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GEZINSEDUCATIE 

 

 

 

 

 

 

De invloed van gezinseducatie valt niet te onderschatten. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die vroeger, 

voordat hun moeder naar het centrum kwam, spijbelden, tijdens de les in slaap vielen ... maar die 

nu, misschien omdat hun moeder ook les volgt of in onderwijs geïnteresseerd is, reageren in de trant 

van: "Kijk mama ..."  (...) "Kijk mama, ik heb dit helemaal zelf gedaan!" "Ik heb me toch goed 

gedragen, hè"?  "Vraag maar aan Conchi hoe goed ik het heb gedaan" (...). Er is dus echt wel iets 

veranderd1. 

Onderwijsprofessional en voorstander van gezinseducatie 

 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 

Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301-321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, blz. 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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GEZINSEDUCATIE 

ACHTERGROND 

Gezinseducatie is een van de Succesvolle Educatieve Acties (SEA's) die zijn geïdentificeerd in het 

onderzoeksproject INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from 

education (Europese Commissie, zesde kaderprogramma, 2006-2011). In het kader van INCLUD-ED 

zijn onderwijsstrategieën geanalyseerd die bijdragen aan het wegwerken van ongelijkheden en het 

bevorderen van sociale cohesie, alsmede onderwijsstrategieën die sociale uitsluiting in de hand 

werken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen. De SEA's die 

onderwijs voor risicoleerlingen ondersteunen, hebben universele componenten waarvan is 

aangetoond dat ze in zeer uiteenlopende contexten kunnen worden toegepast en tot 

onderwijssucces leiden. Gezinseducatie wordt gebruikt om onderwijs aan kinderen en jongeren in 

verschillende contexten over de hele wereld te verbeteren. 

Dankzij de SEA's die tijdens twee internationale conferenties in het Europees Parlement in Brussel 

zijn gepresenteerd, hebben duizenden kinderen in heel Europa hun prestaties verbeterd, waardoor 

hun kansen op een succesvolle voortzetting van hun schoolloopbaan toenemen. Het sociale en 

politieke effect van dit project is de reden waarom de Europese Commissie het heeft opgenomen in de 

top 10 van de onderzoeksprojecten met het grootste effect in Europa; INCLUD-ED is het enige project 

in de sfeer van de sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen dat voor opname 

in de lijst is geselecteerd. 

Gezinseducatie is gebaseerd op eerdere theorieën en onderzoeken die al hebben aangetoond dat de 

bevordering van culturele en educatieve interacties tussen leerlingen en maatschappelijke actoren, en 

meer in het bijzonder de interactie met gezinsleden, de prestaties van leerlingen ten goede komt. 

Bepaalde programma's voor gezinseducatie en voor maatschappelijk engagement die educatieve en 

culturele interacties bevorderen, hebben ertoe geleid dat leerlingen met slechts een paar boeken in 

huis of met laagopgeleide ouders toch uitmuntende schoolresultaten behalen. 

In overeenstemming met de uitstekende wetenschappelijke benaderingen van leerwetenschappen 

omvat en bevordert gezinseducatie leerinteracties met een dialogische benadering van het 

leerproces2, dat wil zeggen het bevorderen van leerprocessen door middel van dialogen die egalitair 

zijn en de culturele intelligentie van elke persoon erkennen en daarop voortbouwen. Ze streven naar 

transformatie, versterken de instrumentele dimensie van dialoog, zijn gebaseerd op solidariteit, 

fungeren als bron van betekeniscreatie en steunen op en bevorderen de gelijkwaardigheid van 

verschillende achtergronden. 

Gezinseducatie kan los van andere praktijken worden gebruikt, maar kan ook binnen Scholen als 

Leergemeenschappen worden geïmplementeerd, samen met andere SEA's zoals Dialogische 

Literaire Bijeenkomsten en Interactieve Groepen. Leergemeenschappen is een project dat 

gebaseerd is op een maatregel op schoolniveau om voortijdig schoolverlaten aan te pakken en de 

schoolprestaties en sociale cohesie te verbeteren door middel van Succesvolle Educatieve Acties. 

Gezien de verbeteringen die in deze scholen zijn bereikt, hebben de Europese Commissie en de 

Raad van Europa aanbevolen om Scholen als Leergemeenschappen in overweging te nemen als 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 
Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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instrument om voortijdig schoolverlaten terug te dringen en de leerresultaten te verbeteren.3 

 

HOE WERKT GEZINSEDUCATIE? 

Gezinseducatie houdt in dat gezinsleden en andere leden van de gemeenschap worden betrokken 

bij verschillende leeractiviteiten op school. De leeractiviteiten kunnen zeer divers zijn. De enige 

voorwaarde waaraan moet worden voldaan, is dat ze door de deelnemers zelf worden bepaald 

(de inhoud, de organisatie en het rooster) om te garanderen dat het programma direct aansluit 

op hun behoeften en interesses, en dat ze een dialogische oriëntatie volgen. Er is een grote 

verscheidenheid aan gezinseducatieprogramma's. 

 

Twee voorbeelden van in scholen geïmplementeerde gezinseducatie: 

Alfabetisering en taalcursussen voor 

migrantengezinnen. Deze 

gezinseducatieactiviteit in scholen omvat 

alfabetiseringslessen voor 

migrantengezinnen die worden gegeven in 

de taal van het gastland. Deze lessen helpen 

moeders, vaders en andere gezinsleden om 

hun taalvaardigheden te verbeteren. Dit stelt 

hen in staat beter te communiceren buiten 

hun gemeenschap, gemakkelijker toegang te 

krijgen tot diverse sociale ruimtes zoals gezondheidsdiensten en werk, en deel te nemen aan het 

leerproces van hun kinderen op school en thuis. Deze cursussen worden gecoördineerd door 

vrijwilligers, maar altijd volgens de wensen van de deelnemers zelf. 

 

Dialogische Literaire Bijeenkomsten (DLB). DLB is 

een educatieve en culturele activiteit waarbij 

mensen zonder schoolopleiding of zelfs mensen 

die nooit een boek hebben gelezen, boeken van 

auteurs van universele klassieke literatuur lezen 

en bespreken. Het gaat dan over auteurs als 

Tolstoj, Shakespeare, Homerus, Kafka, Sophocles, 

Cervantes, Zola en Orwell, om er maar een paar 

te noemen. DLB breekt met het idee dat 

gezinnen met een lage sociaal-economische status of een minderheidsachtergrond niet in 

klassieke literatuur geïnteresseerd kunnen zijn. We zien tijdens deze bijeenkomsten bijvoorbeeld 

                                                 

3 Mededeling van de EC (januari 2011). Voortijdig schoolverlaten aanpakken: Een essentiële bijdrage aan de 
Europa 2020-agenda. 
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Arabische moeders die in een Spaanse school La casa de Bernarda Alba (Het huis van Bernarda 

Alba) van Federico García Lorca lezen. 

 

Gezinsleden en leden van de gemeenschap die aan dergelijke activiteiten deelnemen, bevorderen 

hun eigen leerproces en dat van hun kinderen. Dit is mogelijk omdat in deze leeractiviteit 

instrumenteel leren centraal staat en wordt ingespeeld op de behoeften en wensen van de 

deelnemers. In scholen waar DLB wordt toegepast, stijgt het onderwijsniveau van de gezinnen. Dat 

leidt tot een transformatie van de gezins- en onderwijscontexten en de interacties daartussen en 

tot een verbetering van het leerproces van leerlingen. 

In deze scholen verschilt het leerplan van de kinderen niet van dat van andere scholen, aangezien 

deze activiteiten niet op kinderen maar op volwassenen zijn gericht. Gezinseducatie versterkt 

echter veel van de leerinhoud die kinderen op school aangereikt krijgen. Gezinseducatie en andere 

SEA's zijn ontworpen om het mattheuseffect, dat wil zeggen minder geven aan mensen met meer 

problemen, te doorbreken door iedereen naar een hoger niveau te tillen en met name door 

kansarme personen hoogwaardige inhoud te bieden. 

Gezinsleden en leden van de gemeenschap beslissen wanneer ze deelnemen aan gezinseducatie, 

welk type activiteiten wordt uitgevoerd en hoe de roosters eruit zullen zien. De vrijwilligers die 

instaan voor deze activiteiten, zijn verantwoordelijk voor de juiste ontwikkeling van de 

gezinseducatieactiviteiten in samenspraak met het schoolhoofd of andere participatieve 

beheersorganen, zoals gemengde commissies bestaande uit leerkrachten, gezinnen en andere 

leden van de gemeenschap. De beoordeling van de activiteit, inclusief de aanpassing aan de 

ondersteuningsbehoefte van de deelnemers, is gebaseerd op dialogische beoordelingsprocessen 

en leergerelateerde afspraken tussen de vrijwilligers en de deelnemers. 

Gezinseducatie brengt geen extra kosten met zich mee voor scholen of leerlingen, en scholen 

ontvangen geen extra middelen voor gezinseducatie. Voor gezinseducatie worden echter 

middelen ingezet die al in de onderwijsgemeenschap – in de eerste plaats leden van de 

gemeenschap en de gezinnen zelf – beschikbaar zijn om het leerproces van alle leerlingen te 

verbeteren. Aangezien gezinseducatie wordt geïmplementeerd met reeds beschikbare middelen, 

is het een duurzame educatieve actie.  

 

AANGEPAKTE BEHOEFTE/UITDAGING 

■ Aanwezigheid en retentie in het onderwijs  

■ Vermindering van gedragsproblemen 

■ Motivatie om te leren 

■ Leerprestaties 

■ Multicultureel samenleven 

■ Verbetering van het onderwijsniveau van gezinnen  

■ Empowerment van gezinsleden en andere leden van de gemeenschap als onderwijsagenten 

■ Relatie tussen leerlingen, gezinnen en school 
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■ Coördinatie tussen thuis en school over onderwijs voor kinderen 

 

INTERVENTIENIVEAU 

Gezinseducatie staat open voor alle volwassenen die hun onderwijsniveau willen verhogen. Dit is 

vooral bedoeld voor gezinsleden met een laag onderwijsniveau of voor migrantengezinnen die de 

taal van het gastland niet machtig zijn. Gezinseducatie kan op scholen worden geïmplementeerd 

vanaf verschillende niveaus, bijvoorbeeld vanaf de voorschoolse kinderopvang of het 

kleuteronderwijs, basisonderwijs of lager of hoger secundair onderwijs. De scholen die 

gezinseducatie implementeren, kunnen openbare, privé-, religieuze of niet-religieuze scholen zijn, 

en kunnen in arme wijken of in wijken voor de middenklasse of hogere klasse liggen. 

 

INTENSITEIT VAN DE INTERVENTIE 

De intensiteit van de interventie wordt in elk geval door de deelnemers bepaald op basis van hun 

onderwijsbehoeften en hun mogelijkheden om deel te nemen (rekening houdend met hun werk, 

gezin en andere verantwoordelijkheden). 

 

RESULTATEN 

Enkele van de belangrijkste resultaten4 van gezinseducatie zijn: 1) verbetering van de 

schoolprestaties (prestatiecijfers), 2) betrokkenheid van de hele gemeenschap bij leerprocessen en 

het schoolgebeuren, 3) minder schoolverzuim en voortijdige schoolverlaters. 

De Mediterrani-school (Tarragona – Catalonië, Spanje) ligt in de wijk Campclar, aan de rand van 

de stad Tarragona. De bouw van petrochemische bedrijven en de komst van immigranten rond de 

jaren zestig zorgden voor een bevolkingsgroei, waardoor nieuwe scholen nodig waren. De 

Mediterrani-school opende haar deuren in februari 1982. De laatste tijd kreeg de Mediterrani-

school, die in een buurt met twee scholen ligt, de reputatie een school te zijn waarvan de 

leerlingen niet willen studeren. Deze school heeft ongeveer 60 % Romaleerlingen en 35 % 

moslimleerlingen. Een groot deel van de leerlingen leeft in grote armoede. 

Vroeger was het alfabetiseringsniveau van de kinderen op deze school laag. Sinds de 

implementatie van gezinseducatie hebben vrijwilligers alfabetiseringslessen voor moeders en 

vaders van leerlingen georganiseerd. Het effect op de leerprestaties is duidelijk te zien in de 

klassen met de jongste kinderen. Het percentage kleuters die in het kleuteronderwijs (vijf jaar oud) 

                                                 

4 De kwantitatieve gegevens die hier worden gepresenteerd, zijn die van een school die verschillende SEA's 

implementeert, wat betekent dat het individuele effect van gezinseducatie niet kan worden geïsoleerd. Hoe groter 

het aantal geïmplementeerde SEA's, hoe groter de verbetering die scholen bereiken. 
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lees- en schrijfvaardigheden verwerven, steeg met 58,95 procentpunten tussen het 

schooljaar 2011-2012 en het schooljaar 2014-2015. 

 

 

 

Percentage van vijfjarigen die in het kleuteronderwijs lees- en schrijfvaardigheden hebben verworven (in 

2011-2012 en 2014-2015). Bron: schoolgegevens. 

 

De school had van oudsher ook zeer hoge verzuimcijfers. Het werd steeds erger, tot het 

schooljaar 2012-2013. In dat jaar werd de school een leergemeenschap en begon ze met de 

implementatie van SEA's, waaronder gezinseducatie. Dit resulteerde in een trendbreuk. De 

volgende tabel toont de daling van het schoolverzuim van 46,52 % in 2011-2012 tot 0,94 % in 

2014-2015. 

 

Percentage leerlingen die regelmatig afwezig zijn  

  Ochtend Namiddag Gemiddelde 

Schooljaar 2011-2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Implementatie van SEA's (gezinseducatie en andere) 

Schooljaar 2012-2013 10 % 19,35 % 14,67 % 

Schooljaar 2013-2014 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Schooljaar 2014-2015 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Schoolverzuim (tussen 2011-2012 en 2014-2015). Bron: schoolgegevens. 

 

De Mediterrani-school ziet een toename van het aantal gezinsleden die deelnemen. In 2012-2013 

waren 22 gezinsleden betrokken bij 6 verschillende gezinseducatieactiviteiten op de school. In 

2014-2015 volgden 19 moslimmoeders een cursus "Spaans spreken" en 25 moeders een cursus 

Schooljaar 2011-2012 Schooljaar 2014-2015 

21,05 % 80 % 



 

www.schooleducationgateway.eu/nl/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
7 

"Spaans schrijven". Deze actieve deelname van gezinsleden en hun interesse in onderwijs 

doorbreken stereotypen met betrekking tot de interesse en het succes van migranten in het 

onderwijs. Naast het verbeteren van hun persoonlijke vaardigheden helpt gezinseducatie de 

deelnemers om officiële diploma's te behalen. Dat was het geval bij twee Romamoeders die 

hebben deelgenomen aan de cursus om het diploma van instrumenteel leren te behalen: beiden 

hebben het diploma behaald. 

 

Uit de ervaringen die in andere scholen zijn opgedaan, blijken vergelijkbare voordelen. Een 

verantwoordelijke van de onderwijsadministratie verwoordde het effect van gezinseducatie op 

zowel gezinsleden als leerlingen als volgt: 

Voordelen waren er niet alleen voor de ouders, maar natuurlijk ook voor de kinderen. Het gevoel 

van eigenwaarde van de ouders groeide. Ouders waren steeds beter in staat zich in te leven in 

hun kinderen, een goede band met hen op te bouwen, voor te lezen voor hun kinderen enz. Ze 

kregen het vertrouwen en de vaardigheden om dat te kunnen doen5. 

Leerkrachten reflecteren over de voordelen van gezinseducatie voor leerlingen: 

(…) sommige moeders komen naar onze les om te leren lezen of schrijven, en wanneer kinderen 

hun moeder zien, gaan ze niet spijbelen. Dit motiveert de leerlingen. 

 

In personeelsvergaderingen hebben we het er soms over dat kinderen van bepaalde gezinnen 

die lessen volgen vroeger nooit hun huiswerk maakten, maar nu wel6. 

 

Dankzij de positieve resultaten is het aantal scholen die gezinseducatie implementeren sterk 

toegenomen sinds de jaren 90. Momenteel zijn er meer dan 200 scholen in Europa en meer 

dan 300 in Latijns-Amerika die gezinseducatie implementeren. 
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