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Probleemstelling: Leidt ouderbetrokkenheid tot hogere 
leerprestaties?

1/ Het politieke en schoolse debat
Ouderbetrokkenheid is een sleutelfactor in het schoolsucces van 
kinderen (bv. ROC Friese Poort zet ouderbetrokkenheid in om vsv te 
verminderen) https://www.leraar24.nl/?s=ouderbetrokkenheid
Didactisch partnerschap tussen scholen en ouders (vraag: hoe ver 
moet dit partnerschap gaan? Welke taken voor de scholen, en welke 
taken voor de ouders?
President Obama: “het feit dat kinderen op tijd naar school 
vertrekken, is een taak die ouders niet enkel kunnen maar moéten 
vervullen.” Nood aan “parent-student targeted policies”



Probleemstelling: Leidt ouderbetrokkenheid tot hogere 
leerprestaties?

2/ Het debat in de wetenschappelijke literatuur
De literatuur zoekt vaak naar de reden waarom families al dan niet 
in hun kinderen (tijd/geld) investeren 
QQ-Model (Quantity-Quality model)
– Een mogelijke theorie is dat als families groter worden, er dus meer 

kinderen in het huishouden zijn, ouders keuzes moeten afwegen: ofwel 
werken en dus geld verdienen om het huishouden te managen, ofwel 
tijd investeren in kind(eren). Meer werken leidt tot minder tijd voor de 
kinderen, en andersom. 

– Daarom voorspelt de theorie dat in grote gezinnen (> 1 kind) er 
stelselmatig minder tijd wordt vrijgemaakt voor de kinderen. Een 
mogelijk gevolg hiervan is dat de oudste nog veel tijd kreeg van de 
ouders, terwijl de jongste veel minder. 

– Auteurs: Becker en Tomes (1976), Behrman en Taubman (1986), Price, 
2008, Angrist en Evans (2010), …. 



Probleemstelling: Leidt ouderbetrokkenheid tot hogere 
leerprestaties?

Veel minder bewijsvoering in de literatuur over relatie tussen 
ouderbetrokkenheid en prestaties op school. 

Resultaten zijn ook gemengd: de ene keer positieve verbanden, de 
andere keer negatieve verbanden, en ook soms geen verbanden. 

Auteurs die een overzicht kunnen geven van deze literatuur: 
– Fan en Chen (2001), Patall et al., 2008, Avvisati et al., 2010.



Identificatie van het effect

We test for the hypothesis that, if family size grows, the younger 
children will get less parental involvement than the older children. 
These differences in parental involvement through birth order may 
impact academic achievement if, and only if, parental involvement is 
an important determinant of children’s educational attainment.

Uitdagingen voor de identificatie
– Er bestaan verschillende definities van ouderbetrokkenheid

– Hoe kunnen we leerprestaties uniform meten?

– Instrumentele variabelen & veronderstellingen



Identificatie: verschillende definities ouderbetrokkenheid

We leggen de focus op thuisbetrokkenheid (Epstein, 1995), en 
maken een onderscheid tussen (Phtiaka, 1994):

1. Actieve vorm van huiswerkbegeleiding

2. Passieve vorm van ouder-kind communicatie over school

Hoe werden beide maatstaven gemeten?



Identificatie: vragenlijsten en data

Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen (VOCL)

– Longitudinale vragenlijst met startdatum in 1999-00

– Een representatieve steekproef van 9 126 12,5 jarige kinderen 
die naar 122 verschillende VO-scholen in NDL gaan

– Bevat informatie over de kinderen en hun ouders



Identificatie: vragenlijsten en data

GION (Rijksuniversiteit Groningen) ontwikkelde twee maatstaven 
voor het meten van ouderbetrokkenheid:

Op alle vragen waren de antwoordmogelijkheden: (bijna) nooit; 
enkele keren per maand; enkele keren per week; (bijna) elke dag

Mate van betrokkenheid bij huiswerk
(actieve vorm van ouderbetrokkenheid)

Mate van ouder-kind communicatie
(passieve vorm van ouderbetrokkenheid)

Hoe vaak komt het voor dat u of uw partner uw kind …

• helpt bij het maken van huiswerk 

• overhoort bij huiswerk

• controleert bij huiswerk

• aanspoort tot het maken van huiswerk

• aanspoort tot het leren van proefwerken

Hoe vaak praat u of uw partner met uw kind over:

• proefwerken of overhoringen

• belevenissen op school

• dingen die uw kind geleerd heeft geleerd



Identificatie: meten van leerprestaties

We gebruiken twee maatstaven voor leerprestaties:

– CITO entreetoets
• Wiskunde 
• Taal 
• Informatieverwerking

– Doubleren 



Identificatie: schatten van resultaten

Endogeniteit en omgekeerde causaliteit: wat drijft het geschatte 
effect van ouderbetrokkenheid op leerprestaties?

– Ouderbetrokkenheid  Leerprestaties

Mogelijke oplossing:
– Geboortevolgorde als een instrument voor leerprestaties?



Ter info: Resultaten OLS

CITO score & ouderbetrokkenheid = standardized scale
a) Geen controlevariabelen, behalve gezinsgrootte
b) Gezinsgrootte, geslacht, leeftijd, etniciteit, burgerlijke status, religie, taal, 
cultuur, onderwijs ouders, and inkomen.
Clusters niveau klas (Murnane and Willet, 2011)



Identificatie: Instrumentele variabelen

Identificatie van het effect:
– Geboortevolgorde als instrument voor leerprestaties doordat 

ouders meer betrokken zijn bij de schoolcarrière van het 
eerstgeboren kind (voorspellingen QQ-Model)

Onderliggende aanname:
– De verschillende tijdsinvesteringen van de ouders in hun 

kinderen, die ontstaan doordat een kind een andere rangorde 
heeft in het gezin, kan worden gebruikt als een instrument dat de 
omgekeerde relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerprestaties 
neutraliseert: elk geschatte effect van ouderbetrokkenheid op 
leerprestaties komt enkel door het verschil in geboortevolgorde, 
en niet door andere omgevingsfactoren.



Identificatie: vragenlijsten en data

Geboortevolgorde:

We hebben 9 126 kinderen van verschillende gezinnen
– Gezinsgrootte: 2.5 children
– Eerste kind: 49 % van N=9 126
– Tweede kind: 31 % van N=9 126 kinderen
– Derde kind: 13 % van N=9 126 kinderen
– Vierde kind (en hoger): 6 % van N=9 126 kinderen



Resultaten doubleren: IV-strategie





Conclusie 

Leidt ouderbetrokkenheid tot hogere leerprestaties?

– Ja! 

– Positieve middelgrote tot grote effecten op wiskunde, taal en 
informatieverwerking

– Kans op doubleren neemt af



Conclusie

Leidt ouderbetrokkenheid tot hogere leerprestaties?

– Neen, niet onder immigranten en lage-SES

– Nochtans blijkt uit analyse dat deze groepen evenveel 
thuisbetrokkenheid hebben



Is er overlap in ‘covariate distributions’ tussen ouders die 
betrokken zijn en zij die niet betrokken zijn?





Conclusie 

Leidt ouderbetrokkenheid tot hogere leerprestaties?

 Actieve vorm van betrokkenheid meer effect, zij het dat ook 
passieve vormen mooie effecten hebben

 De moeder heeft een belangrijke rol in het creëren van een 
school-ondersteunend thuisklimaat

 Niet alle lagen van de bevolking investeren even effectief hun 
thuisbetrokkenheid in de kinderen
 Vraag naar didactische partnerschappen tss school-ouders
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Extra materiaal: resultaten OLS, IV & IV+matching


