
Onderzoeksproject 
Voor jou 
en je kind!

Waarom een interventie?
•  Kinderen van laaggeletterde ouders hebben een grotere 

kans om als volwassene ook laaggeletterd te worden. Eén 
op de negen ouders van schoolgaande kinderen is 
laaggeletterd. Ouders hebben een belangrijke rol in de 
taalontwikkeling van hun kind. Ze weten alleen vaak niet 
hoe ze hun kind kunnen helpen bij taal- en 
schoolontwikkeling.

•  Steeds meer scholen en gemeenten ervaren dat ouders 
onmisbaar zijn in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom 
zoeken ze naar effectieve interventies die aansluiten bij de 
taalontwikkeling van kinderen en hun ouders.

•  We willen een samenhangende aanpak rond 
ouderbetrokkenheid en laaggeletterdheid. Daarvoor is 
meer onderzoek nodig naar het bereik, de aanpak en de 
effecten van Voor jou en je kind! Met een ontwerpgericht 
onderzoek en een effectstudie werken we toe naar 
validatie. Zo kan Voor jou en je kind! straks als een 
bewezen effectieve (evidence-based) interventie worden 
ingezet. 

Van thematisch materiaal naar een bewezen effectieve interventie

Effectstudie
Het ROA (Universiteit van Maastricht) 
voert na het ontwerpgerichte onderzoek 
de effectstudie uit op (voor)scholen. 
Hierbij streven we naar validatie en 
opname in de Databank Effectieve 
Interventies van het NJi.

Wat is Voor jou en je kind?
Ons thematisch materiaal Voor jou en je kind! biedt ouders een steun 
in de rug om de taal- en schoolontwikkeling van hun kind te kunnen 
stimuleren. En helpt bij het onderhouden van contact met de school 
of opvang. 

Ontwerpgericht onderzoek
Samen verzamelen we volgens de 
principes van Social Design Thinking 
(ontwerpgericht onderzoek) bouwstenen 
die de uitvoering en lokale inbedding van 
Voor jou en je kind! lokaal versterken. 
We ontwikkelen concrete tools en een 
heldere verdeling van taken en rollen in 
de praktijk. Dit hebben we nodig om tot 
een meer gestructureerde en daarmee 
effectieve interventie en effectstudie te 
komen.



Stichting Lezen en Schrijven
Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat iedereen kan lezen, schrijven 
en rekenen. En kan omgaan met een computer of een smartphone. Daarom 
maken we laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij het publiek en de politiek. 
Dat doen we met advies en campagnes. We ondersteunen gemeenten bij 
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. En we ondersteunen organisaties met 
scholing, onderzoek en lesmateriaal. Want een samenleving waarin iedereen 
meedoet, daar hebben we allemaal wat aan.                                              www.lezenenschrijven.nl

Meer informatie over Voor jou en je 
kind!? Kijk op:                

   www.lezenenschrijven.nl/ 
wat-doen-wij/oplossing-voor-
je-vraagstuk/voor-jou-en-je-
kind  
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Wie zoeken we?

Voor het project zoeken we basisscholen, 
inclusief de voor- en vroegschoolse educatie, die:

•  de ouderbetrokkenheid van laaggeletterde ouders willen 
vergroten

•  op hun school aan de slag willen met Voor jou en je kind!

•  willen meedenken over een duurzame aanpak 
ouderbetrokkenheid en laaggeletterdheid

•  vanaf september 2022 beschikbaar zijn voor de 
voorbereidingen voor het project

•  kunnen deelnemen aan het project tot en met december 2024

En ouders:

•  met Nederlands als moedertaal (NT1)

•  die minimaal mondeling niveau A2 in Nederlands als tweede 
taal (NT2) hebben

Meedoen?
Neem voor meer informatie contact 
op met:

Monique Daal 
moniquedaal@lezenenschrijven.nl 
06 43 17 21 32

Nina Spanjer
ninaspanjer@lezenenschrijven.nl
06 29 51 22 26

Grethe van ’t Foort
grethevantfoort@lezenenschrijven.nl
06 29 21 91 89 

Wat bieden wij?
• Ondersteuning in de visieontwikkeling

•  Ondersteuning en begeleiding in de werving van ouders en 
vrijwilligers

• Uitwisseling met andere pilotscholen

• Samen ontdekken wat werkt en wat niet

• Aanhaking op landelijk netwerk

• Deelname aan effectstudie

• Deskundigheidsbevordering
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