij het 
uiteindelijke doel is de schoolprestaties van de leerlingen te verbeteren. Waarin de 
Keukentafel zich onderscheidt van dergelijke projecten, is dat het project geheel 
wordt uitgevoerd en gecoördineerd door studenten, waardoor er een duidelijke 
verbinding is met het beroepsonderwijs en kennis en ervaring vanuit de praktijk 
worden meegenomen in het onderwijs en vice versa. Door de korte lijnen tussen 
beroepsonderwijs en praktijk worden ook de theoretische kennis en onderzoek 
ingezet in de praktijk. Hierbij wordt er bewust gewerkt aan de competentie-
ontwikkeling van de nieuwe urban professional. Daarnaast biedt het programma 
een multidimensionaal perspectief op opvoeden, doordat kinderen, ouders en 
basisscholen worden verbonden met zowel de buurt als de hogeschool en haar 
studenten. Het programma sluit hiermee aan op het speerpunt ‘Urban Education’ 
van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij opgroeien en opvoeden in een 
grootstedelijke context centraal staat. 
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OUDERBETROKKENHEID
Waarom richt De Keukentafel zich op de thuisomgeving? Verschillende factoren 
kunnen ervoor zorgen dat kinderen hun schooltraject succesvol doorlopen. 
Natuurlijk is de kwaliteit van de school waarop het kind zit en de kwaliteit van de 
leraren aldaar een belangrijke factor voor schoolsucces (Biesta, 2012). Maar ook 
factoren om het kind heen en dus buiten school zijn van grote invloed op de mate 
van succes van de schoolloopbaan. Het ouderlijk milieu blijkt bijvoorbeeld erg 
belangrijk: 42% van de verschillen in schoolprestaties van kinderen wordt bepaald 
door verschillen in het ouderlijk milieu (CBS, 2014). Het ouderlijk milieu is een 
overkoepelende term voor verschillende factoren. Een aantal van deze factoren zijn 
niet eenvoudig te beïnvloeden, denk bijvoorbeeld aan het herkomstmilieu van de 
ouders of hun inkomens- en opleidingsniveau. Er zijn echter ook factoren die onder 
het ouderlijk milieu vallen die iets makkelijker te beïnvloeden zijn, zoals bijvoorbeeld 
een ondersteunende leeromgeving binnen het gezin en ouderbetrokkenheid bij de 
schoolloopbaan van kinderen. De Keukentafel richt zich expliciet op deze factoren 
om er, door de omstandigheden binnen een gezin te verbeteren, voor te zorgen dat 
de schoolprestaties van kinderen vooruitgaan.

De twee genoemde factoren ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘ondersteunende leeromgeving’ 
hangen sterk samen. Betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kind 
omvat onder andere het op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind, het 
behouden van het contact met de school en het helpen bij het maken van schoolwerk. 
Deze betrokkenheid leidt tot een verhoogde motivatie bij kinderen, wat vervolgens 
de kans weer vergroot dat zij beter presteren op school (Smit, Driessen, Ruiter & 
Brus, 2007). Vanuit het onderzoek van Desforges en Abouchaar (2005) is er een 
significant positief effect gevonden op de leerprestaties van kinderen als ouders een 
ondersteunende en stimulerende omgeving aanbieden. Daarnaast voelen kinderen 
die thuis door hun ouders worden ondersteund bij het schoolwerk zich meer op hun 
gemak op school. Ook dit leidt vaak tot betere schoolprestaties (Kloosterman, 2010). 
Een ondersteunende leeromgeving binnen het gezin overlapt deels met het boven-
staande, maar bij dit begrip ligt de nadruk meer op praktische zaken als de aanwezig-
heid van een studieplek en boeken in het huis, het stimuleren van het maken van 
schoolwerk, het positief bekrachtigen van het maken van schoolwerk en het geven 
van een goed voorbeeld (bijvoorbeeld ouders die zelf lezen). Ook deze factoren 
dragen bij aan een verbetering van de prestaties van kinderen. Andersom geldt 
ook dat het ontbreken van een ondersteunende leeromgeving binnen het gezin 
en/of een geringe ouderbetrokkenheid voor tenminste 15% verklarend zijn voor 
schoolachterstanden (Roeleveld, Driessen, Ledoux, Cuppen & Meijer, 2011). Door op 
micro-niveau binnen gezinnen competenties te vergroten worden deze achterstanden 
verkleind en doelen op meso- en macroniveau (verbetering schoolprestaties jeugd, 
verbetering gemiddeld opleidingsniveau in bepaalde gebieden) bereikt.
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Ouders hebben kortom allerlei vaardigheden nodig om een ondersteunende 
leeromgeving te creëren. Het gaat hierbij om het creëren van een veilige omgeving 
thuis, het stellen van regels over het maken van huiswerk en het ondersteunen bij 
het schoolse leren (Gravesteijn, 2014). Terwijl leerkrachten een opleiding hebben 
gevolgd om kinderen te onderwijzen, moeten ouders zelf ontdekken hoe ze hun 
kind het beste kunnen ondersteunen. Met name voor ouders voor wie Nederlands 
niet de eerste taal is en in een laag sociaal-economisch milieu verkeren, is dit een 
lastige taak (Smit & Driessen, 2009). 
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OUDERBETROKKENHEID IN DE URBAN CONTEXT
Uit onderzoek (Smit & Driessen, 2009) blijkt dat laagopgeleide ouders, ouders met 
een niet-westerse achtergrond en/of andere taal, gemiddeld genomen, minder 
betrokken zijn bij school dan hoogopgeleide, autochtone ouders. Veel van de 
deelnemende gezinnen aan De Keukentafel hebben een lager dan gemiddelde 
sociaal-economische status. Daarnaast hebben zij vaak een niet-westerse 
achtergrond en spreken zij de Nederlandse taal vaak slecht of soms helemaal niet. 
Deze factoren kunnen belemmeringen met zich meebrengen om actief vorm te 
geven aan de betrokkenheid bij het leren van het eigen kind op school. 

Een lager dan gemiddelde sociaal-economische status houdt onder andere 
in dat financiële middelen beperkt kunnen zijn. Hierdoor hebben gezinnen 
minder makkelijk toegang tot faciliteiten die van belang zijn voor het leren, zoals 
boeken, een computer of spelletjes die gebruikt kunnen worden om kinderen te 
ondersteunen bij het aanleren van bepaalde vaardigheden en kennis, zoals het 
ontwikkelen van woordenschat en taalbegrip (Roest, Lokhorst & Vrooman, 2010). 
Laagopgeleide en ouders met een niet-westerse culturele achtergrond hechten meer 
dan autochtone en hoogopgeleide ouders belang aan conformiteit (Pels, Distelbrink 
& Postma, 2009). Dit houdt in dat ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen 
gehoorzaam zijn en respect hebben voor hun ouders. Op scholen wordt echter vaak 
verwacht dat kinderen actief in discussie gaan, hun mening geven en aangeven 
wanneer zij ergens mee zitten. Deze verwachtingen op school kunnen botsen met 
de verwachtingen thuis, waardoor gestelde leerdoelen op school door deze kinderen 
minder snel bereikt kunnen worden (Pels, Distelbrink & Postma, 2009). 

Over het algemeen hechten ouders met een niet-westerse culturele achtergrond 
groot belang aan goede prestaties op school, maar ondersteuning hierin is vaak 
gericht op het controleren van huiswerk en benadrukken dat hard werken voor 
school belangrijk is (Hermans, 2002). Ouders willen hun kind graag ondersteunen in 
hun schoolse ontwikkeling, maar weten door beperkte kennis van het schoolsysteem 
in Nederland niet altijd precies wat er van hen verwacht wordt en daardoor voelen zij 
zich soms onzeker over hun eigen vaardigheden om hun kind te helpen. Daarnaast 
gaan zij niet altijd makkelijk in gesprek met school doordat zij zich geïntimideerd 
kunnen voelen door de positie van de leerkrachten of de Nederlandse taal gebrekkig 
beheersen (Pels et al., 2009). De taalbarrière vormt een probleem op zich, die 
afstemming tussen school en ouders gemakkelijk negatief kan beïnvloeden. 
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DE BEGELEIDING 
De studenten Pedagogiek die de gezinnen begeleiden in het kader van hun 
studie, zijn de spilfiguren bij het stimuleren van een onderwijs ondersteunende 
thuisomgeving. Er wordt gebruikt gemaakt van een tutormethodiek om de doelen 
te bereiken. Er is onderzoek gedaan in Vlaanderen (De Backer & Van Keer, 2008) 
naar verschillende soortgelijke tutoringprojecten en hieruit is gebleken dat de 
begeleiding vanuit een student een grote meerwaarde kan zijn, mits deze projecten 
goed worden ingekaderd en ingebed in het curriculum van de student. Binnen 
de tutormethodiek is er sprake van een open, informele aanpak zonder sterke 
programmering of standaardisering. Het informele karakter van de begeleiding is 
juist de sleutel van het succes, waarbij voornamelijk de relatie tussen de student en 
haar leerling van groot belang is voor het slagen van de begeleiding (Crul, 2003). 
Ook voor de student zelf heeft deze methodiek een meerwaarde. Het blijkt dat 
studenten, net als de leerlingen, een vergroot leerresultaat hebben. De studenten 
ontwikkelen competenties die nodig zijn voor het ondersteunen van de gezinnen, 
zoals communicatieve vaardigheden en didactische vaardigheden. Doordat zij kennis 
maken met gezinnen met een andere culturele achtergrond en leefwijze ontwikkelen 
de studenten tevens competenties die nodig zijn om als professional om te gaan met 
(super)diversiteit van gezinnen (Fresko & Chen, 1989).

Zoals beschreven richten de studenten zich tijdens de huisbezoeken enerzijds op 
de schoolse ontwikkeling van de kinderen en anderzijds op de ontwikkeling van de 
ouders. De studenten besteden aan de volgende drie aspecten van ondersteuning: 
didactische, praktische en motiverende. 

Bij het didactische aspect wordt er ingegaan op het leren zelf. Zo wordt bijvoorbeeld 
het belang van woordenschat besproken en hoe je hier als ouder aan kan bijdragen 
(‘teken samen met je kind een boerderij en schrijf daarna de bijpassende woorden 
bij de getekende objecten’). Ook wordt er ingegaan op het belang van thuis lezen of 
voorlezen waarbij er wordt uitgelegd dat juist de ouder-kind interactie bijdraagt aan 
de ontwikkeling van het kind. Het napraten over een verhaal of samen reflecteren op 
bepaalde lettertekens zijn belangrijk voor de leerontwikkeling van het kind (Vedders 
& Bekkers, 1993). Spelenderwijs leren kan een belangrijk instrument zijn bij het leren. 
Voor (jonge) kinderen is spelen een belangrijke manier om de wereld te ontdekken en 
van groot belang voor de ontwikkeling van het kind (Mesman, 2010). Bij spelender-
wijs leren kan gedacht worden aan het gebruiken van spelletjes, (voorlees) boeken, 
en puzzels. Met behulp van speelse opdrachten kunnen kinderen worden uitgedaagd 
en gemotiveerd. Uit onderzoek blijk dat kinderen die aan de hand van dit soort 
middelen op jonge leeftijd worden gestimuleerd, later betere resultaten halen op 
school (Mesman, 2010; Van Rooijen & Zoon, 2012). 
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Daarnaast wordt ingegaan op het belang van motivatie binnen een leerproces. Er 
wordt door de student een voorbeeld gegeven van een gericht compliment, waarbij 
het belang van dit soort complimenten voor het leerproces worden onderbouwd 
(Donders, 2016). De student begeleidt de ouder vervolgens bij het leren geven van 
dit soort complimenten. In bredere context wordt het nut van positieve bekrachtiging 
bij het ontwikkelen van motivatie bij het kind met de ouder besproken. Dit alles 
wordt door de student concreet gemaakt door voorbeelden te geven en door bij de 
uitleg aan te sluiten op het taalniveau van de ouders. 

Bij de praktische aspecten kan er aandacht worden besteed aan de randvoorwaarden 
die nodig zijn bij het leren, zoals het zorgen voor schoolspullen als pennen en 
schriften of het regelen van een lidmaatschap voor de bibliotheek. Ook het zorgen 
voor de benodigde rust (staat de televisie uit?) en het creëren van een fysieke 
werkplek, zoals een keukentafel waaraan een kind kan zitten om bijvoorbeeld 
huiswerk of een tekening te maken wordt besproken. De naam van het project,  
De Keukentafel, symboliseert deze plek in huis waar ruimte is om te leren.
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De bezoekende eerstejaars studenten worden begeleid door enkele derdejaars 
studenten van de opleiding Pedagogiek. De derdejaars studenten bieden voor ieder 
huisbezoek een begeleidingsmoment, waarin wordt besproken met de eerstejaars 
studenten wat zij precies tijdens het komende huisbezoek gaan doen. Eventuele 
(verwachte) problemen worden besproken en er worden workshops gegeven over 
bijvoorbeeld didactiek en omgaan met culturele diversiteit. Ook gaan de derdejaars 
studenten enkele keren mee op huisbezoek om met het gezin de ondersteuning 
van de student te evalueren, eventuele vraagstukken te bespreken, op te lossen en/
of door te verwijzen. Hierbij zal de student, waar nodig, de hulp inschakelen van 
andere studentenspreekuren van BOOT, of de student gaat de overdracht naar de 
basisschool of een gespecialiseerde organisatie organiseren of begeleiden. Voor deze 
ondersteuning geldt overigens dat deze niet stopt als de reguliere gezinsbezoeken na 
vijftien keer ten einde zijn. 

Daarnaast wordt door het aanbieden van bijeenkomsten over diverse thema’s 
(voeding, Nederlandse schoolsysteem, toeslagen, etc.) de ouders van de 
deelnemende gezinnen bereikt en voorgelicht. Deze bijeenkomsten worden gegeven 
door studenten van verschillende faculteiten en in samenwerking met andere 
organisaties uit Nieuw-West. 

Met het programma De Keukentafel probeert BOOT toegang te krijgen tot het 
netwerk van het gezin. Daarnaast probeert BOOT dit (sociale) netwerk te versterken 
en vergroten, met oog op zelfredzaamheid. Het programma gaat uit van een 
brede aanpak waarbij niet alleen studenten met verschillende achtergronden zijn 
aangesloten, maar ook diverse organisaties uit de wijk. Tevens wordt er steeds nauw 
contact met de scholen gehouden over de voortgang en ontwikkeling van het kind.
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ONDERZOEK
Het doel van het hier gerapporteerde onderzoek is inzicht te krijgen in de 
bijdrage die De Keukentafel levert aan de ontwikkeling van kinderen op het 
gebied van school, de ontwikkeling van vaardigheden van de ouders en de 
fysieke ondersteunende leeromgeving thuis. Met behulp van de resultaten van 
het onderzoeken kan het project worden aangepast ten einde de effectiviteit te 
vergroten. De onderzoeksvraag die centraal staat is:

“In welke mate draagt het project De Keukentafel bij aan de schoolse ontwikkeling 
van kinderen en een ondersteunende leeromgeving thuis?”

Deelvragen:
1. In welke mate zijn de werkhouding, schoolwelbevinden, vertrouwen in 

eigen kunnen, taakgerichtheid en prestaties van de deelnemende kinderen 
toegenomen?

We verwachten dat de deelnemende kinderen na deelname een (significant) betere 
werkhouding hebben, met meer plezier naar school gaan, meer vertrouwen hebben 
in eigen kunnen, meer taakgericht zijn en betere schoolprestaties hebben. 
2. In welke mate ervaren ouders een verandering in hun competenties, 

zelfvertrouwen en betrokkenheid om hun kinderen te stimuleren met schoolse 
taken?

Onze hypothese is dat ouders na deelname meer vertrouwen hebben in hun eigen 
kunnen om hun kinderen te stimuleren met schoolse taken en meer betrokken zijn 
bij het schoolwerk.
3. In hoeverre is de fysieke thuisomgeving voor en na het project geschikt voor het 

samen werken aan schoolse taken?
Onze hypothese is dat de fysieke leeromgeving thuis geschikter is aan het einde van 
het traject.
4. Wat hebben de ouders als sterke en minder sterke kanten ervaren van De 

Keukentafel?
Eén vraag heeft betrekking op de studenten in hun rol als tutor:
5. Wat hebben de eerstejaars stagiaires geleerd van het werken met de gezinnen 

van De Keukentafel?
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METHODE 

ONDERZOEKSOPZET 
De effecten van het Keukentafel-project zijn geëvalueerd in een onderzoeksopzet 
met een voor- en een nameting bij de interventiegroep en een vergelijkingsgroep. 
Over de ontwikkelingen van de kinderen werd gerapporteerd door de kinderen 
zelf (NKind_voor = 100; Nkind_na = 84), de ouders (Nouder_voor = 103; Nouder_na = 82) en 
leerkrachten (Nleerkracht_voor = 69; Nleerkracht_na = 64). De leerkrachten rapporteerden 
tevens over een kind uit de klas, dat naar hun idee vergelijkbaar was met het kind 
dat deelnam aan de Keukentafel (Nvergelijkingsgroep_voor = 45; Nvergelijkingsgroep_na = 39). De 
uitval bij de nameting was voor kinderen, ouders en leerkrachten respectievelijk 
16, 20 en 7 procent met betrekking tot de interventiegroep en 13 procent met 
betrekking tot de controlegroep. Daarnaast werd aan ouders via een vragenlijst 
(Nouder_voor = 103; Nouder_na = 82) de bijdrage van de Keukentafel aan hun eigen 
ontwikkeling geëvalueerd. Aanvullend zijn observatieformulieren ingevuld door de 
stagiaires om de fysieke omgeving van de gezinnen in kaart te brengen (Nobservatie_voor 
= 95; Nobservatie_na = 65) interviews gehouden met ouders (Ninterview_oduer=38) en 
stagiaires (Ninterview_stagiaire=12) ten behoeve van de evaluatie van de Keukentafel.

DEELNEMENDE GEZINNEN 
Gedurende twee studiejaren zijn deelnemende gezinnen gevolgd, van oktober 2014 
tot juni 2016. In totaal hebben in deze twee schooljaren 110 gezinnen, verdeeld over 
vier rondes, meegedaan met de Keukentafel. Ronde 1 liep van oktober 2014 tot 
januari 2015 (29 gezinnen), ronde 2 van februari 2015 tot juni 2015 (26 gezinnen), 
ronde 3 van september 2015 tot januari 2016 (28 gezinnen) en ronde 4 van februari 
2016 tot juni 2016 (27 gezinnen). Van de kinderen was 54% jongen. Bijna alle 
deelnemende kinderen (96%) zaten in groep drie, vier of vijf en waren tussen de 
zes en negen jaar. Drie deelnemende kinderen zaten in groep zes en een in groep 7. 
De kinderen zijn afkomstig van 16 verschillende basisscholen in Amsterdam Nieuw-
West.

MEETINSTRUMENTEN
Vragenlijst voor kinderen. 
De vragenlijst bevatte schalen die afkomstig zijn uit de Vragenlijst Einde 
Basisonderwijs (Vandenberghe, Cortois, de Bilde, Verschueren & Van Damme, 2011). 
De vragenlijst over het schoolwelbevinden van de leerlingen bestaat uit vier items 
over (bijvoorbeeld: “ik amuseer mij op school”). De vragenlijst over het globaal 
academisch zelfconcept bestaat uit vijf stellingen (bijvoorbeeld: “ik ben goed in 
de meeste vakken op school”). De vragenlijst over taakgerichtheid bestaat ook uit 
vijf stellingen en refereren naar de intentie om nieuwe dingen te leren op school 
(bijvoorbeeld: “ik wil in de klas zoveel mogelijk leren”). En tot slot vier stelling met 
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betrekking tot de werkhouding (bijvoorbeeld: “ik werk hard voor taal”). Op deze 
stellingen konden de leerlingen antwoorden op een vijfpuntsschaal, variërend van 
helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens (5). Omdat het invullen door jonge 
kinderen gebeurde is er voor gekozen om de antwoord categorieën weer te geven 
met smileys (zie Tabel 1 voor een overzicht van de schalen met betrekking tot de 
ontwikkeling van het kind).

Vragenlijst voor ouders. 
Het eerste deel van de vragenlijst bestond uit dezelfde vragen als die aan de 
kinderen waren voorgelegd, maar aangepast aan het perspectief van de ouders 
(Vandenberghe, Cortois, de Bilde, Verschueren & Van Damme, 2011). Aan ouders 
werd dus gevraagd een inschatting te geven van het schoolwelbevinden van 
hun kind, het globaal academisch zelfconcept van hun kind, taakgerichtheid 
en werkhouding. Ook zij konden hun antwoord invullen op een vijfpuntsschaal 
variërend van helemaal mee oneens (1) tot helemaal mee eens (5) (zie Tabel 1). 
In het tweede deel van de vragenlijst werd aan de ouders gevraagd aan te geven 
hoeveel ondersteuning zij geven aan hun kind bij schoolse taken (Peeters & 
Woldringh, 1993; Gerrits, Dekovic, Groenendaal & Noom, 1996), welke cognitieve 
steun zij geven (Leseman, 1992) en of zij zich capabel voelen om hun kind te 
ondersteunen (Bandura, 2006). De betrouwbaarheid van deze schalen is voldoende 
(zie Tabel 2 voor een overzicht van de schalen met betrekking tot de ontwikkeling 
van de ouders). 

Tijdens de eerste en tweede ronde bleek het invullen voor veel ouders een lastige 
taak. Doordat veel ouder de Nederlandse taal beperkt beheersten bleek het invullen 
van de vragenlijsten moeizaam te gaan. Veel ouders vroegen om uitleg van de 
items. Daarom zijn bij aanvang van derde ronde zes losse items toegevoegd, die 
eenvoudiger en concreter waren geformuleerd. Het ging om drie vragen met 
betrekking tot de interactie tussen ouder en kind (‘hoe vaak leest u met uw kind’, 
‘hoe vaak helpt u uw kind met schoolwerk’, ‘hoe vaak speelt u een spelletje met uw 
kind’). De antwoordmogelijkheden waren ‘minder dan 1 keer per week’, ‘1-2 keer 
per week’, ‘3 keer of vaker per week’. Daarnaast zijn drie stellingen toegevoegd met 
betrekking tot de schoolondersteuning van hun kind (‘ik kan mijn kind goed helpen 
met het schoolwerk’; ‘ik heb voldoende kennis over het Nederlandse schoolsysteem’; 
‘ik ga naar de bieb met mijn kind’). Ouders konden op een zespuntsschaal op deze 
stellingen reageren (helemaal niet waar - helemaal waar).
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Tabel 1: Beschrijving van de schalen m.b.t. de ontwikkeling van het kind 
(voorbeeldvraag en betrouwbaarheid)

Schaal 1-5

Globaal 
academisch 
zelfconcept

Taakgerichtheid 

Werkhouding 

Prestatie taal

Prestatie 
rekenen

Voorbeeldvraag 

Dit kind…

Denkt dat hij/zij 
goed is in de meest 
vakken op school.

Wil in de klas zoveel 
mogelijk leren.

Werkt hard voor taal.

Woordenschat 

Hoofdrekenen 

# 
items

4

5

4

5

4

 

voor α

.69

.62

.64

X 

X 

na α

.70

.76

.70

X 

X 

voor α

.73

.84

.74

X

X 

na α

.85

.87

.83

X 

X 

voor α

.92

.94

.86

.81

.91

na α

.89

.92

.89

.87

.91

voor α

.87

.95

.88

.66

.81

na α

.93

.96

.88

.85

.95

Kind Ouders Leerkracht Leerkracht 
controlegroep

Schaal 1-6

School onder-
steunend gedrag

Cognitieve 
ondersteuning 

Vertrouwen in eigen 
kunnen

# items

5

6

6

Voorbeeldvraag 

Ik praat met mijn kind over zijn/haar prestaties 
op school.

Ik vertel mijn kind een verhaaltje of lees voor 
uit een boekje.

Ik kan zorgen dat mijn kind hard werkt voor 
school.

Ouders
voor α

.72

.73

.83

Ouders
na α

.77

.73

.83

Tabel 2: Beschrijving schalen m.b.t. de ontwikkeling van de ouders (voorbeeldvraag 
en betrouwbaarheid)
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Vragenlijst voor leerkrachten. 
De leerkrachten vulden dezelfde schalen in over de ontwikkeling van het 
deelnemende kind (schoolwelbevinden, globaal academisch zelfconcept, 
taakgerichtheid en werkhouding), op een vijfpuntsschaal. Ook gaven zij een 
inschatting van het prestatieniveau van de kinderen op het gebied van taal en 
rekenen. Dezelfde vragen vulden zij in voor een kind uit dezelfde klas, die naar hun 
idee vergelijkbaar was op het gebied van geslacht, achtergrond en prestatieniveau 
(zie Tabel 1). 

Interviews met ouders.
Zowel in 2015 als in 2016 zijn verschillende ouders geïnterviewd over wat naar hun 
idee de opbrengsten van deelname aan De Keukentafel waren voor hun kinderen 
en zichzelf. In 2015 betrof dit 18 ouders, in 2016 hebben 20 ouders meegedaan 
aan de interviews. Deze interviews zijn gedaan door studenten ten behoeve van 
hun afstudeerscriptie. In de 38 interviews is met ouders ook de werkwijze van de 
Keukentafel geëvalueerd door studenten van de opleiding Pedagogiek. De ouders 
zijn bevraagd naar wat zij als positief en behulpzaam hebben ervaren tijdens 
participatie in dit project en welke suggesties zij hebben ter verbetering. 

Thuissituatie: HOME 
Om de fysieke thuissituatie in kaart te brengen werd gebruik gemaakt van drie 
schalen van het HOME-instrument, namelijk ‘leermaterialen’ (bijvoorbeeld: ‘kind 
heeft toegang tot tenminste tien geschikte boeken’), ‘verrijking’ (bijvoorbeeld: 
De ‘TV wordt op gezette tijden gebruikt en staat niet continu aan’) en de ‘fysieke 
omgeving’ (bijvoorbeeld: ‘Alle zichtbare kamers zijn schoon en niet al te rommilig’) 
(Bradley, Corwyn & Whiteside-Mansell, 1996). Dit instrument is gevalideerd voor 
verschillende culturen wereldwijd. De drie gebruikte schalen bestonden in totaal uit 
18 items en konden met ‘ja’ of ‘nee’ worden gescoord. De lijst werd na observatie 
(soms aangevuld met vragen aan de ouder) ingevuld tijdens het eerste en het laatste 
huisbezoek door de stagiaires. De cronbach’s alpha bij zowel de voor- als nameting 
was .67.

Interview stagiaires. 
In het voorjaar van 2016 is door een student van de opleiding Pedagogiek 
onderzocht wat de opbrengsten van de Keukentafel zijn voor de deelnemende 
eerstejaars stagiaires. Hiervoor werden twaalf studenten geïnterviewd. Centraal 
stond de vraag wat de stagiaires aan kennis, houding en vaardigheden hadden 
opgedaan met betrekking tot het omgaan met ouders in de urban context.
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PROCEDURE
Via contacten met basisscholen en voorlichtingsavonden door BOOT zijn scholen 
en ouders geïnformeerd over het project De Keukentafel. Veelal werden gezinnen 
aangemeld via de leerkracht van een (van de) kind(eren). Aan scholen werd gevraagd 
kinderen en gezinnen aan te melden van wie gedacht werd baat te hebben bij een 
extra steuntje in de rug. Een enkele ouder meldde zichzelf aan, maar tot deelname 
werd pas besloten na overleg met de leerkracht van het kind. Na aanmelding werden 
de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit intakegesprek werd uitgelegd 
hoe de Keukentafel zou verlopen, benadrukt dat ouders zelf ook mee moeten 
doen om het programma te laten slagen, gevraagd naar wat de verwachting van 
de gezinnen was van De Keukentafel, en naar de gezinssituatie. Op grond van deze 
gegevens werd een match gemaakt met de studenten. Ook werd ouders gevraagd 
een bedrag van €15,- te betalen als financiële tegemoetkoming voor de kosten.
De vragenlijst voor ouders werd afgenomen door de derdejaars stagiair(e) 
Pedagogiek bij de intake en het eindgesprek, de vragenlijst voor de kinderen en 
het observatieformulier door de eerstejaars pedagogiekstudenten die de gezinnen 
begeleiden tijdens het eerste en laatste huisbezoek. 
Leerkrachten van de deelnemende kinderen werden via de internbegeleiders 
benaderd om een digitale vragenlijst over het deelnemende kind in te vullen. 
Daarnaast werd hen gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen voor een kind uit 
dezelfde klas, die vergelijkbaar was met betrekking tot geslacht en prestatieniveau. 
Dit kind bleef anoniem. Om het mogelijk te maken over hetzelfde kind ook na afloop 
deze vragenlijst in te vullen, werd de geboortedatum gevraagd. Deze geboortedatum 
werd vervolgens bij de nameting weer gecommuniceerd met de leerkracht, om 
hem/haar te helpen herinneren over wie de vragenlijst moest worden ingevuld. 
Sommige leerkrachten hadden meerdere kinderen in de klas die deelnamen aan de 
Keukentafel en werden gevraagd voor ieder kind een apart kind te kiezen voor de 
vergelijkingsgroep.

ANALYSES
De data zijn exploratief getest op verschillen tussen de rondes, hierin zijn geen 
verschillen gevonden. Daarom worden hier alleen de gegevens voor de gehele 
groep, geaggregeerd over de rondes, gepresenteerd. De vraag naar effecten van 
het programma is telkens getoetst door eenzijdig te toetsen met behulp van een 
paired t-test.
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RESULTATEN

DE GEZINNEN
In Figuur 1 is te zien dat de culturele achtergrond van de gezinnen zeer gevarieerd 
is. Gezinnen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond vormen samen de 
meerderheid (57%). De 14 gezinnen met een Afrikaanse achtergrond komen 
uit maar liefst zeven verschillende landen, waaronder Somalië, Eritrea, Ethiopië 
en Ghana. De zeven gezinnen afkomstig uit het Midden-Oosten hebben een 
Koerdische, Irakese, Syrische of Afghaanse achtergrond. 

Figuur 1: Culturele achtergrond van de deelnemende gezinnen

 

Figuur 2: Thuistaal van de deelnemende gezinnen

Figuur 2 laat zien dat bijna de helft van gezinnen thuis Nederlands spreken in 
combinatie met een andere taal en dat daarnaast nog eens 15 gezinnen alleen 
Nederlands thuis spreken. Meer dan de helft van de Turkse gezinnen spreekt thuis 
alleen Turks.
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Resultaten 

De gezinnen 

In	Figuur	1	is	te	zien	dat	de	culturele	achtergrond	van	de	gezinnen	zeer	gevarieerd	is.	Gezinnen	met	een	

Marokkaanse	en	Turkse	achtergrond	vormen	samen	de	meerderheid	(57%).	De	14	gezinnen	met	een	

Afrikaanse	achtergrond	komen	uit	maar	liefst	zeven	verschillende	landen,	waaronder	Somalië,	Eritrea,	

Ethiopië	en	Ghana.	De	zeven	gezinnen	afkomstig	uit	het	Midden-Oosten	hebben	een	Koerdische,	

Irakese,	Syrische	of	Afghaanse	achtergrond.		
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SCHOOLSE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN
UITKOMSTEN VRAGENLIJSTEN
In Figuur 3 worden de gemiddelde scores op de gemeten schalen met betrekking 
tot de ontwikkeling van het kind voor aanvang en na afloop van de Keukentafel 
weergegeven. Verschillende zaken vallen hier op. Ten eerste blijken kinderen over 
hun globaal academische zelfconcept, taakgerichtheid en werkhouding het meest 
positief, gevolgd door ouders en tenslotte de leerkrachten. Dit geldt voor zowel de 
voor- als nameting. Deze verschillen tussen kinderen, ouders en leerkrachten blijken 
ook allemaal significant.
Ten tweede lijken kinderen en ouders op de meeste schalen bij de nameting iets 
positiever dan bij de voormeting, wat duidt op groei in de schoolse ontwikkeling. 
Voor de ouders blijken deze verschillen ook significant te zijn, zij ervaren met andere 
woorden dat hun kind na afloop van de Keukentafel meer vertrouwen heeft in het 
eigen kunnen op school, meer taakgericht is en een betere werkhouding heeft. 
Leerkrachten rapporteren geen of een kleine (niet significante) toename op de 
gemeten schalen. 
Tot slot blijkt uit de grafiek dat leerkrachten een iets positievere inschatting maakten 
van de kinderen in de controlegroep, maar dat hun inschatting bij de nameting lager 
was geworden. Deze verschillen zijn niet significant. 

Figuur 3: Gemiddelde scores voor en na afloop op de schalen globaal academisch zelfconcept 
(GAZ), Taakgerichtheid (Taak) en Werkhouding (Werk) gerapporteerd door kinderen, ouders 
en leerkrachten. Aantal respondenten voor en na tussen haakjes weergegeven.
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Figuur	3:	Gemiddelde	scores	voor	en	na	afloop	op	de	schalen	globaal	academisch	zelfconcept	(GAZ),	
Taakgerichtheid	(Taak)	en	Werkhouding	(Werk)	gerapporteerd	door	kinderen,	ouders	en	leerkrachten.	Aantal	
respondenten	voor	en	na	tussen	haakjes	weergegeven.	

	

In	Figuur	4	staat	de	beoordeling	van	de	schoolprestaties	door	de	leerkrachten	weergegeven.	Te	zien	is	

dat	hun	oordeel	van	de	prestaties	voor-	en	na	afloop	van	de	Keukentafel	ongeveer	gelijk	is	gebleven.	

Voor	de	deelnemende	kinderen	is	er	een	lichte	niet	significante	stijging	te	zien	op	het	gebied	van	

rekenen,	voor	de	vergelijkingsgroep	bij	taal	een	lichte	niet	significante	daling.		

	

Figuur	4:	Gemiddelde	scores	met	betrekking	tot	schoolprestaties	voor	en	na	afloop.	Aantal	respondenten	voor	en	
na	tussen	haakjes	weergegeven.	
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In Figuur 4 staat de beoordeling van de schoolprestaties door de leerkrachten 
weergegeven. Te zien is dat hun oordeel van de prestaties voor- en na afloop van 
de Keukentafel ongeveer gelijk is gebleven. Voor de deelnemende kinderen is 
er een lichte niet significante stijging te zien op het gebied van rekenen, voor de 
vergelijkingsgroep bij taal een lichte niet significante daling. 

Figuur 4: Gemiddelde scores met betrekking tot schoolprestaties voor en na afloop. 
Aantal respondenten voor en na tussen haakjes weergegeven.
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UITKOMSTEN INTERVIEWS
In de vragenlijst voor de leerkrachten was er ruimte om opmerkingen te maken 
over de deelnemende kinderen. In totaal hebben 29 leerkrachten na afloop van 
de Keukentafel antwoord gegeven op de open vraag of zij de afgelopen periode 
een belangrijke verandering hebben opgemerkt bij het leren van het kind. Vijftien 
daarvan waren positief en zeven leerkrachten hebben geen verbetering of zelfs een 
verslechtering opgemerkt. 

 
Leerkracht: ‘Bij M. is niet veel veranderd, ze is altijd gemotiveerd en heeft een 
goede werkhouding. Ze geeft nu aan wanneer iets haar dwars zit. Dat is fijn om 
te zien’. 
 
Leerkracht: ‘De laatste maanden is zij minder gemotiveerd dan in het begin van 
het jaar’. 
 
Leerkracht: ‘voor alle kinderen die aan de Keukentafel hebben meegedaan heb ik 
geen verschil gemerkt’. 

Verschillende leerkrachten bemerken echter wel een vooruitgang in de houding en/ 
of prestaties van het kind en schrijft (een deel van) de vooruitgang expliciet toe aan 
de Keukentafel. De eindbalans laat hier dus een gemengd beeld zien, al zijn er meer 
positieve dan negatieve evaluaties.

 
Leerkracht: H. heeft begeleiding gekregen van A. [van de Keukentafel]. Zij en 
haar moeder zijn dol op A. H. kijkt altijd erg uit naar haar komst. H. is de laatste 
maanden meer open geworden. Dit kan te maken hebben met haar leeftijd, 
broertje en/of de Keukentafel. 
 
Leerkracht: ‘S. is erg gemotiveerd geraakt. Zij kon het goed vinden met haar 
begeleidster, die het voor S. erg leuk heeft gemaakt met diploma’s, stickers. 
Verschillende vakken zoals rekenen, taal, maar ook met aardrijkskunde. Elke 
week kwam S. over haar vertellen. Ze is met rekenen echt vooruit gegaan’. 
 
Leerkracht: ‘Het gaat wel goed met A.. Zij is wel vooruit gegaan dit jaar en dat is 
mede te danken aan de begeleiding thuis.’ 
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Leerkracht: ‘Ik denk dat de ondersteuning goed is voor A.. Zijn ouders hebben 
moeite omdat zonder hulp te doen.’ 

Daarnaast is aan ouders in de interviews gevraagd of zij een vooruitgang zagen in 
de schoolse ontwikkeling van hun kind en of zij deze eventuele vooruitgang (deels) 
toeschreven aan de Keukentafel. In totaal zijn 27 ouders geïnterviewd waarin de ont-
wikkeling van hun kinderen werd besproken. De ouders zijn overwegend positief 
over de vooruitgang van hun kind en de rol die de Keukentafel hierbij heeft gespeeld. 
In het onderzoek van Ait Khouya Lahsen (2015) geven alle tien geïnterviewde ouders 
aan dat de schoolprestaties zijn verbeterd, in het onderzoek van De Wit (2015) zes 
van de acht ouders en in het onderzoek van Hoorntje (2016) acht van de negen 
ouders. Een ouder geeft aan dat de schoolprestaties van haar zoon alleen tijdelijk, 
tijdens het project vooruit gegaan zijn.

 
Ouder: “Uhm, rekenen. Ja rekenen had ze echt de meeste problemen mee. En ja 
door de begeleiding is dat echt nu vooruit gegaan ja.” (Hoorntje, 2016). 
 
Ouder: “De juf zegt ook dat het beter gaat na de Keukentafel op het gebied van 
taal en rekenen”. (Ait Khouya Lahsen, 2015). 
 
Ouder: “De schoolprestaties zijn verbeterd, ons kind kan duidelijk beter huiswerk 
maken als voorheen. Het weet nu wat er van hem gevraagd wordt en op welke 
manier deze het dit beste kan aanpakken”. (De Wit, 2015). 

Op het gebied van taakgerichtheid en werkhouding merkten zes van de tien ouders 
in het onderzoek van Ait Khouya Lahsen een vooruitgang op. En ook op het gebied 
van zelfvertrouwen merken sommige ouders vooruitgang. In het onderzoek van 
Hoorntje gaat het om vier van de negen ouders. Andere ouders geven aan dat het 
zelfvertrouwen van hun kind al hoog genoeg was en daar geen verbetering nodig was.

 
Ouders: “Ze is een verlegen meisje en ze praat nu wel veel meer op school. Ik 
merkte bij P. dat ze in het begin niet veel zei, maar in de loop van de tijd liet ze 
zich meer horen en gebruikte ze meer woorden. Ik merk dit thuis ook, het kan 
komen omdat ze groter wordt. Ik weet niet wat de exacte reden is, maar ik denk 
dat de Keukentafel enorm heeft geholpen”. (Ait Khouya Lahsen, 2015). 
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Andere	ouders	geven	aan	dat	het	zelfvertrouwen	van	hun	kind	al	hoog	genoeg	was	en	daar	geen	

verbetering	nodig	was.	

 

Ontwikkeling van de ouders 

Uitkomsten vragenlijsten 

Ouders	waren	bij	aanvang	van	de	Keukentafel	al	tamelijk	positief	over	hun	eigen	school	ondersteunende	

gedrag,	cognitieve	stimulering	en	hadden	ze	gemiddeld	voldoende	vertrouwen	in	zichzelf	om	hun	

kinderen	te	kunnen	ondersteunen	(zie	Figuur	5,	Ontwikkeling	van	ouders	I).	Er	is	dan	ook	geen	

significante	toename	op	een	van	deze	schalen.	Zoals	vermeld	in	de	Methode	werd	na	de	tweede	ronde	

(in	jaar	2015-2016)	besloten	enkele	losse	vragen	toe	te	voegen,	omdat	bij	afname	van	de	gevalideerde	

vragenlijsten	door	de	afnameleiders	werd	opgemerkt	dat	veel	vragen	voor	ouders	te	moeilijk	of	te	

abstract	waren.	Door	enkele	zeer	concrete	vragen	toe	te	voegen	werd	geprobeerd	beter	aan	te	sluiten	

bij	het	taalniveau	van	de	ouders.	Hierdoor	is	het	aantal	respondenten	in	dit	deel	van	de	grafiek	

(ontwikkeling	ouders	II	en	III)	wat	lager.	Ouders	rapporteren	na	afloop	van	de	Keukentafel	vaker		

voldoende	kennis	te	hebben	over	het	Nederlandse	schoolsysteem	en		naar	de	bibliotheek	te	gaan.	Ze	

rapporteren	significant	vaker	te	geloven	dat	zij	hun	kind	goed	kunnen	helpen	met	het	schoolwerk.	

Het	daadwerkelijke	gedrag	van	de	ouders	(Ontwikkeling	ouders	III)	nam	echter	niet	toe:	ouders	

rapporteren	even	vaak	te	lezen	met	hun	kind,	met	schoolwerk	te	helpen	of	een	spelletje	te	spelen.	

	 	

Figuur	5:	Gemiddelde	scores	met	betrekking	tot	de	ontwikkeling	van	de	ouders.	Aantal	respondenten	voor	en	na	
tussen	haakjes	weergegeven.	
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ONTWIKKELING VAN DE OUDERS
UITKOMSTEN VRAGENLIJSTEN
Ouders waren bij aanvang van de Keukentafel al tamelijk positief over hun eigen 
school ondersteunende gedrag, cognitieve stimulering en hadden ze gemiddeld 
voldoende vertrouwen in zichzelf om hun kinderen te kunnen ondersteunen (zie 
Figuur 5, Ontwikkeling van ouders I). Er is dan ook geen significante toename op een 
van deze schalen. Zoals vermeld in de Methode werd na de tweede ronde (in jaar 
2015-2016) besloten enkele losse vragen toe te voegen, omdat bij afname van de 
gevalideerde vragenlijsten door de afnameleiders werd opgemerkt dat veel vragen 
voor ouders te moeilijk of te abstract waren. Door enkele zeer concrete vragen toe 
te voegen werd geprobeerd beter aan te sluiten bij het taalniveau van de ouders. 
Hierdoor is het aantal respondenten in dit deel van de grafiek (ontwikkeling ouders II 
en III) wat lager. Ouders rapporteren na afloop van de Keukentafel vaker voldoende 
kennis te hebben over het Nederlandse schoolsysteem en naar de bibliotheek te 
gaan. Ze rapporteren significant vaker te geloven dat zij hun kind goed kunnen 
helpen met het schoolwerk.

Het daadwerkelijke gedrag van de ouders (Ontwikkeling ouders III) nam echter niet 
toe: ouders rapporteren even vaak te lezen met hun kind, met schoolwerk te helpen 
of een spelletje te spelen.

Figuur 5: Gemiddelde scores met betrekking tot de ontwikkeling van de ouders. Aantal 
respondenten voor en na tussen haakjes weergegeven.

UITKOMSTEN INTERVIEWS
In totaal is met 38 ouders gesproken over wat de Keukentafel heeft opgeleverd 
voor hun eigen ontwikkeling als opvoeder. Een ruime meerderheid van de ouders 
geeft aan nieuwe vaardigheden te hebben verworven en/ of nu anders hun kind te 
begeleiden bij schoolwerk. In het onderzoek van Khouya Lahsen (2015) geven negen 
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(van de tien) ouders aan dat er iets is veranderd na afloop van de Keukentafel in de 
wijze waarop zij hun kinderen begeleiden bij het schoolwerk, in het onderzoek van 
Hoorntje (2016) geven zes van de negen ouders aan zich competenter te voelen 
na de begeleiding door de student van de Keukentafel. In het onderzoek van 
Riabokon (2016) geven negen van de elf geïnterviewde ouders aan vaardigheden te 
hebben verkregen door de Keukentafel, namelijk taakgerichte vaardigheden zoals 
samenwerken met hun kind, structuur bieden (planning maken met het kind, pauze 
houden, belonen met een spelletje) en uitleggen/ vragen stellen.
Een belangrijk thema dat in de interviews naar voren komt is spelenderwijs leren. 
Veel ouders geven aan te zijn gaan beseffen dat spel een belangrijk middel kan zijn 
om kinderen te stimuleren aan school te werken.

In het onderzoek van Hoorntje (2016) ervaarden acht van de negen ouders een 
positief effect van het spelenderwijs leren op de resultaten van hun kind op school 
en op de motivatie. Zes van deze ouders gaven aan al wel iets te weten over 
spelenderwijs leren, maar niet goed te weten hoe ze dit zouden kunnen doen en het 
daarom niet toe te passen.

 
Ouder: “Ik wist het wel, maar ik wist niet hoe. Ik zou dus nooit op ideeën komen 
om die dobbelstenen te gebruiken, dat je dan dus bij elkaar optelde en dan 6x9 
bijvoorbeeld. Nee daar zou ik nooit zijn opgekomen. Dus nee dat is wel fijn, dat 
we dat hebben meegekregen haha.” (Hoorntje, 2016). 
 
Ouder: “Uh ja, ik moet niet alleen maar huiswerk maken, huiswerk maken. 
Maar bijvoorbeeld ook een spelletje tussendoor maken. Of ehm, wat was het 
ook alweer.. Met kleuren en woordjes zeg maar. Uhm een woordjeszoeker..”. 
(Hoorntje, 2016). 

Zeven van de negen ouders geven aan nu ook daadwerkelijk spelenderwijs leren toe 
te passen bij hun kind, door de spelletjes die de stagiaire van de Keukentafel deed nu 
zelf met hun kind te doen, maar ook door zelf nieuwe spelletjes te doen. 

 
Ouder: “uhm ja. Memory hebben we een keer zelf gedaan, ik en mijn dochter. 
Had ik gewoon van internet dingen uitgeprint. Gingen we ze eerst inkleuren, daar- 
na knippen en daarna zei ik oh, dan gingen we bijvoorbeeld het plaatje kijken, wat 
zou zij aan het doen zijn? En dat soort dingen. En dan ging ze echt een verhaaltje 
verzinnen en zo. En daarna gingen we memory spelen.” (Hoorntje, 2016). 
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Ook in het onderzoek van De Wit (2015) blijken bijna alle ouders de creatieve manier 
van werken door de student te waarderen. Er is echter ook een ouder die het nut van 
spelenderwijs leren niet in ziet.

 
Ouder: Ja, iemand gaan naar vwo, iemand gaat naar kader, hebben allemaal 
zelfde spelletjes gedaan. Meestal ik zie juist, de kinderen die meer spelen vind 
ik niet echt erg slim dus. Van leren, je moet echt leren. Ja ik vind van niet. Van 
spelen kan hij niet leren.” (Hoorntje, 2016). 

Andere veranderingen die worden genoemd door ouders is dat ouders langer en/ 
of vaker de tijd nemen voor het maken van het huiswerk (Hoorntje, 2016; De Wit, 
2015), zes ouders gaven aan nu van andere manieren gebruik te maken om taal en/
of rekenen uit te leggen, bijvoorbeeld met behulp van de computer. Twee ouders 
gaven aan dit voor de Keukentafel niet en nu wel te doen. Een ouder vertelde 
nu meer samen met het kind te werken aan school in plaats van het alleen te 
controleren. 

 
Ouder: “Dat huiswerk samen doen. Of ik lees een stukje, en zij geeft het 
antwoord. Dus echt samen, in plaats van dat zij het hele huiswerk ging maken en 
ik nakijken. Dat waren nieuwe andere dingen. Ik wist dat niet nee!” (Riabokon, 
2016). 

Ook persoonsgerichte vaardigheden zoals geduldig zijn, niet boos worden en meer 
zelfvertrouwen werden genoemd. Een ouder geeft aan dat haar zelfvertrouwen is 
gegroeid doordat zij nieuwe handvatten heeft gekregen. 

 
Ouder: “ja ja, ik weet nu hoe ik bijvoorbeeld activiteit met hem, met 
woordenschat moet doen. Met spelling ook soms. Ja, ik doe mijn best. Ja, om 
eerlijk te zeggen, ik heb heel veel dingen geleerd.” (Hoorntje, 2016). 

Twee ouders in het onderzoek van Hoorntje (2016) vertelden nog steeds weinig 
vertrouwen te hebben in zichzelf met betrekking tot het kunnen ondersteunen van 
hun kind bij schoolwerk en dat dit komt doordat zij de Nederlandse taal niet goed 
beheersen, bij zes ouders is het zelfvertrouwen gelijk gebleven. 
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De meeste ouders (zes) in het onderzoek van Hoorntje (2016) vertelden dat ze altijd 
al hielpen bij de begeleiding van hun kind bij het huiswerk en dit niet is veranderd. 
Enkele ouders voelden zich van te voren al voldoende competent en hierin is tijdens 
het programma geen verandering opgetreden.

DE FYSIEKE OMGEVING
UITKOMSTEN OBSERVATIEFORMULIER
De gemiddelden score voor- en na afloop op het HOME-Instrument verschilden 
niet significant van elkaar (Mvoor= .63, Mna= .67). Studenten ervaarden de fysieke 
omgeving bij hun gezien dus na afloop van het project niet anders.

Tijdens het tweede jaar (2015-2016) werd daarnaast aan de ouders in de enquête 
gevraagd of hun kind een rustige plek heeft om te werken. Het gemiddelde op deze 
vraag steeg van 4,85 naar 5,34 (maximum score was zes), maar deze stijging was 
niet significant.

UITKOMSTEN INTERVIEWS 
In de interviews met de ouders door Ait Khouya Lahsen (2015) en De Wit (2015) 
werd het beeld bevestigd dat er in de fysieke thuisomgeving weinig is veranderd. 
Aan de ouders werd gevraagd of participeren aan De Keukentafel heeft geleid tot 
veranderingen in huis met betrekking tot de leeromgeving. Een aantal ouders geeft 
aan te zorgen dat het kind een rustige plek heeft om het huiswerk te maken door de 
televisie uit te zetten, maar dat zij dit voor aanvang van de Keukentafel ook al deden. 
Twee ouders vertelden dit voorheen niet te doen, maar nu wel. Zes ouders gaven 
aan dat huiswerk wordt gemaakt in de woonkamer. Sommige ouders vertelden dat 
het soms erg druk in huis kan zijn doordat er broertjes en zusjes in huis rondlopen en 
dat een rustige plek creëren lastig is.

Een moeder zorgde nu wel voor een rustige werkplek voor haar dochter.

 
Ouder: “Wat ik zag bij A., was dat ze altijd de eettafel helemaal opruimde, 
voordat ze aan het huiswerk ging zitten met mijn dochter. Ze haalde alle briefjes 
en spullen weg en zorgde ervoor dat er voor de rest helemaal niks op tafel lag 
behalve het huiswerk van mijn dochter. Ik heb dit nu ook overgenomen en ik 
probeer ook de tafel waar we aan zitten op te ruimen voordat we beginnen”. 
(Ait Khouya Lahsen, 2015). 
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LEEROPBRENGST BIJ DE STAGIAIRES
In het voorjaar van 2016, zijn in een onderzoek van Schepers (2016) twaalf stagiaires 
geïnterviewd over wat de Keukentafel naar hun idee had opgeleverd aan kennis, 
houding en vaardigheden, met betrekking tot omgaan met culturele diversiteit. 
Zes studenten hadden zelf een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Deze zes 
studenten en nog drie studenten met een Nederlandse culturele achtergrond 
gaven aan al veel kennis en ervaring te hebben met het omgaan met mensen uit 
verschillende culturen, door middel van zelfstudie, ervaringen op het mbo en de 
buurt waar de studenten waren opgegroeid. 

 
Student: “ik heb echt heel veel Marokkaanse vrienden en zo. Dus dat vond ik ook 
wel leuk aan dit, want ik wist al wel meer dan de meeste mensen op de stage. 
Bijvoorbeeld over de cultuur en hoe ze werken en zo.”. (Schepers, 2016). 

Toch meldden zeven studenten aan wel nieuwe kennis te hebben opgedaan in de 
stage met betrekking tot het omgaan met culturele diversiteit, dit betrof kennis over 
gedragsregels (schoenen uitdoen bij binnenkomst, kopje thee aannemen) en hoe 
om te gaan met een taalbarrière. Nieuwe vaardigheden die geleerd werden door de 
studenten betreffen geduldig zijn in het communiceren met de ouders en het kind, 
flexibel zijn en aanpassen aan de ouders.

Zeven studenten geven aan al voor aanvang van de Keukentafel open te staan voor 
het omgaan met mensen met verschillende culturele achtergronden en dat hun 
houding door de stage niet verder veranderd is.

 
Student: “Ik sta van mezelf altijd wel heel erg open voor verschillende culturen. Ik 
vind het ook interessant, ik probeer er ook niet naar te vragen, maar als ze er zelf 
over beginnen dan stel ik vaak wel vragen” (Schepers, 2016). 

 
Vier andere studenten gaven aan dat de stage toch heeft geleid tot nieuwe 
inzichten.

 
Student: “Nu kom ik gewoon veel meer in aanraking met verschillende culturen. 
Bij ons is het allemaal een beetje gewoon niet gelovig en gewoon doen wat je 
wil doen en hier is dat heel anders. Dus daar ben ik ook over gaan nadenken.” 
(Schepers, 2016). 
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Tot slot bleek uit de interviews dat zeven studenten meer begeleiding bij het omgaan 
met culturele diversiteit zouden willen. Onder andere met betrekking tot het omgaan 
met een taalbarrière, kennis over de culturele achtergrond van het gezin dat zij 
bezochten en uitwisseling met studiegenoten.

STERKE EN MINDER STERKE KANTEN VOLGENS OUDERS
In de interviews met de ouders is gevraagd naar de aspecten van de Keukentafel die 
zij het meest waardeerden en naar aspecten die zij graag verbeterd zouden zien.
Een eerste onderwerp dat hierbij aan bod kwam is de band en het contact met de 
bezoekende stagiaire. In het onderzoek van Ait Khouya Lahsen (2015) gaven alle 
tien ouders aan tevreden te zijn over de studenten, zij waren netjes, beleefd en 
respectvol. 

Daarnaast werd ook genoemd dat de studenten de tijd namen, begripvol waren 
en leuk met de kinderen omgingen. Twee ouders gaven aan een mapje te hebben 
gekregen van de studenten met spelletjes om te oefenen met rekenen en taal, 
en had een student een mapje gemaakt met Engelse woorden vertaald naar het 
Nederlands, omdat de desbetreffende ouder de Nederlandse taal onvoldoende 
beheerst. Ook in het onderzoek van De Wit (2015) en Riabokon (2016) meldden 
bijna alle ouders tevreden te zijn met de student. Deze ouders noemden het te 
waarderen dat de student rust en structuur bracht, motiverend werkten met de 
kinderen, geduldig waren, een rolmodel waren, en dat een vertrouwensband als 
vanzelf ontstond.

 
Ouder: “Ja, ik vind het heel leuk, heel aardig die meisje. Heel aardig en 
vriendelijk. Met mij kind als met mijzelf, ja. Ze is spelen, heel veel lachen samen, 
kopjes thee samen. Ze doet niet helemaal lezen, gewoon tussendoor praten of 
iets” (De Wit, 2015). 

 
Ouders geven aan de samenwerking met een student met een andere culturele 
achtergrond niet als problematisch te ervaren. Sommige ouders willen het liefst 
een Nederlandse student, omdat zij verwachten dat deze hun kind het beste kan 
ondersteunen.

 
Ouder: “Nee, ik zeg geen buitenlander. Omdat ik denk een buitenlander is niet 
goed voor lesgeven. De taal, kijk ik kom uit Afrika.” (De Wit, 2015). 
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Enkele ouders noemden aspecten in de communicatie als verbeterpunten. Zo bleken 
sommige ouders overleggen met de student te hebben gemist, over de aanpak van 
de begeleiding van het kind en het stellen van doelen. Andere ouders die gebrekkig 
Nederlands spraken gaven aan dat de student een beetje te snel sprak. Daarnaast 
was een enkele ouder niet tevreden over de student omdat ze deze te jong vonden, 
de werkwijze niet aansloot bij het kind of te weinig enthousiast (De Wit, 2015; 
Riabokon, 2016).

SAMENWERKING MET SCHOOL
Een suggestie van een moeder betrof de samenwerking met de school en had 
betrekking op het maken van huiswerk:

 
Ouder: “het enige wat ik jammer vond, was dat de school weinig huiswerk gaf 
op het moment dat de student kwam. Hierdoor hadden ze soms geen huiswerk 
en moest J. zelf wat verzinnen. Het zou fijner zijn als de school het beter afstemt 
[..]. Dus als de Keukentafel begint, dat ze er dan voor zorgen dat de kinderen die 
meedoen in ieder geval huiswerk hebben op de dagen dat de student komt.” (Ait 
Khouya Lahsen, 2015).  

Duur
Dertien van de achttien ouders (Ait Khouya Lahsen, 2015; De Wit, 2015) wilden 
graag dat de Keukentafel langer zou duren dan 15 weken, bijvoorbeeld een half 
jaar of een jaar. Redenen hiervoor waren dat op het moment dat de student en de 
ouder pas wisten hoe ze bepaalde dingen moesten aanpakken met het kind, toen de 
Keukentafel bijna was afgelopen. En een enkele ouder noemde hierbij als suggestie 
om de duur van elk bezoek te verlengen tot twee uur in plaats van anderhalf uur. 
Vooral ouders die zelf moeite hebben met de Nederlandse taal hebben als wens de 
lengte van het project te vergroten.

 
Ouder: “Dat het programma langer dan 15 weken duurt voor extra onder-
steuning, dit komt door de taalbarrière die ik zelf ervaar. Ik vind het moeilijk dat 
ik mijn eigen kind niet kan helpen.” (De Wit, 2015).  

Overig ouders benoemden echter dat de lengte van het project goed was.
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Thuisbezoek
Ouders gaven aan het prettig te vinden dat de studenten bij hen thuis kwamen. 
Er werden praktische redenen genoemd als dat het handig en makkelijk is, maar 
ook dat het leuk is voor de kinderen om iemand thuis te ontvangen, in de eigen 
omgeving. 

 
Ouder: “Na twee weken gaat het gewoon steeds beter, maar mijn kinderen 
vonden het heel erg, echt. Ze hebben zelfs een bed aangeboden aan de juf, echt. 
Maar binnen 15 weken denk ik dat je wel een indruk hebt over het kind. En dat 
je eigenlijk heel veel kan doen ja, dat is voldoende denk ik.” (De Wit, 2015).  

Een ouder noemde dat huisbezoeken voor andere ouders wellicht wel een barrière 
zouden kunnen zijn.

 
Ouder: “Iedereen vond het zo eng, dat er mensen bij hen thuis kwamen. Dus 
nou ja ik had zoiets van laat maar komen.” (De Wit, 2015).  

 
Andere suggesties:
Tot slot werden enkele andere suggesties genoemd, namelijk de behoefte dat de 
begeleiding zich ook zou richten op activiteiten buitenshuis, zoals het bezoeken 
van de bibliotheek. Een ouder had behoefte aan het gebruiken van aantrekkelijker 
lesmateriaal. Een ouder noemde te hebben gemist om ervaringen te kunnen 
uitwisselen met andere ouder.
 

 
Ouder: “En ja, zoals ik al zeg, ik vind het jammer dat we de mogelijkheid 
niet hebben gehad om met andere ouders ervaringen uit te wisselen over de 
Keukentafel. Ik had graag gewild dat het wel was gebeurd, dus bijvoorbeeld een 
bijeenkomst of zo.” (Ait Khouya Lahsen, 2015).  
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CONCLUSIE
BIJDRAGE AAN DE SCHOOLSE ONTWIKKELING EN EEN 
ONDERSTEUNENDE LEEROMGEVING THUIS 
Over het geheel genomen werd de Keukentafel overwegend positief ervaren 
door zowel de kinderen, ouders en leerkrachten. Hoewel het verschil tussen de 
voor- en nameting op de schalen ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderen 
niet statistisch significant is, is er wel consequent een positieve tendens te zien. 
Deze positieve tendens met betrekking tot de taakgerichtheid en werkhouding 
is des te opmerkelijker, omdat er een negatieve tendens is bij de kinderen in de 
vergelijkingsgroep. 

De voorzichtige groei in de schoolse ontwikkeling van de kinderen die de 
kwantitatieve gegevens laten zien wordt ondersteund door de verbeteringen die 
leerkrachten en ouders noemen en die zij (deels) toeschrijven aan De Keukentafel. Zo 
noemen bijna alle geïnterviewde ouders en een aantal leerkrachten een verbetering 
in de schoolprestaties van hun kinderen. 

Dat er geen sprake is van een statistisch significante toename van de 
schoolprestaties, werkhouding, taakgerichtheid en globaal academisch zelfconcept, 
kan wellicht verklaard worden vanuit de kwantiteit en kwaliteit van de begeleiding. 
De beperkte duur van het project, 15 weken lang anderhalf uur begeleiding, is 
mogelijk te kort om een significante toename te bewerkstelligen. Daarnaast is het 
ook mogelijk dat de kwaliteit van de begeleiding door de stagiaire te kort schoot 
om ouders en kinderen op efficiënte wijze nieuwe vaardigheden aan te leren. De 
eerstejaars stagiaires begonnen zes weken na aanvang van hun studie met het 
begeleiden van een gezin. Hoewel zij wel begeleiding kregen in de stage, begonnen 
zij de begeleiding zonder een stevige basis aan kennis en ervaring. 

De school ondersteunende vaardigheden van ouders laten ook een voorzichtige, 
niet significante, groei zien. Het vertrouwen van ouders dat zij hun kind goed 
kunnen ondersteunen bij schoolwerk stijgt wel significant. Deze positieve uitkomsten 
worden ondersteund door de uitkomsten van de interviews met ouders. Bijna alle 
ouders geven aan nieuwe vaardigheden te hebben geleerd. Met name het belang 
van spelenderwijs leren wordt genoemd als een eyeopener door ouders en omarmd 
als een (nieuwe) manier om met hun kind aan school te kunnen werken. Ouders 
rapporteerden echter geen toename in de frequentie van het toepassen van dit 
gedrag. Met andere woorden, zij zijn niet vaker met hun kind een boekje gaan lezen 
of een spel gaan spelen. 

Het onderzoek laat zien dat er in de thuisomgeving (de beschikking over leer-
materialen, huisvesting) weinig is veranderd. Een enkele ouder noemt nu meer 
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aandacht te besteden aan het creëren van een rustige plek voor het kind om te 
kunnen werken aan school, door de televisie uit te zetten en bijvoorbeeld de 
werkplek op ruimen. De gebruikte observatielijst ging verder dan het oorspronkelijk 
beoogde doel om de praktische situatie (werkplek, schoolspullen) te verbeteren, dus 
hierin kan de oorzaak liggen dat er verschillende onderdelen die in de vragenlijst 
worden uitgevraagd niet zijn veranderd. Een subdoel voor de stagiaires was te leren 
observeren en signaleren, om zo eventueel gezinnen te kunnen doorverwijzen naar 
andere instantie. In de praktijk bleek dit niet te gebeuren en dus nog een brug te ver.

Ongeveer de helft van de geïnterviewde stagiaires geeft aan nieuwe kennis, 
houding en/of vaardigheden te hebben opgedaan met betrekking tot het omgaan 
met culturele diversiteit. Dit betreft kennis over gedragsregels bij gezinnen met 
een andere culturele achtergrond dan de eigen, vaardigheden zoals het bieden 
van structuur en rust, communiceren met ouders wanneer er sprake is van een 
taalbarrière en flexibel zijn. Ook rapporteren stagiaires nog meer open te staan voor 
andere culturen, maar daarnaast begeleiding met betrekking tot het omgaan met 
gezinnen met een andere culturele achtergrond te hebben gemist.

In de evaluatie met ouders werden veel positieve punten genoemd, waaronder de 
opbrengsten die de Keukentafel naar hun idee heeft gehad voor het kind en henzelf. 
De samenwerking en het contact werd over het algemeen als positief ervaren. Veel 
ouders gaven aan graag langer begeleiding te hebben gehad door de stagiaire.

BEPERKINGEN
Ontwikkeling van kinderen meten en toeschrijven aan een bepaalde interventie vergt 
een complex onderzoeksdesign. In dit onderzoek hebben wij gepoogd hier zo goed 
mogelijk aan tegemoet te komen, door verschillende respondenten te betrekken 
(kinderen, ouders, leerkrachten), door te werken met een vergelijkingsgroep en door 
evaluatieve interviews te houden met de ouders. Het is echter waarschijnlijk dat ook 
andere omstandigheden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderen 
en de ouders, waaronder de ondersteuning van de leerkracht op school.  
Daarnaast bleek het taalniveau van veel ouders een belemmering bij het invullen 
van de vragenlijsten. Dit kan ten koste zijn gegaan van de betrouwbaarheid van de 
antwoorden. Er is bij een aantal ouders die niet of zeer beperkt Nederlands spraken 
geïnterviewd met behulp van een tolk. Op deze manier zijn hun bevindingen toch in 
dit onderzoek verwerkt. Het Home-instrument werd ingevuld door de bezoekende 
stagiaire. Een aantal van hen gaf aan het spannend te vinden om te observeren en te 
vragen naar de items die in deze lijst staan. Dit heeft mogelijk de respons verminderd 
of hun inschatting van de situatie beïnvloed. 
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AANBEVELINGEN
Bovenstaande conclusies leiden tot enkele aanbevelingen die zowel direct tot 
verbetering kunnen leiden van De Keukentafel als richting kunnen geven bij de 
ontwikkeling van soortgelijke projecten. 

Een eerste aanbeveling is om aandacht te besteden aan de lengte van het 
project. Uit het onderzoek blijkt dat veel ouders de duur van het programma te 
kort vinden. Hierbij moet worden onderzocht hoe lang het gemiddeld duurt om 
gedragsveranderingen teweeg te brengen. 

Een tweede aanbeveling is om aandacht te besteden aan de begeleiding van de 
bezoekende studenten. De doelen van De Keukentafel zijn gericht op de verbetering 
van didactische, motiverende en praktische vaardigheden van de ouders. De 
bezoekende studenten krijgen hierin al scholing, maar er is zeker nog ruimte voor 
verbetering hierin. Momenteel wordt er al gewerkt aan het aanbieden van een meer 
gestructureerd trainingsaanbod voor de stagiaires, waarbij nadrukkelijker aandacht 
wordt besteed aan de didactische vaardigheden die nodig zijn om kinderen én 
ouders nieuwe vaardigheden te leren. 

Samenhangend met de vorige aanbeveling is het beginniveau van de studenten 
die het project uitvoeren. Binnen De Keukentafel wordt begeleiding veelal gegeven 
door eerstejaars Pedagogiek studenten. Zij zijn net begonnen met hun studie en 
hebben nog (te?) weinig theoretische en praktische bagage. Het is mogelijk dat 
de begeleiding aan kwaliteit wint als deze zal worden gegeven door tweedejaars 
Pedagogiek studenten. 

Een vierde les die getrokken kan worden is het belang van het oefenen van 
vaardigheden door ouders. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat ouders meer 
zelfvertrouwen hebben na deelname aan De Keukentafel in hun ondersteunende 
vaardigheden, blijken ze niet vaker met hun kind aan school te werken. Door in 
de begeleiding concrete en meetbare aanwijzingen te gegeven en ouders te laten 
oefenen met nieuwe verworven vaardigheden en kennis, kan de effectiviteit van de 
begeleiding worden vergroot. Bijvoorbeeld door tegen ouders niet alleen te zeggen 
dat het goed is om voor te lezen, maar aangeven dat het goed is elke dag minimaal 
een kwartier voor te lezen. 

De rol van de taalbarrière is in dit onderzoek niet expliciet aan bod gekomen. Een 
ouder gaf aan onzeker te blijven over haar vaardigheden als begeleider, omdat zij 
de Nederlandse taal niet machtig was. Het kan interessant zijn te onderzoeken of 
ouders die redelijk Nederlands spreken meer profiteren van ondersteuning door De 
Keukentafel dan ouders die (bijna) helemaal geen Nederlands spreken.
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Een ouder gaf aan graag ervaringen te hebben kunnen uitwisselen met andere 
ouders. Om de duurzaamheid van de opbrengsten van De Keukentafel, of 
soortgelijke projecten te vergroten kan nagedacht worden over het organiseren over 
terugkombijeenkomsten voor de gezinnen die hebben deelgenomen.

TOT SLOT
Tot slot roepen de bevindingen van dit onderzoek nieuwe vragen op voor verder 
onderzoek. In het hier gepresenteerde onderzoek is summier gebruik gemaakt 
van de bezoekende stagiaire als bron van informatie. Toekomstig onderzoek kan 
naast inzicht in de competenties die nodig zijn om als professional om te gaan met 
diversiteit ook meer inzicht geven in de communicatieve en didactische vaardigheden 
die studenten op doen. Ook kunnen stagiaires inzicht geven in de opbrengsten en de 
werkwijze van De Keukentafel, dit kan dan worden gebruikt ter verbetering van het 
project.
Ouders die deelnamen aan De Keukentafel werden uitgenodigd voor een drietal 
ouderbijeenkomsten, onder andere over het leren motiveren van kinderen. In het 
onderzoek is niet gevraagd naar de mogelijke meerwaarde van deze bijeenkomsten 
voor de kennis en vaardigheden van de ouders. Evaluatie naar de opbrengsten 
hiervan kunnen in toekomstig onderzoek worden meegenomen.
In dit onderzoek is vooral gekeken naar de frequentie van ondersteunend gedrag. 
In toekomstig onderzoek zou meer gefocust kunnen worden op de kwaliteit van de 
interactie tussen ouder en kind. Mogelijk verandert de interactie tussen ouder en 
kind bij het maken van schoolwerk door deelname aan De Keukentafel doordat zij 
nieuwe manieren van werken aangereikt hebben gekregen en zij met spelenderwijs 
leren hebben kennis gemaakt. Het zou interessant zijn hiernaar te kijken in 
vervolgonderzoek. 
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