38 |

Tijdschrift Taal, jaargang 4, nummer 7

Leesbevordering
thuis en
onderwijssucces
een levenslang verband
auteur: Natascha Notten

In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken
naar ouderlijke leesbevordering en de langdurige invloed
hiervan op de onderwijsprestaties van hun kinderen,
voortkomend uit onderzoek verricht door sociologe Natascha
Notten in het kader van haar proefschrift, ‘Parents and
the media. Causes en consequences of parental media
socialization’(Notten, 2011), waarvan een publieksvriendelijke versie is uitgegeven door Stichting Lezen,
getiteld ‘Over ouders en leesopvoeding’ (Notten, 2012).
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“De betrokkenheid van ouders
bij het leren thuis stimuleert de
leerresultaten, maar draagt ook
bij aan het algemene welzijn van
kinderen.”

2011). Dit artikel bouwt hierop voort en
toont aan dat leesbevordering niet alleen
van belang is gedurende de kindertijd en
basisschoolperiode, maar ook op de lange
termijn. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat binnen het huidige onderwijsbeleid
een toenemende aandacht lijkt voor ouder
betrokkenheid thuis (Dekkers, 2013). Want
zowel kinderen, ouders als docenten kunnen hier baat bij hebben.

Bij het aanleren van leesvaardigheden

‘Programme for International Student

en het stimuleren van leesplezier spelen

Assessment’ (PISA); een internationale

ouders een belangrijke rol. Dit artikel richt

dataverzameling waarbij ruim 53 landen

zich op ouderlijke leesbevordering, een

betrokken zijn. Deze laatste gegevens

belangrijk zo niet essentieel onderdeel van

spelen ook een belangrijke rol bij het vast-

Door verschillende tradities binnen de

ouderbetrokkenheid thuis, en de mogelijke

stellen van de onderwijsrendementen in

wetenschap wordt ouderlijke leesbevorde-

gevolgen hiervan voor de schoolprestaties

Nederland en het ontwikkelen van onder-

ring gezien als een vorm of onderdeel van

van kinderen. Allereerst wordt bespro-

wijsbeleid door het ministerie van Onder-

de culturele opvoeding die ouders hun kin-

ken in hoeverre er sociale verschillen in

wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW, 2013).

deren bieden. Het begrip ‘ouderlijke cultu-

Leesbevordering en de
ouderlijke culturele bagage

ouderlijke leesbevordering zijn in Neder-

rele hulpbronnen’ staat voor de culturele

land. In hoeverre verschilt het ouderlijke

kennis, vaardigheden en bezittingen die

leesvoorbeeld en de geboden leesbegeleiding tussen de diverse gezinnen? Het
tweede centrale thema in dit artikel is de

Leesbevordering
en ouderbetrokkenheid

ouders kunnen doorgeven aan hun kinderen. Leesvaardigheden, leesvoorkeuren en
boeken of andere leesmaterialen zijn daar

langdurige invloed van leesbevordering op

Leesbevordering door ouders is een vorm

onderdeel van. De overdracht van deze

de ontwikkeling van kinderen, in de vorm

van ouderbetrokkenheid thuis, en daarvan

culturele hulpbronnen van ouder op kind

van hun onderwijssucces. Zowel vanuit

is al vaker vastgesteld dat het belangrijk

wordt ook wel aangeduid als ‘culturele

Nederlands als internationaal perspectief

is voor de cognitieve ontwikkeling van

reproductie’ (Bourdieu & Passeron, 1990).

wordt in deze bijdrage de invloed beschre-

kinderen. De betrokkenheid van ouders bij

En volgens de culturele reproductietheorie

ven van ouderlijke leesbevordering op de

het leren thuis stimuleert de leerresulta-

blijven de culturele gewoonten en voor-

onderwijsprestaties van hun kinderen.

ten, maar draagt ook bij aan het algemene

keuren verworven tijdens de kindertijd,

Eerst zal het onderzoeksveld en het weten

welzijn van kinderen. Een recente litera-

waaronder leesgewoonten, van invloed tot

schappelijk theoretische kader worden

tuurstudie wijst uit dat voor de ontwik-

in het volwassen leven.

beschreven, vervolgens zullen enkele on-

keling van kinderen de ouderbetrokken-

Ouders kunnen gedurende de opvoeding

derzoeksresulaten toegelicht worden. Voor

heid thuis van doorslaggevend belang is

een breed scala aan culturele hulpbronnen

dit onderzoek is gebruik is gemaakt van

(Bakker et al., 2013). Leesbevordering in

meegeven aan hun kinderen, bewust en

twee verschillende databronnen. De eerste

de voorschoolse periode heeft een posi-

onbewust. Zo geven ze hun kind bijvoor-

is de Familie-enquête Nederlandse Bevol-

tieve invloed op de taalontwikkeling van

beeld een boek als verjaardagscadeau.

king (FNB), een grootschalige dataverza-

jonge kinderen, en op de leesvaardigheden

Maar ze geven ook kennis en vaardighe-

meling onder de Nederlandse bevolking

aan het begin van de basisschool periode.

den door als ze samen met hun kinde-

geïnitieerd door de afdeling Sociologie van

Daarbij komt dat kinderen met betere

ren een boek lezen of erover praten. De

de Radboud Universiteit te Nijmegen. Deze

leesvaardigheden aan het begin van de

geboden leesopvoeding kan informatief en

data zijn bij uitstek geschikt om de lange-

schoolloopbaan, deze voorsprong meestal

cultureel zijn, zoals een ouderlijk voor-

termijneffecten van leesbevordering vast te

behouden gedurende de rest van hun

beeld van het lezen van literaire boeken.

stellen. De tweede databron is het

basisschoolperiode (Kloosterman et al.,

Maar leesopvoeding kan ook meer enter-

40 |

Tijdschrift Taal, jaargang 4, nummer 7

tainmentgericht zijn, zoals een ouderlijk

leertheorie als de culturele reproductiethe-

normen en leesvoorkeuren van ouders, in

voorbeeld van het lezen van eenvoudige

orie impliceren dat vorming en opvoe-

combinatie met de aspiraties die zij heb-

lectuur. Uit diverse studies binnen deze

ding in het gezin grotendeels onbedoeld

ben voor hun kinderen.

onderzoekstraditie blijkt dat het onder-

gebeurt, namelijk door het voorbeeld dat

wijssucces van kinderen sterk afhankelijk

ouders geven (Bandura & Walters, 1963).

is van de ouderlijke culturele hulpbronnen

Volgens sociale leertheorieën leren kinde-

en opvoedingsactiviteiten (bijv. De Graaf,

ren door het imiteren van de gewoonten

De Graaf en Kraaykamp, 2000). En omdat

van hun ouders. En dat doen zij ook zon-

lezen, vooral van literatuur, een sociaal

der hiervoor beloond te worden, van jongs

gewaardeerde culturele activiteit is die de

af aan. Dit aspect van leesopvoeding wordt

Allereerst is in het onderzoek gekeken

cognitieve competenties stimuleert, volgt

hier aangeduid als ouderlijk leesvoorbeeld.

naar de verschillen tussen gezinnen in de

vanuit de culturele reproductietheorie de

Leesaanbod. Een andere vorm van

intensiteit maar ook in de soort leesopvoe-

verwachting dat leesbevordering posi-

ouderlijke leesbevordering gaat over de

ding die door ouders wordt aangeboden.

tief en langdurig kan bijdragen aan het

beschikbaarheid van of toegankelijkheid

Daaruit blijkt dat ouders verschillende

maatschappelijk succes en de cognitieve

tot leesmateriaal in het gezin. De aan-

vaardigheden en competenties overdragen

ontwikkeling van een kind.

wezigheid van (kinder)boeken en andere

op hun kinderen, ook met betrekking tot

leesmaterialen geeft de mate van toegang

lezen. Tussen sociale groepen verschilt de

weer. Het aanbod van en de toegang tot

ouderlijke leesopvoeding, zowel in kwali-

leesmaterialen in het ouderlijk huis is een

teit als in kwantiteit. Hierdoor ontwikkelen

indicatie van de ouderlijke normen en

kinderen vaak niet dezelfde competenties.

gedragingen met betrekking tot lezen. Dit

Uit de resultaten blijkt ten eerste dat

In de wetenschappelijke literatuur worden

tweede onderdeel van de ouderlijke lees-

sociaaleconomische achtergrondkenmer-

verschillende vormen van leesbevordering

opvoeding wordt omschreven met de term

ken van ouders in sterke mate de lees-

onderscheiden. Zo geven ouders vaak on-

ouderlijk leesaanbod.

opvoeding van kinderen bepalen. Vooral

bewust hun voorkeuren en smaak door via

Leesbegeleiding. De interactie tussen

het ouderlijk opleidingsniveau is een

blootstelling. Kinderen krijgen thuis elke

ouder en kind met betrekking tot lezen,

belangrijke factor. Kinderen uit hogere

dag de gewoonten mee van hun ouders en

ook wel aangeduid als ouderlijke leesbege-

sociale milieus krijgen thuis een intensie-

imiteren die voorkeur. Ouders kunnen hun

leiding en ouderbetrokkenheid, is de derde

vere leesopvoeding. Ze ervaren vaker een

kinderen ook bewust opvoeden door hen

onderscheiden vorm van leesbevordering.

stimulerend leesvoorbeeld doordat hun

normen, waarden en gedragingen bij te

Volgens sommige onderzoekers is de

ouders vaker lezen, en ook vaker litera-

brengen die zij belangrijk en wenselijk vin-

ouderlijke ondersteuning en begeleiding

tuur lezen. Ook ouderlijke leesbegeleiding

den voor ontwikkeling en maatschappelijk

bij het aanleren van leesvaardigheden het

gebeurt meer in de hogere sociale milieus:

succes van hun kinderen. In het onderzoek

meest van belang voor de ontwikkeling

ouders met een hoger opleidingsniveau en

worden drie verschillende vormen van

van kinderen. Door leesbegeleiding stellen

hogere beroepsstatus besteden significant

ouderlijke leesbevordering onderscheiden

ouders normen aan het gedrag van hun

meer tijd en aandacht aan leesbegeleiding.

om beter te begrijpen hoe de overdracht

kinderen, en begeleiden zij hun kinderen

Dit geldt voor alle onderdelen van de hier

van leescompetenties van ouder op kind

in het nakomen hiervan.

bestudeerde algemene maat van ouderlijke

plaatsvindt: het ouderlijk leesvoorbeeld, de

Het ouderlijk leesvoorbeeld, het ouderlijk

leesbegeleiding; voorlezen, boeken cadeau

ouderlijke leesbegeleiding en het aanbod

leesaanbod en de ouderlijke leesbegelei-

geven, het aanraden van boeken, bespre-

van leesmateriaal in het ouderlijk huis.

ding zeggen alle drie iets over de houding

ken van boeken en interesse tonen in het

Leesvoorbeeld. De sociale omgeving van

van ouders over lezen. Zo kopen ouders

leesgedrag van het kind. Ten slotte blijkt

een kind is van groot belang bij het vor-

die zelf graag lezen vaker een boek en

dat in huishoudens met hoger opgeleide

men van gedrag en attitudes. En onder-

begeleiden ze hun kinderen intensiever bij

ouders het gemiddelde leesaanbod ruimer

zoekers zijn het erover eens dat vooral de

het lezen. Uitgangspunt is dat de inhoud

is. Deze bevindingen bevestigen de sociale

directe omgeving, het ouderlijk gezin, een

en intensiteit van de ouderlijke leesbevor-

verschillen in leesbevordering thuis: alle

belangrijke rol speelt. Zowel de sociale

dering gebaseerd is op de competenties,

ouderlijke stimulerende leesactiviteiten

Verschillende vormen
van leesbevordering

Verschillen in
leesbevordering tussen
gezinnen
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“In het onderzoek worden
drie verschillende vormen van
ouderlijke leesbevordering
onderscheiden om beter te
begrijpen hoe de overdracht van
leescompetenties van ouder op
kind plaatsvindt: het ouderlijk
leesvoorbeeld, de ouderlijke
leesbegeleiding en het aanbod van
leesmateriaal in het ouderlijk huis.”

Leesbevordering
en onderwijssucces
In het wetenschappelijk onderzoek
rondom socialisatie en opvoeding is er
aandacht voor de invloed van de leesgewoonten van ouders op de cognitieve
ontwikkeling en competenties van hun
kinderen. Het stimuleren van leesvaardigheden in het ouderlijk huis helpt jonge
kinderen bij het verwerven van lees-, en
taal- en probleemoplossende vaardigheden (Mol, 2010). Bij aanvang van de
schoolloopbaan hebben kinderen die thuis
gestimuleerd zijn een voorsprong, en de
positieve gevolgen van ouderlijke leesbevordering zijn duidelijk zichtbaar in de
gehele basisschoolperiode (Kloosterman et
al., 2011). De vraag die hieruit voortvloeit
is of deze invloed ook relevant is voor
onderwijssucces op de lange termijn, als
in uiteindelijk opleidingsniveau. En geldt

(leesvoorbeeld, leesaanbod en leesbege-

van een kind. Mogelijk spelen tijdsbeper-

dat voor zowel leesvoorbeeld, leesaanbod

leiding) komen vaker voor in gezinnen

kingen hier een rol, of het kan zijn dat het

als leesbegeleiding?

met een hogere sociale status. Een aantal

contact tussen één van de ouders en het

van deze verschillen is ook in eerder

kind beperkt is. Ook gaat een echtschei-

onderzoek gevonden, en toont daarmee de

ding vaak gepaard met diverse stressfac-

hardnekkigheid aan van dergelijke vormen

toren, waardoor thuis mogelijk de rust

van sociale ongelijkheid.

ontbreekt om samen een boek te lezen.

Ouders hebben een voorbeeldfunctie,

Maar gezinnen verschillen natuurlijk niet

Wanneer er rekening wordt gehouden

zowel wat betreft de frequentie als de

alleen in sociale achtergrond. De leesbe-

met zowel sociaal milieu als gezinssamen-

inhoud van hun mediagebruik. Kinderen

geleiding die ouders bieden, wordt ook

stelling, is een andere bevinding dat de

worden thuis blootgesteld aan de lees-

beïnvloed door andere gezinskenmerken,

leesvoorkeuren van ouders een belangrijke

voorkeuren van hun ouders en imiteren

zoals het opgroeien met gescheiden ouders

voorspeller zijn van de leesbegeleiding die

deze voorkeuren. Uit de onderzoeksre-

en de samenstelling van het ouderlijk

zij hun kinderen bieden. Dat betekent het

sultaten blijkt dat de regelmaat waar-

gezin. Kinderen uit grotere gezinnen

volgende: hoger opgeleide ouders bege-

mee ouders boeken lezen een positief

moeten de aandacht van hun ouders delen

leiden hun kinderen vaker bij het lezen.

effect heeft op schoolprestaties van hun

met broers en zussen. En dit resulteert

Zij doen dat niet alleen omdat zij over de

kinderen. Als ouders lezen als activiteit

in significant minder individueel ervaren

cognitieve en culturele capaciteiten be-

benadrukken door zelf (veel) te lezen,

leesbegeleiding. Meer zorgelijk lijkt de

schikken, maar ook omdat zij informatieve

geven zij hun kinderen hiermee een

leesbevordering thuis van kinderen met

en culturele media waarderen en deze

voorsprong in het Nederlandse onder-

gescheiden ouders. De resultaten laten

voorkeuren graag willen overdragen op

wijssysteem. Dit staat overigens scherp

zien dat kinderen met gescheiden ouders

hun eigen kinderen. De resultaten tonen

in tegenstelling met het ouderlijk voor-

minder intensief begeleid worden in het

daarmee aan dat ouders die zelf lezen ook

beeld van veel tv-kijken, want hierdoor

verwerven van leesvaardigheden. En dit

meer betrokken zijn bij het leesgedrag van

presteren kinderen juist minder goed op

kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling

hun kinderen.

school. Ouders kunnen naast de tijd die

Leesvoorbeeld en onderwijssucces
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zij besteden aan lezen ook door het lezen

voor alle vormen van ouderlijke lees-

Leesbevordering, modernisering

van bepaalde literatuur de schoolloop-

begeleiding die hier gemeten worden:

en onderwijssucces

baan van hun kinderen positief beïn-

voorlezen, discussiëren over boeken,

vloeden. Uit de resultaten blijkt duidelijk

boeken cadeau geven bij verjaardagen

Ook is bestudeerd in hoeverre de mate

dat door een voorbeeld te geven van het

en boeken aanraden. Deze begeleiding

van modernisering, zoals onderwijs- en

lezen van meer complexe, educatieve en

zorgt ervoor dat kinderen succesvoller

economische ontwikkeling in een land van

sociaal gewaardeerde literatuur, ou-

zijn op school, hetgeen ook van invloed

invloed is op de relatie tussen het leesaan-

ders een positieve impuls geven aan de

is op hun verdere maatschappelijke car-

bod in het ouderlijk gezin en de school-

schoolloopbaan van hun kinderen. Dus

rière. Door concrete leesactiviteiten te

prestaties van kinderen. In de publieke

een goed leesvoorbeeld geven, zowel

ondernemen met hun kinderen kunnen

opinie heerst veelal de verwachting dat

wat betreft frequentie als inhoud, loont

ouders de cognitieve competentie en de

met de opkomst van allerlei digitale media

op de lange termijn. Kinderen die van

aansluiting op de schoolcultuur positief

de rol van lezen minder belangrijk wordt

huis uit bekend zijn met (literair) lezen,

beïnvloeden. Niet alleen bij aanvang

in het dagelijks leven. Anderzijds zijn er

presteren beter op school en behalen een

van de schoolloopbaan; het belang van

ook argumenten om te veronderstellen

hoger uiteindelijk onderwijsniveau. Door

ouderlijke leesbevordering houdt niet

dat in moderne ofwel kennisgebaseerde

hun leesvoorbeeld oefenen ouders een

op wanneer een kind de kleutergroepen

samenlevingen de rol van cognitieve en

positieve invloed uit op het schoolsucces

heeft doorlopen. Integendeel, voorlezen

leesvaardigheden alleen maar belang-

van hun kinderen, en dat geldt ongeacht

en discussiëren over boeken betalen zich

rijker wordt. Duidelijk is dat de invloed

de gezinssamenstelling en tot welk soci-

terug in betere schoolprestaties, ook op

van modernisering er blijkt te zijn. En de

aal milieu het ouderlijk gezin behoort.

de lange termijn.

resultaten wijzen uit dat het leesaanbod in
het ouderlijk gezin nog gunstiger is voor
het onderwijssucces van een kind als het

Leesbegeleiding en onderwijssucces

Leesaanbod en onderwijssucces

Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook

De ouderlijke leesopvoeding bestaat uit

dige moderne samenleving het voor kinde-

dat ouderlijke leesbegeleiding een sterk,

het leesvoorbeeld, de leesbegeleiding,

ren nog gunstiger is als er veel boeken in

gunstig en vooral langdurig effect op de

en het leesaanbod in het ouderlijk huis.

huis zijn, en leesbevordering een wezenlijk

onderwijscarrière van kinderen heeft.

Het blijkt ook dat wanneer er thuis een

onderdeel uitmaakt van de opvoeding.

Als kinderen door ouders van jongs af

groter leesaanbod is, een kind beter

De westerse moderne samenleving wordt

aan gestimuleerd worden in het ontwik-

presteert op school. Een goed gevulde

ook wel aangeduid als kennismaatschap-

kelen van leesvaardigheden, behalen zij

boekenkast in het ouderlijk huis, en dus

pij waarin digitale informatieverwer-

een hoger uiteindelijk onderwijsniveau.

meer aandacht voor lezen en leessoci-

king, en de competenties daarvoor, van

Deze kinderen brengen ongeveer een

alisatie in het ouderlijk gezin, leidt tot

groot belang zijn voor deelname aan het

jaar langer door op school dan kinde-

betere schoolresultaten bij kinderen.

maatschappelijk leven (zie ook KNAW,

ren waarvan de ouders niet of amper

Dit bevestigt dat leesbevordering in het

2012). Zowel voor de onderwijsprestaties

interesse tonen in het leesgedrag van

ouderlijk gezin van groot belang is voor

als voor effectief internetgebruik zijn en

hun kind. En dat is een aanzienlijk ver-

de cognitieve ontwikkeling van een kind

blijven goede leesvaardigheden essentieel.

schil. Dit kan bijvoorbeeld het verschil

en de aansluiting bij de schoolcultuur. En

Immers, jongeren die over goede leesvaar-

zijn tussen het mogen starten met een

omdat in dit onderzoek rekening is ge-

digheden beschikken, zijn ook betere digi-

HBO- of WO-opleiding. De conclusie is

houden met het overige media-aanbod in

tale lezers en beschikken over meer online

daarom dat leesbegeleiding een bijzon-

het gezin blijft deze conclusie staan, on-

lees- en informatievaardigheden (OECD,

der relevant onderdeel is van de ouder-

geacht of ondanks het aantal tv’s en pc’s

2011). Deze informatievaardigheden zijn

lijke leesopvoeding, meer nog dan het

in het ouderlijk huis. Door te investeren

van belang bij het zoeken en gebruiken

ouderlijke leesvoorbeeld als het gaat om

in leesmateriaal thuis kunnen ouders het

van online informatie, bijvoorbeeld bij het

het langdurig stimuleren van de onder-

schoolsucces van hun kinderen positief

maken van huiswerk. Maar deze vaar-

wijsprestaties van kinderen. En dat geldt

beïnvloeden.

digheden zijn niet gelijk verdeeld over

ontwikkelingsniveau van een land hoger
is. Dit leidt tot de conclusie dat in de hui-
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“Het belang van ouderlijke
leesbevordering houdt niet op
wanneer een kind de kleutergroepen
heeft doorlopen. Integendeel,
voorlezen en discussiëren over
boeken betalen zich terug in betere
schoolprestaties, ook op de lange
termijn.”

huidige plannen van de overheid, om meer
aandacht te besteden aan leesbevordering,
ouderbetrokkenheid thuis en de aansluiting bij school sluiten hier nauw bij aan.
Maar kinderen verschillen in de mate waarin zij thuis opgevoed worden met mediagebruik. Ofwel, kinderen krijgen geen gelijke
kansen mee van huis uit. Deze verschillen
zijn sterk afhankelijk van kenmerken van
het ouderlijk gezin. Ouders uit de hogere
sociale milieus geven hun kinderen vaker
een stimulerende leesopvoeding. Hun kinderen zijn hierdoor bekender met het lezen
van literatuur en worden door hun ouders
meer gestimuleerd en begeleid bij het
ontwikkelen van leesvaardigheden. Er zijn
ook gezinskenmerken, zoals het opgroeien
in een groot gezin of met gescheiden

gezinnen (Notten et al., 2009). Recente

de rest van hun leven plezier van hebben.

ouders, die de ouderlijke leesbegeleiding

resultaten laten zien dat leesbevordering

Via de opvoeding kunnen ze hun kinderen

beperken. Kortom, door verschillen tussen

thuis een significant positief effect heeft op

bekend maken met lezen van literatuur. Dit

ouderlijke gezinnen in betrokkenheid en

zowel de traditionele leesvaardigheden als

kunnen ze doen door zelf te lezen (leesvoor-

leesbevordering kunnen voor kinderen al

op online leesvaardigheden van jongeren

beeld) en door een goedgevulde boekenkast

op jonge leeftijd ongelijke kansen ontstaan

(Notten en Becker, 2013). Dit onderstreept

(leesaanbod) in huis te hebben. Maar ook

die langdurig van invloed blijven, ook voor

nogmaals het belang van leesbevordering

actiever, door kinderen te begeleiden bij het

een succesvolle deelname aan het maat-

in het ouderlijk huis in de huidige moder-

lezen en hun leesvaardigheden te stimule-

schappelijk leven in volwassenheid. Leesbe-

ne en digitale samenleving. Leesbevorde-

ren (leesbegeleiding). Daarmee is ouderlijke

vordering is niet alleen van groot belang in

ring thuis en goede leesvaardigheden zijn

leesbevordering een belangrijke hulpbron

de kindertijd, uit dit onderzoek komt naar

een belangrijke voorwaarde voor effectief

in het ontwikkelingsproces van een kind.

voren dat het levenslang een waardevolle

gebruik van het snel toenemende aanbod

Een literair thuisklimaat blijkt langdu-

hulpbron blijft. Dit benadrukt het belang

van digitale informatie en communicatie in

rig goed voor de ontwikkeling en het

van het stimuleren van leesvaardigheden,

moderne samenlevingen.

schoolsucces van een kind. En dit geldt

thuis maar ook op, en in samenwerking

zowel vanuit een Nederlands als interna-

met school, vroegtijdig én langdurig.

De belangrijkste conclusies

tionaal perspectief. Wereldwijd kunnen
ouders via leesbevordering de schoolprestaties en leesvaardigheden van hun

Tot slot

In het uitgevoerde onderzoek (Notten,

kinderen stimuleren. Deze positieve

2011) is bekeken in hoeverre het ouder-

invloed is zelfs nog sterker in landen met

Dit artikel, en het onderzoek waarop het

lijk leesvoorbeeld, het leesaanbod in het

een hoger moderniseringsniveau. Dit is

gebaseerd is, onderschrijft het belang van

ouderlijk huis en de leesbegeleiding die

opvallend, aangezien boeken vaak wor-

de diverse beleidsprogramma’s en initiatie-

ouders bieden een blijvend positief effect

den bestempeld als oude media. Bij het

ven rondom leesbevordering en mediawijs-

uitoefenen op het onderwijssucces van hun

bieden van gelijke (onderwijs)kansen aan

heid in de huidige samenleving. Omdat in

kinderen. De resultaten wijzen uit dat dit

kinderen, ook in moderne digitale samen-

gezinnen diverse vormen van media naast

het geval is. Ouders kunnen door leesop-

levingen, is het daarom belangrijk om te

elkaar gebruikt worden, is het van belang

voeding hun kinderen dus waardevolle en

kijken naar de inhoud en intensiteit van de

om aandacht te besteden aan het hele

gunstige competenties meegeven waar ze

leesbevordering in het ouderlijk gezin. De

repertoire van mediavaardigheden. Dus

44 |

aan zowel het begeleiden en stimuleren van
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