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De ‘Staat van de Ouder’ in het
primair en voortgezet onderwijs
In het voorjaar van 2017 voerde Ouders & Onderwijs veertig gesprekken met
bijna 300 ouders, verspreid over het hele land en onder alle lagen van de bevolking. Wat vinden ouders van het onderwijs? Wat zijn hun wensen en welke rol
willen ze spelen in het onderwijs van hun kind? De uitkomsten zijn, samen met
de uitkomsten van een enquête onder 1100 ouders, verwerkt in de allereerste
‘Staat van de Ouder’. Welke lessen leren de ouders ons?
Om ervoor te zorgen dat ook laagopgeleide
ouders en ouders met een migrantenachtergrond vertegenwoordigd waren, zijn zij actief
benaderd. Een aantal gesprekken was specifiek
met deze groepen ouders. In de ‘Staat van de
Ouder’ is voor het eerst een breed beeld
geschetst van wat ouders vinden van het
onderwijs, wat ze graag zouden zien in het
onderwijs en welke rol ze zelf willen in het
onderwijs van hun kind. Zij op vijf thema’s
bevraagd: 1) bijdragen en rol van ouders, 2)
overgangen in het onderwijs, 3) privacy, 4)
schooltijden en -vakanties en 5) veiligheid en
pesten.

Ervaringen van ouders
Te weinig betrokken door de school
De meeste ouders zijn op een of andere manier
betrokken bij het onderwijs van hun kind. Ze
gaan naar ouderavonden (67%) en rapportgesprekken (59%) en helpen thuis bij het schoolwerk (38%). Ouders in het primair onderwijs
gaan wat vaker naar ouderavonden en rapportgesprekken. Er bleek geen significant verschil

tussen hoog- en laagopgeleide ouders. Bijna de
helft van de ouders in het basisonderwijs en een
kwart van de ouders in het voortgezet onderwijs
bezoekt de schoolvoorstellingen van hun kind.
De meeste ouders zijn tevreden of neutraal over
de kwaliteit van het onderwijs van hun kind,
zeker zolang alles goed gaat.
Bij doorvragen tijdens de gesprekken komt een
ander beeld naar voren: 44 procent van de
ouders is kritisch of zeer ontevreden over de
wijze waarop ze worden betrokken bij het
onderwijs van hun kind. En 51 procent is
neutraal tot kritisch over hoe zij zich gehoord
voelen rond de ontwikkeling van hun kind.
Ouders voelen zich onzeker en hebben behoefte
aan meer en betere informatie. Ze zien zichzelf
als betrokken ouder en willen meer bijdragen
aan school, maar zeggen dat daar op school
geen ruimte voor is. De hulpvraag van de school
aan de ouders sluit niet aan bij de wens van
ouders die hun expertise willen inzetten. Het is
duidelijk dat de relatie met school vaak onder
druk komt te staan zodra er iets aan de hand is.
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Schooladvies: black box
Over de rol van ouders rond het schooladvies
kwam in de gesprekken veel los. Ouders
vertellen hierover steeds hetzelfde verhaal. Het
schooladvies is gevreesd en de totstandkoming
van het advies roept bij ouders veel vragen op.
Wellicht onvermijdelijk, want het gaat om een
professionele afweging door leerkrachten, die
voor ouders niet altijd even navolgbaar is.
Prima, zeggen ouders vervolgens, maar dan
willen we daarin wel meegenomen worden.
Ontevreden zijn ouders die worden overvallen
met een voor hen onverwacht schooladvies. De
tevreden ouders zijn de ouders die al vroeg in
het proces zijn meegenomen en geïnformeerd.
Ook hier was er geen significant verschil tussen
hoog- en laagopgeleide ouders.

Ouder: “Mijn kind zit nu in groep 8, de stress
is er gewoon: naar welke school ga ik straks,
hoe gaat het daar worden? Het is een grote
sprong.”

Voortgezet onderwijs te veel op afstand
Als hun kind naar de brugklas gaat, voelen
ouders zich in het diepe gegooid. Ze missen de
voorbereiding hierop door de basisschool en
willen meer begeleiding in de brugklas. Dat de
afstand tussen ouders en school letterlijk en
figuurlijk groter is dan op de basisschool remt
de betrokkenheid. Meedenken over en meedoen met het onderwijs van je kind is lastiger als
je niet dagelijks op school komt. De voorkeur
van ouders hierover loopt uiteen. Sommige
ouders vinden het prettig dat het voor henzelf
rustiger wordt. Het kind is ook meer aan
zelfstandigheid toe. Maar er zijn ook ouders die
vinden dat er te weinig contact is. Ze willen hun
kind begeleiden en willen meer informatie over
het reilen en zeilen op school.

Wensen van ouders
Zowel uit de peiling als uit de gesprekken met
ouders komen duidelijke wensen naar voren.
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Meer duidelijkheid over rolverdeling ouders
en school
Een deel van de ouders wil best meer bijdragen,
maar heeft het idee dat daar op school geen
ruimte voor is. Een ander deel van de ouders
voelt zich juist overvraagd, óf door tijdgebrek óf
omdat ze vinden dat ouders slechts een
beperkte taak hebben in het onderwijs. Zij
stellen de vraag in hoeverre de school van
ouders mag verwachten dat ze thuis de
rekentafels oefenen, helpen met het schoonmaken van de school of helpen met huiswerk.
Een aantal ouders heeft het over sociale druk
om een steentje bij te dragen en ‘ja’ te zeggen:
“Het voelt soms echt als een verplichting waar je
maar lastig onderuit komt.” Als ze niet meedoen,
voelen ouders zich schuldig, ook al hebben ze
hiervoor plausibele redenen, zoals werk of
zorgtaken. Zowel de overvraagde als de
ondervraagde ouder wil van school meer
duidelijkheid over de rolverdeling.
Gebruik expertise van ouders
Ouders geven aan dat ze graag een bijdrage
leveren aan de school en aan het onderwijs. En
dan niet alleen voor klussen als schoonmaken,
luizenpluizen of pleinwacht. Ze zetten hun
expertise en kwaliteiten liever breder in,
bijvoorbeeld door mee te denken over de
aanpak van het eigen kind, gastlessen te geven
over hun beroep of hobby, of mee te denken
met de schoolleiding over vraagstukken rond
huisvesting, communicatie of de website.
Als scholen gebruik willen maken van de
expertise van ouders, is het voor ouders
belangrijk dat ze dat tijdig weten. Ze zien graag
dat scholen hun hulpbehoeften ruim van
tevoren inplannen en aankondigen, zodat
ouders met een drukke baan en bezigheden ook
een keer tijd kunnen vrijmaken om te helpen bij
een schoolactiviteit. Dat zou kunnen tijdens de
intake, waar ouders kunnen aangeven wat ze
willen bijdragen en wat hun capaciteiten zijn.

Ouder: “Ik denk dat we de rol van de ouder
kunnen veranderen en verbeteren door beter
te inventariseren wat ouders kunnen en hen
daarop ook in te zetten. Zo kan een ouder die
bijvoorbeeld in de techniek zit, technieklessen
geven op school.”

kind en luistert naar de ouders. Ze willen het
gevoel hebben dat ze een rol spelen in de
totstandkoming van het advies en niet slechts
toeschouwer zijn. Als het gaat om het contact
met de vo-school zien ouders een verbindende
rol voor de mentor. Veel ouders pleiten voor
een actievere invulling van die rol.

Ouders meer betrekken rond eigen kind
Waar de school het contact nogal eens op een
aanbodgestuurde manier invult, zoeken ouders
naar een actieve dialoog over hun kind. Zij willen
graag een open gesprek. Dit geldt voor hoog- én
laagopgeleide ouders, autochtone ouders én
nieuwkomers. Dat gesprek moet gaan over de
ontwikkeling van het kind: welke groei en
kansen ziet de leerkracht? Hoe zien ouders de
ontwikkeling van hun kind? Tegen welke
moeilijkheden loopt een kind aan en hoe
kunnen ouders en school daarin samen
ondersteuning bieden?

Meer schoolbrede gesprekken
Naast het gesprek over het eigen kind, willen
ouders meer in gesprek met school over
onderwerpen die voor alle leerlingen en ouders
van belang zijn. Ouders zoeken naar vormen om
met elkaar te praten over zaken zoals de aanpak
van pesten, schooltijden of transparantie bij
totstandkoming van schooladvies.

Specifiek over het schooladvies geven ouders
aan dat de begeleiding niet eenzijdig moet zijn,
zij willen dat de leerkracht echt kijkt naar het

Direct aan de slag
Met de ‘Staat van de Ouder’ heeft Ouders &
Onderwijs geluisterd naar de ouders en vanuit
hun perspectief gekeken. Het zijn hun ervaringen en hun opvattingen en geeft hun beeld van
de werkelijkheid. Docenten, scholen en beleidsmakers krijgen daarmee te maken als ze willen
samenwerken met ouders.
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Het verdient aanbeveling om meer met ouders
van de eigen school in gesprek te gaan. De
school krijgt dan beter zicht op wat er onder
ouders leeft. De samenwerking tussen ouders
en school kan daarmee gericht en op maat
worden ingevuld.
Op basis van de ‘Staat van de Ouder’ dringen
zich een aantal belangrijke richtlijnen op waar
iedere school direct mee aan de slag kan:
• Zorg voor een duidelijke rolverdeling ouders
– school: wat verwachten we van elkaar?
• Ouders hebben veel expertise: maak kosteloos
gebruik van deze deskundigheid.
• Houd rekening met de agenda van ouders en
zet hulpvragen tijdig uit.
• Gebruik waardevolle informatie van ouders
over hun eigen kind en betrek hen bij vragen
over en oplossingen voor hun eigen kind.
• Ga meer met ouders in gesprek over onder
meer de aanpak van pesten, schooltijden en
andere schoolbrede zaken.

Kind op school: Goed Gesprek!
In aansluiting op de uitkomsten van de ‘Staat
van de Ouder’ gaat Ouders & Onderwijs verder
met het faciliteren en ondersteunen van ouders
bij hun gesprekken over onderwijs. Daarvoor is
het format ‘Kind op school: Goed Gesprek!’
ontwikkeld. Hiermee kunnen ouders op een
georganiseerde, laagdrempelige en informele
manier met elkaar in gesprek gaan over het
onderwijs van hun kind(eren). Door elkaar
vragen te stellen en ervaringen te delen, horen
ouders hoe het kan. Zo helpt ‘Kind op school:
Goed Gesprek!’ ouders hun rol in het onderwijs
van hun kind beter in te vullen, om vervolgens
samen met school goed onderwijs voor alle
kinderen te realiseren.
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‘Kind op school: Goed Gesprek!’ is een format
voor een laagdrempelig groepsgesprek met
ouders over onderwijs. Ouders krijgen de
gelegenheid vragen te stellen en ervaringen te
delen met andere ouders. Ze luisteren naar
elkaar en leren van elkaar om de eigen rol in
het onderwijs van hun kind beter in te vullen.
www.oudersonderwijs/over-ons/kind-opschool-goed-gesprek.

Arline Spierenburg is thema-adviseur bij de
landelijke organisatie Ouders & Onderwijs. Daar
werkt ze aan het thema ‘Ouders en school samen’:
met kennis en advies op zoveel mogelijk plekken
bijdragen aan een positieve en actieve samenwerking tussen ouders en school.

Meer lezen
www.staatvandeouder.nl/2017

