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Abstract 

Het team van KBS de Kinderhof te Amersfoort is momenteel bezig met het opnieuw vaststellen van de 

visie omtrent ouderbetrokkenheid. Met dit onderzoek is gepoogd vast te stellen hoe 

ouderbetrokkenheid effectief gefaciliteerd kan worden voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof. Dit 

is gedaan aan de hand van het veelgebruikte model omtrent ouderbetrokkenheid van Epstein, wat 

bestaat uit de zes typen, namelijk ouderschap, communicatie, vrijwilligerswerk, thuis leren, 

beslissingen nemen en samenwerken binnen de gemeenschap. Middels interviews met subject matter 

experts is het model geconcretiseerd. Dit vormde de basis van de vragenlijst waarin de leerkrachten 

aangaven hoe momenteel vorm wordt gegeven aan ouderbetrokkenheid en hoe zij dit in de toekomst 

zouden willen. Op basis hiervan is in een focusgroep vastgesteld hoe de ouderbetrokkenheid 

vormgegeven kan worden. Hieruit bleek dat het team van KBS de Kinderhof zich in gaat zetten voor 

vijf typen, namelijk ouderschap, communicatie, vrijwilligerswerk, thuis leren en het samenwerken 

binnen de gemeenschap. 
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Inleiding 

In actieplannen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn voor het primair 

onderwijs maatregelen aangekondigd om het prestatieniveau in het onderwijs te verhogen en verzuim 

en schooluitval tegen te gaan (Herwijer, Vogels, & Andriessen, 2013). Gesteld wordt dat het 

Nederlandse onderwijs internationaal gezien vrij goed presteert, maar dat het nog beter kan. Er zijn 

aanwijzingen dat het prestatieniveau van Nederlandse leerlingen op de kernvakken taal en rekenen 

de afgelopen tien jaar niet vooruit is gegaan, terwijl dat in andere landen wel het geval is. De rode 

draad in de actieplannen is dat de opbrengstgerichtheid van scholen omhoog moet, zodat de 

prestaties bij de kernvakken verbeteren. Van ouders wordt verwacht dat zij op school en thuis 

ondersteuning bieden om het beste uit het kind te halen. Zo dienen zij een bijdrage te leveren aan de 

beoogde verhoging van het prestatieniveau (Herwijer et al., 2013). 

Gezien de actieplannen van het ministerie van OC&W, is het team van KBS de Kinderhof te 

Amersfoort momenteel bezig met het opnieuw vaststellen van de visie omtrent ouderbetrokkenheid. 

De school valt binnen de stichting KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort) en telt 22 

leerkrachten, drie directieleden en telt ongeveer 350 leerlingen. Het doel van dit onderzoek is het 

vaststellen hoe ouderbetrokkenheid effectief kan worden gefaciliteerd voor de leerkrachten van KBS 

de Kinderhof te Amersfoort. In eerste instantie wordt naar de internationale literatuur over 

ouderbetrokkenheid gekeken. Hierbij wordt eerst ingegaan op de definitie van ouderbetrokkenheid. 

Verder wordt het belang van ouderbetrokkenheid besproken. Vervolgens rest de vraag welke factoren 

van invloed zijn op ouderbetrokkenheid. Dan is vast te stellen hoe ouderbetrokkenheid eruit dient te 

zien. Daarnaast zal op de Nederlandse literatuur over ouderbetrokkenheid worden ingegaan. 

Afsluitend zal de onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen worden weergegeven. 

 

Theoretisch kader 

Definitie ouderbetrokkenheid 

In de literatuur zijn diverse definities van ouderbetrokkenheid te vinden (Miedel & Reynolds, 1999; 

Seitsinger, Felner, Brand, & Burns, 2008). Deze definities zijn vaak gefragmenteerd en 

unidimensionaal (Fan & Chen, 2001; Fantuzzo, Tighe, & Childs, 2000). Zo definieerden Stevenson en 

Baker (1987) ouderbetrokkenheid als deelname van ouders aan spelactiviteiten op school.  

Het is van belang dat de definitie vanuit een multidimensionaal perspectief benaderd wordt, 

aangezien een breed scala aan gedragspatronen van ouders en ouderschapspraktijken zijn 

ondergebracht in ouderbetrokkenheid (Epstein, 1995, 2010; Grolnick, Benjet, Kurowski, & Apostoleris, 

1997; Grolnick & Slowiaczek, 1994; Fantuzzo et al., 2000; Kohl, Lengua, & McMahon, 2000; Manz, 

Fantuzzo, & Power, 2004; Snodgrass, 1991; Taylor, Hinton, & Wilson, 1995). Verschillende 

onderzoeken hebben getracht de definitie van ouderbetrokkenheid vanuit een multidimensionaal 

perspectief te benaderen (Christenson, Rounds, & Gorney, 1992; Fantuzzo et al., 2000; Grolnick et 

al., 1997; Grolnick & Slowiaczek, 1994; Kim, 2009; Manz et al., 2004; Seitsinger et al., 2008). Deze 

definities hangen sterk samen met een groot en veelgebruikt model omtrent ouderbetrokkenheid, 

ontwikkeld door Epstein (1995, 2010) (Balli, Demo, & Wedman, 1998; Epstein & Dauber,  1991; 

Epstein & Sanders, 2000; Epstein & Sheldon, 2002; Fan & Chen, 2001; Fantuzzo et al., 2000; 
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Grolnick et al., 1997; Hoover-Dempsey, Walker, Jones, & Reed, 2002; Huntsinger & Jose, 2009; 

Huss-Keeler, 1997; Kim, 2009; Kohl et al., 2000; Peña, 2000; Seitsinger et al., 2008; Sheldon & 

Epstein, 2002, 2005; Smit, Sluiter, & Driessen, 2006; Van Voorhis, 2003). In het model van Epstein 

(1995, 2010) wordt, net als in dit onderzoek, vooral uitgegaan van wat de school kan doen om voor 

meer ouderbetrokkenheid te zorgen (Fan & Chen, 2001; Kohl et al., 2000). Om die redenen zal in dit 

onderzoek de definitie van Epstein (1995, 2010) worden aangehouden, waarbij ouderbetrokkenheid 

gedefinieerd wordt als partnerschappen tussen school en ouders (Epstein, 1995, 2010). Deze 

partnerschappen bestaan uit zes typen: ouderschap, communiceren, vrijwilligerswerk, thuis leren, 

beslissingen nemen en samenwerking binnen de gemeenschap (Epstein, 1995, 2010). Het model, 

met daarbij de definitie van ieder type, zal later worden toegelicht. 

 

Het belang van ouderbetrokkenheid voor de leerling 

Internationaal wordt gewezen op het belang van het beter integreren van ouders in de school (Smit, 

Van der Wolf, & Sleegers, 2001). Een hogere mate van ouderbetrokkenheid bij de educatie van 

kinderen blijkt namelijk gerelateerd te zijn aan hogere leerprestaties van de kinderen en dit is 

onafhankelijk van etnische afkomst (Chrispeels, 1996; Clark, 1983; Epstein, 1995, 2010; Epstein & 

Sanders, 2000; Fan & Chen, 2001; Fantuzzo et al., 2000; Griffith, 1996; Hoover-Dempsey et al., 2002; 

Huss-Keeler, 1997; Izzo, Weissberg, Kasprow, & Fendrich, 1999; Kim, 2009; Peña, 2000; Reynolds, 

1992, 1994; Seitsinger et al., 2008; Sheldon & Epstein, 2005; Snodgrass,  1991; Stevenson & Baker, 

1987; Taylor et al., 1995; Van Voorhis, 2003). De mate van betrokkenheid van het gezin kan echter 

niet zomaar de prestaties van leerlingen voorspellen (Balli et al., 1998; Epstein, 1995, 2010). Een 

hoge mate van ouderbetrokkenheid wordt gemedieerd door factoren als het begeleiden en motiveren 

van kinderen en dit kan dan weer leiden tot verbeterde leerprestaties (Epstein, 1995, 2010).  

Ook het leerlinggedrag kan verbeterd worden door een hogere mate van ouderbetrokkenheid 

(Hoover-Dempsey et al., 2002; Peña, 2000; Sheldon & Epstein, 2002). Zo hebben kinderen met meer 

betrokken ouders positievere percepties van de klassenomgeving en het schoolklimaat, sterkere 

zelfregulerende vaardigheden, een sterkere werkoriëntatie en een hoger educatief streven ( Hoover-

Dempsey et al., 2002; Seitsinger et al., 2008). Deze patronen blijken stabiel te zijn, ongeacht de 

sociaaleconomische achtergrond (Brand & Felner, 1996) en etniciteit (Keith & Lichtman, 1994). 

Daarnaast verbetert een hogere mate van ouderbetrokkenheid de (emotionele) ontwikkeling van 

kinderen (Epstein, 1995, 2010; Peña, 2000) en is er bewijs dat het geassocieerd kan worden met de 

sociale competentie van het kind (Reynolds, 1992). Verder zijn leerlingen vaker aanwezig op school, 

wanneer scholen meer doen aan het verhogen van de ouderbetrokkenheid (Epstein & Sheldon, 2002; 

Hoover-Dempsey et al., 2002). 

 

Invloeden op ouderbetrokkenheid 

Ouderfactoren, zoals sociaaleconomische status (Baker & Stevenson 1986), opleidingsniveau 

(Dauber & Epstein 1993; Grolnick et al., 1997; Grolnick & Slo wiaczek, 1994; Stevenson & Baker, 

1987) en burgerlijke staat (Grolnick et al., 1997; Grolnick & Slowiaczek, 1994) zijn voorspellers van de 

mate van ouderbetrokkenheid. Zo zouden een hogere sociaaleconomische status, een hoger 
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opleidingsniveau van de ouders en getrouwde ouders leiden tot een hogere mate van 

ouderbetrokkenheid. 

De mate waarin leerkrachten ouders betrekken heeft ook invloed op de ouderbetrokkenheid. 

Hoe meer leerkrachten ouders betrekken, des te meer ouders betrokken zijn (Balli et al., 1998; 

Conley, 1993; Dauber & Epstein, 1993; Seitsinger et al., 2008). Dit is belangrijker bij het vaststellen of 

ouders betrokken blijven bij de scholing van hun kind dan het opleidingsniveau van de ouders, 

gezinsgrootte, burgerlijke staat (Dauber & Epstein, 1993), en zelfs het leerjaar (Balli et al., 1998; 

Dauber & Epstein, 1993; Seitsinger et al., 2008). 

Het is belangrijk dat leerkrachten een actieve houding hebben bij het betrekken van ouders bij 

het onderwijs van hun kind(eren), aangezien dit van directe invloed is op het al dan niet pogen 

programma’s voor ouderbetrokkenheid te implementeren (Tichenor, 1998). Echter, er kan sprake zijn 

van barrières rondom de ouderbetrokkenheid (Bermúdez, 1993; Davies, 1993; Hoover-Dempsey et 

al., 2002; Huss-Keeler, 1997; Reed-Danahay & Anderson-Levitt, 1991). Voorbeelden hiervan zijn het 

gebrek aan formele training voor het omgaan met ouders (Bermúdez, 1993; Tichenor, 1998); de 

bekrachtiging van negatieve stereotypes; de angst voor en het wantrouwen van onbekende personen 

en leefstijlen; en het gebrek aan begrip van de taal die het gezin thuis spreekt (Bermúdez, 1993). 

Hoe de ouderbetrokkenheid eruitziet kan per cultuur verschillen (Hernandez, Takanishi, & 

Martoz, 2009; Huntsinger & Jose, 2009; Kim, 2009; Rothstein -Fisch, Trumbull, & Garcia, 2009). Door 

het meer bewust zijn van en openstaan voor de behoeften van gezinnen van de verscheidene 

culturele groepen binnen de school (Huss-Keeler, 1997; Jones & Blendinger, 1994; Noordhoff & 

Kleinfeld, 1993) en door het ontwerpen van interne programma’s die kennis en begrip over de 

behoeften en karakteristieken van ouders bevorderen, kan de ongegronde vrees van leerkrachten 

afnemen (Bermúdez, 1993; Eccles & Harold 1996; Tichenor, 1998). 

 

Model van Epstein 

Het model van Epstein (1995, 2010) biedt de mogelijkheid ouderbetrokkenheid, oftewel 

partnerschappen tussen school en ouders, te bevorderen voor alle typen gezinnen (Huss -Keeler, 

1997). Het is heel belangrijk dat leerkrachten ouders betrekken bij de school (Balli et al., 1998; 

Conley, 1993; Dauber & Epstein, 1993; Seitsinger et al., 2008). In het model wordt, net als in dit 

onderzoek, vooral uitgegaan van wat de school kan doen om voor meer ouderbetrokkenheid te zorgen 

(Fan & Chen, 2001; Kohl et al., 2000). Zoals eerder bleek, hangt de definitie van ouderbetrokkenheid 

van Epstein (1995, 2010) sterk samen met veel andere bestaande definities. Ook is eerder 

weergegeven dat het model een groot en veelgebruikt model is. Gezien al deze redenen zal het model 

van Epstein (1995, 2010) in dit gehele onderzoek terug te vinden zijn. 

Volgens Epstein (1995, 2010) spelen leerkrachten een belangrijke rol in het bepalen van de 

mate van ouderbetrokkenheid bij de school. Ze kunnen ouderbetrokkenheid verhogen middels het 

implementeren van zes typen activiteiten voor de betrokkenheid van het gezin. Binnen activiteiten 

omtrent ouderbetrokkenheid, die door scholen worden ingezet, is sprake van overlap tussen de 

verschillende typen van ouderbetrokkenheid. Ieder van deze zes typen bevat specifieke uitdagingen 
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en scholen dienen, middels de zes typen en hun uitdagingen, ouderbetrokkenheid af te stemmen op 

de behoeften van de leerlingen en hun ouders (Epstein, 1995, 2010). 

Het eerste type is ouderschap, oftewel alle ouders helpen een leerrijke thuisomgeving te 

creëren. Uitdagingen hierbij zijn: het verschaffen van informatie aan alle ouders die dat willen of nodig 

hebben en dus niet alleen aan de weinige ouders die bijeenkomsten op school bijwonen; gezinnen in 

staat stellen informatie te delen met school over cultuur, achtergrond en de talenten en behoeften van 

kinderen; ervoor zorgen dat alle informatie voor en van gezinnen duidelijk en bruikbaar is en dat het in 

verband wordt gebracht met het schoolsucces van kinderen. 

Het tweede type is communiceren, wat inhoudt dat effectieve manieren ontworpen worden voor 

de communicatie tussen school en ouders. De bijbehorende uitdagingen zijn: de leesbaarheid, 

duidelijkheid, vorm en frequentie van alle memo's, aankondigingen en andere verbale en non-verbale 

communicatie waarborgen; rekening houden met ouders die niet goed Nederlands spreken/lezen of 

grotere afgedrukte letters nodig hebben; waarborgen van de kwaliteit van de grote manieren van 

communicatie (nieuwsbrieven, schoolrapporten, enzovoort); zorgen voor een duidelijke tweeweg -

communicatie van huis naar school en van school naar huis.  

Het derde type betreft vrijwilligerswerk, oftewel het werven en organiseren van ouders om de 

school te helpen en leerlingen te ondersteunen. Uitdagingen bij dit type zijn: het werven van 

vrijwilligers op grote schaal, zodat alle gezinnen weten dat hun tijd en talenten welkom zijn; en 

flexibele schema’s maken voor vrijwilligers, bijeenkomsten, en evenementen om het voor ouders die 

werken mogelijk te maken deel te nemen. 

Als vierde type kan de school zich bezighouden met thuis leren, wat het helpen van ouders met 

informatie en ideeën voor huiswerkbegeleiding thuis inhoudt. Uitdagingen hierbij zijn: het ontwerpen 

en organiseren van een regelmatig schema voor interactief huiswerk; het coördineren van 

gezinsgerelateerde huiswerkactiviteiten, met name wanneer leerlingen verschillende leerkrachten 

hebben; en het betrekken van gezinnen en hun kinderen in alle belangrijke curriculum -gerelateerde 

beslissingen. 

Het vij fde type is het nemen van beslissingen, oftewel ouders in de school betrekken bij het 

nemen van beslissingen en de ontwikkeling van ouders als leiders binnen de school. De bijbehorende 

uitdagingen zijn: ouderleiders betrekken uit alle raciale, etnische, sociaaleconomische en andere 

groepen in de school; trainingen aanbieden om het voor leiders mogelijk te maken te dienen als 

vertegenwoordigers van andere gezinnen, met inbreng en terugkeer van informatie aan alle ouders; 

en leerlingen betrekken (samen met hun ouders) in de groepen die besluiten nemen.  

Het zesde type betreft samenwerking binnen de gemeenschap, oftewel het identificeren en 

integreren van middelen en diensten van de gemeenschap om de relatie tussen school, leerlingen en 

ouders te vergroten. Uitdagingen bij dit type zijn: het bespreken van de verdeling van 

verantwoordelijkheden, middelen, personeel en locaties voor gezamenlijke activiteiten; gezinnen 

informeren over programma’s van de gemeenschap voor leerlingen, zoals bijles; het zorgen voor 

gelijke kansen voor leerlingen en gezinnen wat betreft het meedoen in programma’s van de 

gemeenschap en het verkrijgen van diensten; en diensten integreren voor kind en gezin in het 

onderwijs.
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Ouderbetrokkenheid in Nederland 

In Nederland is ouderbetrokkenheid op basisscholen minder uitgebreid onderzocht dan in de zojuist 

besproken internationale literatuur. Wel wordt steeds vaker gewezen op het belang van het beter 

integreren van ouders in de school (Smit et al., 2001). Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat het 

verbeteren van de samenwerking tussen school en ouders van belang is bij het verbeteren van de 

schoolloopbaan van achterstandsgroepen, zoals etnische minderheden en leerlingen met een lage 

sociaaleconomische status (Smit, Driessen, & Doesborgh, 2002).  

In de Nederlandse literatuur over ouderbetrokkenheid worden verscheidene begrippen door 

elkaar gebruikt. Zo wordt steeds vaker het begrip ‘partnerschap’ gehanteerd als een bruikbaar concept 

om betekenisvolle samenwerkingsrelaties tussen scholen en ouders vorm te geven (Smit, Moerel, & 

Sleegers, 1999; Smit, Driessen, Vrieze, Van Kuijk, & Sleegers, 2005). Educatief partnerschap wordt 

gedefinieerd als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de school over de opvoeding 

en het onderwijs van het kind (Smit et al., 1999; Pameijer, 2012; Smit et al., 2005). Ook 

ouderparticipatie is een begrip dat veel wordt gebruikt. Dit is te definiëren als de actieve deelname van 

ouders aan activiteiten op school (zoals een lees- of verkeersouder, meegaan op schoolreisje of het 

beheren van de schoolbibliotheek) (Meijnen, 1996; Pameijer, 2012; Smit, 2009). Ouderparticipatie 

komt overeen met het derde type van het model van Epstein (1995, 2010), namelijk ‘vrijwilligerswerk’. 

Het is dan ook niet te verwarren met ouderbetrokkenheid (Smit, 2009), wat in dit onderzoek gezien 

wordt als alle zes typen van Epstein (1995, 2010).  Een nauwkeurige analyse leert dat 

sociaaleconomisch bepaalde verschillen in ouderbetrokkenheid zich beperken tot precies dat aspect 

van betrokkenheid dat Nederlandse scholen vaak tot speerpunt van hun beleid hebben gemaakt, 

namelijk de ouderparticipatie (Smit, 2009), oftewel vrijwilligerswerk.  

 

Onderzoeksvraag en deelvragen 

Internationaal is veel onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid en hoe scholen dit het beste 

kunnen faciliteren (Fantuzzo et al., 2000; Peña, 2000; Seitsinger et al., 2008; Sheldon & Epstein, 

2005). In Nederland is hier in mindere mate onderzoek naar gedaan (Smit et al., 2001) en hoe 

specifiek de facilitatie van ouderbetrokkenheid moet zijn op KBS de Kinderhof is niet duidelijk.  Met dit 

onderzoek wordt gepoogd inzicht te krijgen in hoe ouderbetrokkenheid voor de leerkrachten op KBS 

de Kinderhof gefaciliteerd dient te worden, zodat de kwaliteit van ouderbetrokkenheid zal verbeteren. 

Vervolgens wordt op basis hiervan een advies uitgebracht. Middels het advies wordt KBS de 

Kinderhof handvatten aangeboden om de mate van ouderbetrokkenheid te verhogen en dit vast te 

houden tot en met de laatste schooljaren van het kind. De onderzoeksvraag die hierbij is opgesteld, 

luidt: ‘Hoe kan ouderbetrokkenheid effectief worden gefaciliteerd voor de leerkrachten van KBS de 

Kinderhof te Amersfoort?’. Naast de onderzoeksvraag is een tweetal deelvragen opgesteld waarmee 

geprobeerd wordt de onderzoeksvraag zo volledig mogelijk te beantwoorden. Deze deel vragen zijn 

weergegeven in Tabel 1. De eerste deelvraag bestaat uit een drietal sub-deelvragen. 
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Tabel 1 

Overzicht deelvragen 

Nummer Deelvraag (en sub-deelvragen) 

1 Hoe kan de internationale informatie over ouderbetrokkenheid toegepast worden 

op KBS de Kinderhof? 

 Hoe kan ouderbetrokkenheid vormgegeven worden in Nederland/Amersfoort? 

 Hoe kan ouderbetrokkenheid vormgegeven worden bij de populatie van KBS 

de Kinderhof? 

 Hoe dient ouderbetrokkenheid vormgegeven te worden binnen de stichting 

van KBS de Kinderhof? 

2 Wat is volgens de leerkrachten het verschil tussen de huidige en gewenste 

ouderbetrokkenheid op KBS de Kinderhof? 

 

Methode 

Design 

De eerste deelvraag is beantwoord middels deelstudie één, waarbij gebruik is gemaakt van interviews. 

Het antwoord op de tweede deelvraag is verkregen in deelstudie twee, door een digitale vragenlijst af 

te nemen bij de leerkrachten van KBS de Kinderhof. In deelstudie drie is, middels het organiseren van 

een focusgroep, getracht de onderzoeksvraag te beantwoorden. In Tabel 2 is te zien welke doelen de 

deelstudies kennen en welke instrumenten hierbij worden gebruikt.  

Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van een mixed-method onderzoek en het heeft dan 

ook zowel een kwalitatieve als kwantitatieve insteek. Het kwalitatieve deel heeft betrekking op de 

semi-gestructureerde interviews die zijn afgenomen bij de subject matter experts, de vragen van de 

vragenlijst en het gesprek met de focusgroep. Het kwantitatieve deel van het onderzoek is 

beschrijvend en heeft alleen betrekking op de gesloten vragen van de vragenlijst die de leerkrachten 

van KBS de Kinderhof digitaal ingevuld hebben. In de hierop volgende tekst worden methoden per 

deelstudie weergegeven. 

 

Tabel 2 

Overzicht deelstudies 

Deelstudie Doel Instrumenten 

1  Concretiseren van de theorie van Epstein. Interviews 

2  Vaststellen hoe ouderbetrokkenheid op KBS de Kinderhof 

momenteel is vormgegeven. 

 Vaststellen hoe de leerkrachten van KBS de Kinderhof zouden 

willen dat ouderbetrokkenheid wordt vormgegeven. 

Vragenlijst 

3  Vaststellen hoe ouderbetrokkenheid op KBS de Kinderhof 

vormgegeven dient te worden. 

Focusgroep 
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Deelstudie 1: interviews met de subject matter experts  

Deelnemers 

Binnen deze deelstudie zijn vier subject matter 

experts geïnterviewd. Middels deze vier 

interviews is gepoogd de theorie van Epstein 

(1995, 2010) te concretiseren en nauwer aan 

te laten sluiten bij de Nederlandse 

samenleving, zodat concrete items voor de 

vragenlijst van deelstudie 2 konden worden 

opgesteld. Dit is in het trechtermodel van 

Figuur 1 te zien. 

De subject matter experts zijn middels 

een doelgerichte steekproef geselecteerd. De 

eerste subject matter expert betreft een man 

die werkzaam is bij het landelijke 

adviesbureau CPS. Dit adviesbureau heeft in dienst van de Rijksoverheid onderzoek geda an naar 

ouderbetrokkenheid en is landelijk expert op het gebied van ouderbetrokkenheid. Met behulp van het 

onderzoek van het CPS heeft de Rijksoverheid regionale expertisecentra voor ouderbetrokkenheid 

opgezet. Amersfoort valt onder het regionale adviesbureau Marant te Elst. De tweede subject matter 

expert is dan ook een vrouw die werkzaam is bij dit adviesbureau. De twee laatste subject matter 

experts zijn beide teamleidster van een school. Ze zijn geselecteerd middels het advies verkregen van 

de directie van KBS de Kinderhof. Beide scholen kennen namelijk een hoge mate van 

ouderbetrokkenheid en zijn ieder op hun eigen manier representatief voor KBS de Kinderhof. Zo ligt 

OBS ’t Spectrum in een vergelijkbare woonwijk als KBS de Kinderhof en heeft de school ongeveer 

dezelfde verhoudingen tussen nationaliteiten. Er kan gesteld worden dat OBS ’t Spectrum een 

soortgelijke ouderpopulatie bevat als KBS de Kinderhof en dat het interview met de teamleidster van 

OBS ’t Spectrum inzicht geeft in hoe ouderbetrokkenheid vormgegeven kan worden bij een dergelijke 

ouderpopulatie. KBS de Tafelronde is een school binnen dezelfde stichting als KBS de Kinderhof en 

het interview met de teamleidster van de bovenbouw kan dan ook inzicht geven in de manier waarop 

de stichting KPOA met ouderbetrokkenheid omgaat. De participantkarakteristieken van de steekproef 

zijn terug te vinden in Tabel 3. De participanten hebben een gemiddelde leeftijd van 46.25 jaar (SD = 

5.68) en hebben een gemiddeld aantal jaren werkervaring van 13.50 jaar (SD = 6.35). 

Tabel 3 

Participantkarakteristieken interview 

Participantnummer Sekse Leeftijd Aantal jaren werkervaring 

1 Man 48 11 

2 Vrouw 48 22 

3 Vrouw 51 7 

4 Vrouw 38 14 

Figuur 1. Concretiseren van de theorie van Epstein (1995, 2010) 
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Instrumenten 

De interviews zijn opgesteld aan de hand van de theorie van Epstein (1995, 2010). Zo is gebruik 

gemaakt van zes hoofdcategorieën, namelijk de zes typen van ouderbetrokkenheid (Epstein, 1995, 

2010). Op basis van de uitdagingen per type zijn vragen ontwikkeld (zie Tabel 4). 

 

Tabel 4 

Voorbeeld interviewvragen gebaseerd op de 6 typen ouderbetrokkenheid van Epstein (1995, 2010) 

Type Vragen 

Ouderschap  Hoe kan aan alle ouders die dat willen of nodig hebben, 

informatie worden verschaft? 

 Hoe kunnen gezinnen in staat worden gesteld informatie te delen 

met school over hun cultuur, achtergrond en de talenten en 

behoeften van hun kinderen? 

Communicatie  Hoe kan de leesbaarheid, duidelijkheid, vorm en frequentie bij 

alle vormen van communicatie gewaarborgd worden? 

 Hoe kan rekening gehouden worden met ouders die niet goed 

Nederlands spreken of lezen? 

Vrijwilligerswerk  Hoe kunnen gezinnen op een zodanig grote schaal geworven 

worden dat alle gezinnen weten dat hun tijd en talenten welkom 

zijn? 

 Hoe kunnen flexibele schema’s worden gemaakt voor 

vrijwilligers, bijeenkomsten en evenementen, om het voor ouders 

die werken mogelijk te maken deel te nemen? 

Thuis leren  Hoe kan een regelmatig schema voor interactief huiswerk 

ontworpen en georganiseerd worden? 

 Hoe kunnen gezinsgerelateerde huiswerkactiviteiten worden 

gecoördineerd? 

Beslissingen  Hoe kunnen ouderleiders worden betrokken uit alle raciale, 

etnische, sociaaleconomische en andere groepen in de school? 

 Wat voor trainingen worden in Nederland aangeboden om het 

voor ouderleiders mogelijk te maken te dienen als 

vertegenwoordigers van andere gezinnen, met inbreng en 

terugkeer van informatie aan alle ouders? 

Samenwerken binnen 

gemeenschap 

 Hoe kan de verdeling van verantwoordelijkheden, middelen, 

personeel en locaties voor gezamenlijke activiteiten besproken 

worden? 

 Hoe kunnen gezinnen worden geïnformeerd over programma’s 

van de gemeenschap voor leerlingen (zoals bijles)? 
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De interviewvragen zijn voor alle drie de interviews toegespitst. Bij het eerste interview lag de focus op 

ouderbetrokkenheid in Nederland, het tweede interview had als focus de ouderpopulatie en het derde 

interview kende de stichting KPOA als focus. De geluidsopnames van de interviews zijn 

getranscribeerd en gecodeerd met behulp van de codeboom die deels in Tabel 5 staat en in zijn 

geheel in Bijlage 3 

 te vinden is. 

 

Tabel 5 

Voorbeeld codeboom interview gebaseerd op de 6 typen ouderbetrokkenheid van Epstein (1995, 

2010) 

Kernlabel Sublabel 1 Sublabel 2 Uitleg 

Nederland Ouderschap 

Informatie 

verschaffen 

 Hoe wordt in Nederland, aan alle ouders 

die dat willen of nodig hebben, informatie 

verschaft? 

Informatie delen 

 Hoe worden in Nederland gezinnen in 

staat gesteld informatie te delen met 

school over hun cultuur, achtergrond en de 

talenten en behoeften van hun kinderen? 

Informatie voor en 

van gezinnen 

 Hoe wordt in Nederland alle informatie 

voor en van gezinnen duidelijk en 

bruikbaar gemaakt. 

 Hoe wordt in Nederland alle informatie 

voor en van gezinnen in verband gebracht 

met de schoolprestaties? 

 

Procedure 

De gehele interviews zijn opgenomen met behulp van een iPhone. De geluidso pname is gestart nadat 

degene die geïnterviewd werd daarmee had ingestemd. Eén onderzoeker had de rol van 

hoofdinterviewer en stelde de vragen. De andere interviewer maakte aantekeningen en stelde zo nu 

en dan ook vragen. 

 

Analyse 

De transcripten (Bijlagen 4 t/m 7) zijn gecodeerd (zie codeboek Bijlage 3). Hierbij was sprake van een 

excellente interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (k  = .84). De kernlabels ‘Nederland’, ‘stichting’, 

‘populatie’ en ‘niet van toepassing’ zijn gebruikt wanneer een respondent iets zei over respectievelijk 

ouderbetrokkenheid in Nederland, ouderbetrokkenheid binnen de stichting KPOA, ouderbetrokkenheid 

bij ongeveer dezelfde populatie als die van KBS de Kinderhof, of iets dat niet van toepassing was. 

Indien mogelijk zijn sublabels toegekend aan de kernlabels. Deze sublabels bestaan uit de zes typen 

van ouderbetrokkenheid van Epstein (1995, 2010) met hun uitdagingen (zie Tabel 5 en Bijlage 3). De 
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sublabels maakten het mogelijk dat een segment een kernlabel kreeg waar twee niveaus van 

sublabels onder vielen, waarvan maar één sublabel gebruikt werd aangezien het segment niet nog 

specifieker te labelen viel. Zo kon het voorkomen dat een segment ging over het vrijwilligerswerk bij 

ouderbetrokkenheid in Nederland, maar werd niet over een specifieke vorm van vrijwilligerswerk 

gesproken. Dit segment kreeg dan de code ‘Nl-Vw’. Wanneer in het segment wel duidelijk over 

flexibele schema’s gesproken was, had het de code ‘Nl-Vw-Fs’ gekregen. 

 

Deelstudie 2: vragenlijst leerkrachten KBS de Kinderhof 

Deelnemers 

De leerkrachten van KBS de Kinderhof hebben de vragenlijst toegestuurd gekregen (N = 22). Hiervan 

hebben achttien participanten de vragenlijst ingevuld. Dit betrof twee mannen en zestien vrouwen met 

een gemiddelde leeftijd van 44.00 jaar (SD = 15.22). De leerkrachten zijn gemiddeld 18.11 jaar 

werkzaam in het onderwijs (SD = 13.22). 

 

Instrumenten 

De vragenlijst is gebaseerd op de uitkomsten van de interviews van deelstudie 1, waarbij concrete 

invulling is gegeven aan de zes typen van ouderbetrokkenheid (Epstein, 1995, 2010). De vragenlijst 

bevat de categorieën ‘huidige situatie’ en ‘gewenste situatie’. Deze zijn ieder onder te verdelen in zes 

schalen, gebaseerd op de zes typen van Epstein (1995, 2010) (zie Bijlage 9). Iedere subschaal 

bestaat uit gesloten items met een acceptabele tot goede interne consistentie en open items (zie 

Tabel 6). 

 

Tabel 6 

Aantal gesloten en open items per type ouderbetrokkenheid van Epstein 

Type 
Aantal gesloten 

items (k ) 
a 

Aantal open items 

(k ) 
a Cronbach’s α 

b 

Ouderschap 18 1 .88 

Communicatie 23 1 .81 

Vrijwilligerswerk 12 1 .77 

Thuis leren 6 1 .71 

Beslissingen nemen 8 2 .67 

Samenwerken binnen de gemeenschap 5 1 .67 

Totaal 72 7 - 

Noot. a Het aantal items geldt voor één situatie (huidig óf gew enst). Aangezien de huidige en gew enste situatie dezelfde vragen 

bevatten, bestond de totale vragenlijst uit het dubbele aantal vragen. 

b Voor het berekenen van de interne consistentie van de schalen (Cronbach’s α) zijn de scores van de gew enste situatie 

gebruikt. 

 

De gesloten items zijn beantwoord aan de hand van een 4 -punts Likertschaal, met als uitersten 

‘helemaal mee oneens’ en ‘helemaal mee eens’ (zie Tabel 7 en Bijlagen 9 en 10). Voor deze schaal is 

gekozen aangezien de stellingen gaan over het eigen handelen van de participant en deze dus altijd 
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kan antwoorden of hij/zij wel of niet op een bepaalde wijze handelt. Ook worden neutrale antwoorden 

voorkomen en zijn respondenten minder snel geneigd uitersten te vermijden.
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Tabel 7 

Voorbeeldvragen van gesloten vragen vragenlijst aan de hand van 6 typen ouderbetrokkenheid van 

Epstein 

Type Voorbeeldvraag  

Ouderschap  Ik leg ouders die dat willen/nodig 

hebben uit hoe ik op school bepaalde 

onderwerpen aanbiedt. Zo kunnen zij dit 

thuis op dezelfde manier aanpakken. 

 

 Ik praat geregeld met ouders over de 

behoeften van hun kinderen. 

 

Communicatie  Ik zorg dat ik regelmatig met alle ouders 

van mijn leerlingen in contact sta. 

 

 Ouders die niet goed Nederlands 

spreken/lezen biedt ik op een 

aangepaste manier informatie aan. 
 

Vrijwilligerswerk  Ik maak alle ouders van mijn leerlingen 

duidelijk dat hun bijdrage op school 

welkom is. 
 

 Wanneer de aanwezigheid/hulp van 

ouders gewenst is, geef ik de specifieke 

data/tijden ruim van tevoren aan.  

Thuis leren  Het is voor de ouders van mijn 

leerlingen duidelijk wanneer hun kind 

huiswerk meekrijgt van mij. 
 

 Wanneer verscheidene ouders namens 

hun kind/kinderen aangeven een 

bepaald lesonderwerp lastig te vinden, 

pas ik mijn curriculum hierop aan. 

 

Beslissingen  Ik doe mijn best om ervoor te zorgen 

dat ouders van verschillende 

achtergronden actief zijn in de 

oudervereniging. 

 

 Ik betrek ouders bij de beslissing over of 

hun kind al dan niet blijft zitten. 

 

Samenwerken 

binnen de 

gemeenschap 

 Wanneer de oudervereniging wat 

organiseert voor de school, is duidelijk 

wat de verantwoordelijkheid is van de 

oudervereniging en wat de 
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verantwoordelijkheid is van de 

leerkrachten/directie. 

 Wanneer er een mogelijkheid is voor 

bijles, zorg ik ervoor dat alle 

ouders/kinderen hiervan op de hoogte 

zijn. 

 

 

De open items gaven de leerkrachten en directie van KBS de Kinderhof de kans informatie toe te 

voegen die zij niet eerder aan hadden kunnen geven in een gesloten vraag (zie Tabel 8 en Bijlage 9). 

Aan het einde van de vragenlijst kregen de participanten de kans eventuele op- en aanmerkingen te 

noteren. 

 

Tabel 8 

Voorbeeldvragen van open vragen vragenlijst aan de hand van 6 typen ouderbetrokkenheid van 

Epstein 

Type Voorbeeldvraag 

Ouderschap  Heb je nog iets toe te voegen over hoe je ouders helpt een 

leerrijke thuisomgeving te creëren?  

Communicatie  Heb je nog iets toe te voegen over op welke manieren jij zorgt 

voor de communicatie tussen school en ouders/ouders en 

school?  

Vrijwilligerswerk  Heb je nog iets toe te voegen over het werven en organiseren 

van ouders om de school te helpen en leerlingen te 

ondersteunen? 

Thuis leren  Heb je nog iets toe te voegen over hoe je ouders helpt met 

informatie en ideeën voor huiswerkbegeleiding thuis? 

Beslissingen  Heb je nog iets toe te voegen over het betrekken van ouders in 

de school bij het nemen van beslissingen en de ontwikkeling van 

ouders als leiders binnen de school?  

Samenwerken binnen 

gemeenschap 

 Heb je nog iets toe te voegen over het identificeren en integreren 

van middelen en diensten van de gemeenschap om de relatie 

tussen school, leerlingen en ouders te vergroten? 

 

Procedure 

De vragenlijst is digitaal afgenomen middels de online enquêtesoftware van SurveyMonkey (zie 

bijlage 9). Met behulp van e-mail is alle participanten in de tweede week van maart verzocht de 

vragenlijst in te vullen. In deze e-mail was ook de link naar de vragenlijst te vinden. In de derde week 

van maart hebben de participanten via de e-mail een herinnering ontvangen. 
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Analyse 

De gesloten items zijn geanalyseerd middels beschrijvende statistieken die verkregen zijn met behulp 

van het statistische computerprogramma SPSS Statistics.  Voor bijna alle vragen geldt dat des te meer 

de participanten het ermee eens zijn, hoe meer zij overeenkomen met de theorie en subject matter 

experts. Echter, één vraag is omgeschaald. Middels gepaarde t-toetsen (α = .05) zijn de gemiddelden 

van de huidige situatie vergeleken met de gemiddelden van de gewenste situatie. Vervolgens is 

bepaald of deze verschillen significant zijn en wanneer dit het geval was, is een effectgrootte 

berekend met behulp van Cohen’s d. De gesloten items zijn ook kwalitatief geanalyseerd door per 

vraag te kijken naar het verschil tussen de gemiddelde scores van de huidige en gewenste situatie.  

De open items zijn per type van ouderbetrokkenheid geclusterd. Zo is voor overzichtelijke resultaten 

gezorgd. 

 

Deelstudie 3: focusgroep met werkgroep ouderbetrokkenheid 

Deelnemers 

De focusgroep (n = 4) binnen dit onderzoek heeft als controle van de ingevulde vragenlijsten gediend. 

Deze focusgroep bestaat uit de leden van de werkgroep omtrent ouderbetrokkenheid. Dit houdt in dat 

deze groep uiteindelijk gezamenlijk het eindoordeel heeft bij het vaststellen van de 

ouderbetrokkenheid. De focusgroep bestaat uit drie leerkrachten (waarvan één leerkracht expert op 

het gebied van ouderbetrokkenheid), de teamleidster van de bovenbouw en de directrice. De 

participanten hebben een gemiddelde leeftijd van 43.75 jaar (SD = 7.93) en zijn gemiddeld 17.00 jaar 

werkzaam in het onderwijs (SD = 9.09). De participantkarakteristieken zijn terug te vinden in Tabel 9. 

 

Tabel 9 

Participantkarakteristieken focusgroep 

Participantnummer Sekse Leeftijd Aantal jaren werkervaring 

1 Vrouw 44 9 

2 Vrouw 52 29 

3 Vrouw 46 19 

4 Vrouw 33 11 

 

Instrumenten 

De conclusies van de vragenlijst vormden de interviewleidraad voor de focusgroep, waarbij de 

onderzoekers in de rol van gespreksleider zijn getreden. De conclusies zijn geordend en op een 

overzichtelijke wijze weergegeven (zie Figuur 2 en Bijlage 10). Dit stelde de onderzoekers in staat 

steeds één conclusie voor te leggen aan de focusgroep en ze dan hierover te laten discussiëren en 

oordelen. Zo zijn alle conclusies van de vragenlijsten behandeld.  
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Vraag 
Huidige situatie 

Gewenste 

situatie 

 

Wel  

 

Niet 

 

Misschien 

M SD M SD 

5.1 Ervoor zorgen dat ouders 

van verschillende 

achtergronden actief zijn op 

school. 

3.00 0.73 3.56 0.63    

5.2 Ouderleiders trainingen 

aanbieden. 

1.80 0.86 2.73 0.80    

Figuur 2. Voorbeeld interview leidraad voor bij de focusgroep 

 

Procedure 

De gehele focusgroep is opgenomen met behulp van een iPhone. De geluidsopname is gestart nadat 

de participanten daarmee in hadden gestemd. De onderzoekers, als zijnde in de rol van voorzitter, 

legden de bevindingen van de vragenlijst aan de focusgroep voor. Vervolgens is per onderdeel 

besproken of het haalbaar zou zijn en of het bij de nieuwe visie zou passen. Op basis daarvan is in de 

focusgroep besproken of resultaten van de vragenlijst wel of niet doorgevoerd zouden kunnen worden 

in de school. 

 

Analyse 

De geluidsopname van het focusgroep-gesprek is getranscribeerd en gecodeerd en hierbij was sprake 

van een excellente interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (k  = 1.00). Het transcript is eerst in segmenten 

verdeeld. Iedere keer dat het over één bepaald punt van de interviewleidraad ging, werd gezien als 

zijnde een los segment. Aan elk segment is een code toegekend.  

De labels die gebruikt zijn, zijn ‘wel geschikt’, ‘niet geschikt, ‘misschien geschikt’ en ‘niet van 

toepassing’, met als codes ‘Wg’, ‘Ng’, Mg en ‘Nvt’. Het ging dan respectievelijk om conclusies die 

volgens de werkgroep toegepast zouden kunnen worden, niet toegepast zouden kunnen worden, of 

misschien toegepast zouden kunnen worden op KBS de Kinderhof. Een segment was niet van 

toepassing indien de werkgroep over iets anders dan de conclusies van de tweede deelstudie sprak. 

Van sublabels was geen sprake. 

 

Resultaten 

Om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, worden achtereenvolgens de resultaten 

van de interviews met de subject matter experts, de afgenomen vragenlijst bij de leerkrachten van 

KBS de Kinderhof en de focusgroep weergegeven per deelstudie. 

 

Resultaten deelstudie 1: interviews met de subject matter experts 

Uit de interviews met de vier subject matter experts zijn resultaten gegenereerd. Daar de experts hun 

organisatie vertegenwoordigen worden zij vanaf nu aangeduid met de naam van de organisatie waar 

ieder deel van uitmaakt. Aangezien deze deelstudie slechts diende om de theorie van Epstein (1995, 
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2010) te concretiseren en nauwer aan te laten sluiten bij de Nederlandse samenleving, zullen de 

resultaten hier niet uitgebreid worden beschreven. De uitgebreide resultaten van de interviews zijn te 

vinden in Bijlage 4. In Tabel 10 is een overzichtelijke weergave van deze resultaten weergegeven. 

Hierin is te zien welke invulling door iedere subject matter expert werd gegeven aan de typen van 

Epstein (1995, 2010). Indien een subject matter expert aangaf geen specifieke invulling te hebben 

voor een bepaald type, is dit in Tabel 10 aangeduid met ‘geen vormen’  of ‘geen vaste regelgeving’. 
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Tabel 10 

Resultaten interviews per type ouderbetrokkenheid 

Type  CPS Marant ‘t Spectrum de Tafelronde 

Ouderschap  Zorg voor een 

samenwerkingsrelatie. 

 Ouders laten weten dat 

schoolse onderwerpen in 

alledaagse momenten 

terugkomen. 

 Ouders laten weten waar de 

klas mee bezig is en ouders 

daarop laten reageren.  

o Facebook 

o Samen-

scholingsmomenten. 

 Behoeften van kinderen wat 

betreft informatie-

uitwisseling peilen bij 

ouders. 

 Startgesprek aan het begin 

van het jaar ter 

kennismaking. 

 Individuele 

gespreksarrangementen. 

 Startgesprek aan het begin 

van het jaar ter 

kennismaking. 

 Aanpassen van 

informatievoorzieningen aan 

ouderpopulatie. 

 Ouders op school het thuis 

leren laten ervaren.  

 Oudercursus indien nodig. 

 Problemen samen met 

ouders aanpakken. 

 Ouderontmoetingsmiddagen 

met als doel de ouders te 

leren kennen en de ouders 

met elkaar kennis te laten 

maken. 

 Eerst een band opbouwen. 

 Warme overdracht met 

voorschoolse instanties. 

Communicatie  Zorg voor een relatie.  Planning bijeenkomsten op  Ouders ook door andere  Geen vaste regelgeving. 
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 Startgesprek aan het begin 

van het jaar. 

 Individuele 

gespreksarrangementen 

over de vorm en frequentie 

van communicatie. 

 Communicatie aanpassen 

aan situatie. (toelichten) 

 Niet teveel informatie 

zenden. 

 Communicatiemiddelen aan 

huidige samenleving. 

o Panelgesprekken, waarbij 

een samengestelde groep 

ouders met verschillende 

achtergronden kritisch 

naar de school kijkt. 

o Samen-

scholingsmomenten, 

waarbij ouders en 

leerkrachten elkaar 

scholen. 

o Facebook. 

 Competentie, autonomie en 

relatie voor zowel de 

kalender. 

 Communicatievormen. 

o Schoolwebsite. 

o Schoolkrant. 

o Applicatie (app) van de 

school. 

o Algemene 

informatieavond. 

o Informatieavond op 

groepsniveau. 

o Kijkochtend. 

o Huisbezoek. 

o Communicatieplatform, 

oftewel een online en 

interactief platform voor 

basisscholen, waardoor 

leerkrachten en ouders 

effectief met elkaar 

kunnen communiceren. 

o Informele 

contactmomenten. 

 Ouders mogen de school in 

komen. 

 Leerkracht luistert naar 

ouders en vraagt indien 

mogelijk door. 

ouders laten benaderen.  

 Niet teveel schriftelijk, vooral 

mond op mond. 

 Schriftelijke informatie 

ondersteunen met 

afbeeldingen. 

 Gelijkwaardig opstellen 

tegenover ouders. 
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leerkracht als de ouder. 

 Ouders als buddy’s, waarbij 

ouders met elkaar in contact 

staan en elkaar helpen. 

 Nieuwjaarsreceptie, waarbij 

ouders elkaar aan het begin 

van het schooljaar leren 

kennen. 

 Tolk voor ouders die de 

Nederlandse taal niet goed 

verstaan. 

 Ouders staan met elkaar in 

contact. 

 Tolk voor ouders die de 

Nederlandse taal niet goed 

verstaan. 

 Ouders vragen om feedback 

over communicatie. 

Vrijwilligerswerk  Vrijwilligers werven die geen 

ouders zijn. 

 Gelijkwaardige relatie. 

 Werving. 

o Contactouders of 

klassenouders. 

o Intekenlijst. 

o Schoolkrant. 

o Applicatie (app) van de 

school. 

o Bedankdag, oftewel een 

dag waarop alle ouders 

die zich hebben ingezet 

voor de school worden 

bedankt. 

o Communicatieplatform. 

 Vrijwilligerswerk is niet 

vrijblijvend. 

 Voordelen noemen die de 

vrijwilliger kan genieten. 

 Contacten onderhouden. 

 Ouders met elkaar in contact 

brengen. 

 Waardering uiten. 

 Eerst een band opbouwen. 

 Geen vaste regelgeving. 

Thuis leren  Co-creatie, dus niet  Regelmatig schema voor  Geen vormen.  Geen vaste regelgeving. 
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eenrichtingsverkeer. 

 Samen-scholingsmomenten 

voor het bespreken van 

strategieën. 

 Ouders laten meedenken 

over curriculum-gerelateerde 

beslissingen. 

huiswerk organiseren. 

o Logboek. 

o Communicatieplatform. 

o Communicatieschrift. 

 Ouders niet laten 

meedenken over curriculum-

gerelateerde beslissingen. 

Beslissingen 

nemen 

 Leerkrachten kiezen ouders 

voor panelgesprekken. 

 Ouders denken mee bij het 

nemen van beslissingen, 

maar nemen geen 

beslissingen. 

 Geen training voor ouders.  

 Met ouder afspreken of kind 

wel of niet aanwezig is bij 

het gesprek. 

 Mondeling of schriftelijk 

contact hebben met ouders, 

om ervoor te zorgen dat 

ouderleiders de gehele 

ouderpopulatie 

vertegenwoordigen. 

 Geen training voor ouders.  

 Kinderen bij 

rapportgesprekken. 

 Medezeggenschapsraad. 

 Ouders mogen ideeën over 

indeling groepjes opperen. 

 Kritische werkgroep met 

ouders uit verschillende 

culturen. 

o Actieve werving.  

 Medezeggenschapsraad. 

 Training MR. 

 Indirect via ouder-

tevredenheidsonderzoek. 

 Ouderraad. 

Samenwerken 

binnen 

gemeenschap 

 Afspraken maken in 

projectplan. 

 Verantwoordelijkheden 

vaststellen bij intakegesprek. 

 Geen vormen.  Geen vaste regelgeving. 

Noot. Deze tabel is gebaseerd op Bijlage 8.
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Resultaten deelstudie 2: vragenlijst leerkrachten KBS de Kinderhof 

Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat de gewenste ouderbetrokkenheid ( M = 3.23, SD = 0.35) anders 

vormgegeven dient te worden dan de huidige ouderbetrokkenheid (M = 2.77, SD = 0.33). Hierbij is 

sprake van een significant verschil, t (8) = 4.08, p = .004, d = 1.32. Hoe dit verschil eruitziet, zal in de 

hierop volgende tekst per type worden beschreven. Hierbij zal in de tabellen uitgebreide informatie te 

vinden zijn die in de tekst wordt toegelicht. 

 

Ouderschap 

De leerkrachten gaven aan dat de gewenste situatie van het ouderschap ( M = 3.39, SD = 0.39) 

anders vormgegeven dient te worden dan de huidige situatie (M = 3.04, SD = 0.33). Hierbij is sprake 

van een significant verschil, t (13) = 5.23, p < .001, d = 1.00. Zoals in Tabel 11 te zien is, wordt het 

belangrijk gevonden informatie met ouders uit te wisselen over hoe de school, ouders en/of kinderen 

zaken aanpakken. Deze informatie dient in verband te worden gebracht met schoolprestaties en de 

informatie-uitwisseling moet afgestemd worden op de behoeften van het kind. Ouders dienen te 

kunnen reageren op informatie die zij krijgen over klassenactiviteiten. Ook vinden de leerkrachten het 

belangrijk een band en een samenwerkingsrelatie op te bouwen met ouders van de leerlingen in de 

eigen klas. Al deze zaken vinden momenteel al plaats. Wat nog lang niet altijd gebeurt is het per 

leerling met de ouders een startgesprek voeren aan het begin van het schooljaar, en individuele 

gespreksarrangementen afspreken of informatievoorzieningen aanpassen aan de totale populatie. 

Toch werd aangegeven dat deze zaken gewenst zijn. 

Over het algemeen zijn de leerkrachten het er een beetje mee eens dat ouders moeten ervaren 

hoe schoolonderwerpen in alledaagse situaties terugkomen (zie Tabel 11). Een oudercursus wordt 

hierbij geadviseerd. Een warme overdracht bij aanvang van de schoolloopbaan wordt belangrijk 

gevonden en dit blijft gewenst.  

 

Tabel 11 

Ouderschap: alle ouders helpen een leerrijke thuisomgeving te creëren  

Vraag 
Huidige situatie  Gewenste situatie 

n M SD  n M SD 

1.1 Ouders informeren over 

aanbieden onderwerpen. 

18 3.61 0.50  18 3.61 0.50 

1.2 Contact met ouders over 

cultuur, achtergrond en 

talenten/behoeften kinderen. 

18 3.11 0.68  18 3.33 0.77 

1.3 Informatie voor ouders 

afstemmen op schoolprestaties. 

18 3.33 0.59  18 3.33 0.59 

1.4 Informatie van ouders linken 

aan schoolprestaties. 

18 3.50 0.51  18 3.56 0.51 

1.5 Samenwerkingsrelatie met alle 

ouders. 

18 3.44 0.62  18 3.67 0.69 
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1.6 Ouders informeren over 

schoolonderwerpen in alledaagse 

situaties. 

18 3.06 0.64  18 3.17 0.51 

1.7 Ouders informeren over 

activiteiten in klas. 

18 3.33 0.59  18 3.78 0.43 

1.8 Ouders laten reageren op 

informatie die gegeven wordt over 

klassenactiviteiten. 

18 3.28 0.75  17 3.51 0.62 

1.9 Bij ouders peilen welke 

informatie-uitwisseling nodig is 

gezien behoeften kind. 

18 3.22 0.73  18 3.39 0.50 

1.10 Ieder schooljaar per leerling 

startgesprek met de ouders. 

18 2.61 1.20  18 3.28 0.90 

1.11 Individuele 

gespreksarrangementen voor het 

delen van informatie. 

18 2.78 1.06  18 3.22 0.88 

1.12 Informatievoorziening 

aanpassen aan totale 

ouderpopulatie.  

18 2.67 0.59  18 3.22 0.81 

1.13 Ouders laten ervaren hoe 

schoolonderwerpen in alledaagse 

situaties terugkomen. 

18 2.61 0.61  16 3.00 0.82 

1.14 Oudercursus aanraden aan 

ouders die dat nodig hebben. 

18 1.94 0.87  17 2.59 0.80 

1.15 Samen met ouders problemen 

aanpakken. 

18 3.61 0.50  16 3.81 0.40 

1.16 Bijeenkomsten organiseren 

met als doel elkaar leren kennen. 

18 2.28 0.90  17 3.29 0.85 

1.17 Pogen met alle ouders van 

leerlingen in eigen klas een band 

op te bouwen. 

18 3.56 0.62  17 3.82 0.53 

1.18 Warme overdracht. 18 3.17 0.92  17 3.82 0.39 

Noot. De gemiddelden zijn op tw ee decimalen nauw keurig weergegeven. Hierbij dient in achting genomen te w orden dat 
gew erkt is met een intervalschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’, 2 staat voor ‘een beetje mee oneens’, 3 staat 
voor ‘een beetje mee eens’ en 4 staat voor ‘helemaal mee eens.’ 

 
Communicatie 

De leerkrachten gaven aan dat de gewenste situatie voor het communiceren (M = 3.48, SD = 0.24) 

anders vormgegeven dient te worden dan de huidige situatie (M = 3.03, SD = 0.41). Hierbij is sprake 

van een significant verschil, t (14) = 4.00, p = .001, d = 1.35. Bij de frequentie en vorm van 

communicatie dient nog meer aangesloten te worden bij de behoefte n van ieder kind en de situatie 

(zie Tabel 12). De leerkrachten staan ervoor open individuele gespreksarrangementen af te sluiten 
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met de ouders van ieder kind. De communicatie is duidelijk, maar kan nog duidelijker. Hierbij kan 

gedacht worden aan leesbaarheid, schriftelijke communicatie ondersteunen met afbeeldingen, 

rekening houden met niet-Nederlandstaligen, vooral mondelinge communicatie en 

communicatiemiddelen die passen bij de huidige samenleving. 

Leerkrachten stellen zich gelijkwaardig op tegenover ouders, ouders zijn welkom in de school 

en er wordt naar ze geluisterd. Dit dient zo te blijven. Wat minder vaak gedaan wordt, en naar mening 

van de leerkrachten vaker zou mogen gebeuren, is het ouders om feedback vragen over de 

communicatie (zie Tabel 12). Ook kan meer gelet worden op het tonen van belangrijke bijeenkomsten 

op een schoolkalender. 

 

Tabel 12 

Communicatie: effectieve manieren worden ontworpen voor de communicatie tussen school en 

ouders 

Vraag 
Huidige situatie  Gewenste situatie 

n M SD  n M SD 

2.1 Frequentie van communicatie 

past bij behoeften van ieder kind. 

17 3.41 0.62  17 3.82 0.73 

2.2 Vorm van communicatie past 

bij behoeften van ieder kind. 

17 3.35 0.70  17 3.94 0.24 

2.3 Communicatie is duidelijk. 17 3.47 0.72  17 3.94 0.24 

2.4 Schriftelijke communicatie is 

leesbaar. 

16 3.56 0.51  17 3.88 0.33 

2.5 Communicatie aanpassen voor 

ouders die niet goed Nederlands 

spreken/lezen. 

17 2.71 0.99  17 3.53 0.62 

2.6 Duidelijke tweeweg-

communicatie.  

17 3.00 0.94  17 3.88 0.33 

2.7 Relatie opbouwen met ouders 

met goede communicatie als doel. 

17 3.65 0.61  17 3.76 0.56 

2.8 Individuele 

gespreksarrangementen over vorm 

en frequentie.  

17 2.59 1.00  17 3.18 0.64 

2.9 Per situatie bepalen welke 

vorm van communicatie het beste 

past. 

17 3.18 0.81  17 3.47 0.51 

2.10 School moet niet teveel 

informatie zenden. 

17 2.47 1.13  17 2.53 1.07 

2.11 Communicatiemiddelen zijn 

aangepast aan huidige 

samenleving. 

17 2.88 0.99  17 3.65 0.61 
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2.12 In contact met ouders is 

sprake van competentie, 

autonomie en relatie. 

17 3.24 0.66  17 3.71 0.69 

2.13 Stimuleren van ouders als 

buddy’s. 

17 2.47 0.72  17 2.94 0.83 

2.14 Indien nodig is er een tolk. 17 2.65 1.17  17 3.24 0.75 

2.15 Belangrijke bijeenkomsten 

staan op een schoolkalender. 

17 3.76 0.44  17 4.00 0.00 

2.16 Ouders zijn welkom in de 

school. 

17 3.82 0.53  17 4.00 0.00 

2.17 Naar ouders luisteren en 

doorvragen. 

17 3.94 0.24  17 3.94 0.24 

2.18 Ouders om feedback vragen 

over de communicatie. 

17 2.88 0.78  16 3.63 0.62 

2.19 Ouders andere ouders laten 

uitnodigen. 

17 2.18 0.95  17 2.88 0.86 

2.20 Zo min mogelijk schriftelijk en 

vooral mondeling communiceren. 

17 2.24 0.75  17 2.47 1.07 

2.21 Schriftelijke communicatie 

ondersteunen met afbeeldingen. 

17 2.29 0.77  17 2.71 0.69 

2.22 Gelijkwaardig opstellen 

tegenover ouders. 

17 3.53 0.87  17 3.82 0.53 

Noot. De gemiddelden zijn op tw ee decimalen nauw keurig weergegeven. Hierbij dient in achting genomen te w orden dat 
gew erkt is met een intervalschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’, 2 staat voor ‘een beetje mee oneens’, 3 staat 
voor ‘een beetje mee eens’ en 4 staat voor ‘helemaal mee eens.’   
 

In Tabel 13 is te zien dat de leerkrachten de schoolkrant, de informatieavond op groepsnivea u en de 

informele contactmomenten belangrijk vinden en ook vaak gebruiken als vormen van communicatie. 

De schoolwebsite, de algemene informatieavond, het startgesprek en de nieuwjaarsreceptie worden 

momenteel nog niet zo vaak ingezet als communicatiemiddel, terwijl dit volgens het team wel heel 

belangrijk is.  

 

Tabel 13 

Vormen van communicatie 

Vorm 
Percentage huidige 

situatie 

Percentage 

gewenste situatie 

Schoolwebsite 41 82 

Schoolkrant 77 82 

Communicatieplatform   0 29 

Applicatie van de school   0 24 

Algemene informatieavond   0 88 
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Informatieavond op 

groepsniveau 

77 77 

Kijkochtend 17 47 

Huisbezoek 29 41 

Informele contactmomenten 77 82 

Panelgesprekken   0 18 

Samen-scholingsmomenten 11 35 

Facebook   0   6 

Startgesprek aan het begin 

van het schooljaar 

47 77 

Nieuwjaarsreceptie   5 75 

Anders 65 29 

Noot. n = 17 bij zowel huidige als gewenste situatie. Het percentage geeft weer hoeveel procent van de leerkrachten de vorm 

kozen. 

 

Vrijwilligerswerk 

De leerkrachten gaven aan dat de gewenste situatie van vrijwilligerswerk (M = 3.19, SD = 0.33) 

anders vormgegeven dient te worden dan de huidige situatie (M = 2.84, SD = 0.38). Hierbij is sprake 

van een significant verschil, t (13) = 3.36, p = .005, d = 0.98. Zoals Tabel 14 te zien is vinden de 

leerkrachten dat voorafgaand aan het werven van vrijwilligers eerst een band moet zijn opgebouwd. 

Dit is momenteel ook het geval. Het is heel belangrijk, en wordt ook heel belangrijk gevonden, dat 

ouders weten dat hun tijd en talenten welkom zijn. Dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, is 

momenteel redelijk duidelijk en zou nog wat duidelijker mogen. Vrijwilligers die geen ouders zijn, 

worden niet geworven, wat zo kan blijven. De functie van ouders als vrijwilliger hoeft niet per se 

gelijkwaardig te zijn aan die van de leerkracht, maar het wordt wel heel erg belangrijk gevonden 

waardering naar vrijwilligers te uiten. 

De leerkrachten hechten veel waarde aan het ruim van tevoren bekendmaken van data en 

tijden voor vrijwilligerswerk (zie Tabel 14). Ze gaven aan dit reeds te doen. Op basis van 

beschikbaarheid van de vrijwilligers dienen deze data en tijden voortaan ook gewijzigd te kunnen 

worden. Momenteel wordt sporadisch contact onderhouden met vrijwilligers. Volgens enkele 

leerkrachten zou dit vaker mogen voorkomen. De vrijwilligers met elkaar in contact laten staan wordt 

belangrijker gevonden. 

 

Tabel 14 

Vrijwilligerswerk : het werven en organiseren van ouders om de school te helpen en leerlingen te 

ondersteunen 

Vraag 
Huidige situatie  Gewenste situatie 

n M SD  n M SD 

3.1 Alle ouders duidelijk maken dat 

hun tijd en talenten welkom zijn. 

17 3.53 0.51  16 3.81 0.40 
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3.2 Specifieke data/tijden ruim van 

tevoren aangeven wanneer de 

hulp/aanwezigheid van ouders 

gewenst is. 

17 3.76 0.44  16 3.81 0.54 

3.3 De tijden/data voor 

bijeenkomsten en evenementen 

wijzigen op basis van de 

beschikbaarheid van vrijwilligers. 

16 2.81 0.98  16 3.19 0.66 

3.4 Vrijwilligers werven die geen 

ouders zijn, zoals buurtbewoners, 

opa’s en oma’s. 

17 2.06 0.75  16 2.56 0.73 

3.5 De functie van ouders als 

vrijwilliger is gelijkwaardig aan die 

van de leerkracht. 

17 2.53 0.87  16 2.94 0.93 

3.6 Ouders duidelijk maken dat 

vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. 

17 2.94 0.75  16 3.31 0.60 

3.7 Bij werving van vrijwilligers 

voordelen noemen die ouders 

kunnen genieten. 

17 1.88 0.86  16 2.63 0.71 

3.8 Persoonlijk contact 

onderhouden met ouders die zich 

als vrijwilliger inzetten voor de 

school. 

17 2.53 0.87  16 2.88 1.03 

3.9 Ervoor zorgen dat ouders die 

zich als vrijwilliger hebben 

opgegeven met elkaar in contact 

staan. 

16 3.06 0.93  16 3.56 0.63 

3.10 Waardering naar vrijwilligers 

uiten. 

17 3.82 0.39  16 3.94 0.25 

3.11 Voordat het werven van 

vrijwilligers begint moet er een 

band zijn opgebouwd. 

16 2.94 0.77  16 3.25 0.68 

Noot. De gemiddelden zijn op tw ee decimalen nauw keurig weergegeven. Hierbij dient in achting genomen te w orden dat 
gew erkt is met een intervalschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’, 2 staat voor ‘een beetje mee oneens’, 3 staat 
voor ‘een beetje mee eens’ en 4 staat voor ‘helemaal mee eens.’ 
 

Bij het werven van ouders wordt momenteel veel gebruik gemaakt van contactouders en dit dient zo te 

blijven (zie Tabel 15). De schoolkrant en bedankdag zouden hierbij veel meer ingezet mogen worden. 

De school heeft momenteel geen communicatieplatform of applicatie van de school. Hiervoor is wel 

wat animo, maar dat is niet meer dan een derde van de leerkrachten. Intekenlijsten worden nooit 

gebruikt en dienen nooit gebruikt te worden. Leerkrachten gaven aan ouders ook te werven via 

klassenmail en dat is ook gewenst. Een online tool als digiDUIF zou dit eventueel kunnen 
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vervangen/aanvullen. Ouders werven middels informele contactmomenten en whatsapp bleek ook 

voor te komen, maar hierbij werd niet specifiek aangegeven of dit ook gewenst is. Wel zou het  

gewenst zijn ouders te werven tijdens algemene informatieavonden.  

 

Tabel 15 

Vormen van ouderwerving 

Vorm 
Percentage huidige 

situatie 

Percentage gewenste 

situatie 

Contactouders 94 94 

Intekenlijst   0   0 

Schoolkrant 59 88 

Communicatieplatform   0 31 

Applicatie van de school   0 13 

Bedankdag 35 83 

Anders 41 25 

Noot. n = 17 bij huidige situatie en n = 16 bij gew enste situatie. Het percentage geeft weer hoeveel procent van de leerkrachten 

de vorm kozen. 

 

Thuis leren 

De leerkrachten gaven aan dat de gewenste situatie voor het thuis leren (M = 3.09, SD = 0.47) anders 

vormgegeven dient te worden dan de huidige situatie (M = 2.67, SD = 0.64). Hierbij is sprake van een 

significant verschil, t (13) = 3.27, p = .006, d = 0.74. Uit Tabel 16 is op te maken dat het voor ouders 

nog iets duidelijker dient te worden gemaakt wanneer hun kind huiswerk meekrijgt en hoe zij het kind 

hierbij kunnen begeleiden. De onderwerpen, mate en frequentie van het huiswerk zijn zaken waarvan 

leerkrachten vinden dat ouders geen inspraak in zouden moeten hebben. Op basis van informatie van 

ouders over leerlingen willen leerkrachten best het curriculum aanpassen. Echter, de invulling hiervan 

stellen zij liever zelf vast.  

 

Tabel 16 

Thuis leren: het helpen van ouders met informatie en ideeën voor huiswerkbegeleiding thuis 

Vraag 
Huidige situatie  Gewenste situatie 

n M SD  n M SD 

4.1 Ouders van leerlingen duidelijk 

maken wanneer hun kind huiswerk 

meekrijgt. 

15 3.53 0.83  15 4.00 0.00 

4.2 Ouders duidelijk maken hoe zij 

tijdens het maken van huiswerk 

hun kind kunnen ondersteunen. 

15 3.13 0.74  16 3.56 0.51 

4.3 Het curriculum aanpassen 

wanneer verscheidene ouders 

15 2.87 0.99  15 3.20 0.86 
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namens hun kind/kinderen 

aangeven een bepaald 

lesonderwerp lastig te vinden. 

4.4 Ouders inspraak laten hebben 

in de onderwerpen, mate en 

frequentie van huiswerk. 

15 2.07 1.03  14 2.29 0.91 

4.5 Ouders mee laten denken over 

curriculum-gerelateerde 

beslissingen. 

14 1.79 0.70  14 2.29 0.83 

Noot. De gemiddelden zijn op tw ee decimalen nauw keurig weergegeven. Hierbij dient in achting genomen te w orden dat 
gew erkt is met een intervalschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’, 2 staat voor ‘een beetje mee oneens’, 3 staat 
voor ‘een beetje mee eens’ en 4 staat voor ‘helemaal mee eens.’ 
 

Ongeveer een kwart van de leerkrachten staat ervoor open een logboek, communicatieschrift en/of 

communicatieplat form te gebruiken bij het hanteren van een regelmatig schema voor huiswerk (zie 

Tabel 17). 

 

Tabel 17 

Vormen voor het hanteren van een regelmatig schema voor huiswerk  

Vorm 
Percentage huidige 

situatie 

Percentage gewenste 

situatie 

Logboek 13 19 

Communicatieschrift 31 31 

Communicatieplatform   6 25 

Anders 56 56 

Noot. n = 16 bij zow el huidige situatie als gewenste situatie. Het percentage geeft weer hoeveel procent van de leerkrachten de 

vorm kozen. 

 

Nemen van beslissingen 

De leerkrachten gaven aan dat de gewenste situatie voor het nemen van beslissingen ( M = 2.85, SD = 

0.45) anders vormgegeven dient te worden dan de huidige situatie (M = 2.38, SD = 0.45). Hierbij is 

sprake van een significant verschil, t (13) = 3.94, p = .002, d = 1.04. 

Uit Tabel 18 is gebleken dat het wenselijk is meer te doen aan het ouders van verschillende 

achtergronden actief laten zijn op school. Deze ouderleiders kunnen een oudertraining aangeboden 

krijgen. Ook mogen leerlingen met hun ouders meer betrokken worden bij het nemen van 

beslissingen, al dienen ouders geen inspraak te hebben in de groepsopstelling van de klas. Bij 

gesprekken met ouders mogen kinderen aanwezig zijn, waarbij het de vo orkeur geniet dit met ouders 

te bespreken. Voor het nemen van beslissingen over ouderbetrokkenheid willen de leerkrachten meer 

gebruikmaken van de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek.  
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Tabel 18 

Nemen van beslissingen: ouders in de school betrekken bij het nemen van beslissingen en de 

ontwikkeling van ouders als leiders binnen de school 

Vraag 
Huidige situatie  Gewenste situatie 

n M SD  n M SD 

5.1 Ervoor zorgen dat ouders van 

verschillende achtergronden actief 

zijn op school. 

16 3.00 0.73  16 3.56 0.63 

5.2 Ouderleiders trainingen 

aanbieden. 

15 1.80 0.86  15 2.73 0.80 

5.3 Leerlingen samen met ouders 

betrekken bij groepen die besluiten 

nemen. 

16 1.81 0.83  15 2.73 0.88 

5.4 Kinderen mogen bij gesprekken 

met ouders aanwezig zijn. 

16 2.69 0.79  16 3.13 0.62 

5.5 Samen met de ouders van 

ieder individueel kind bespreken of 

het kind al dan niet aanwezig zal 

zijn bij een gesprek.  

16 2.50 0.97  16 3.13 0.81 

5.6 Inspraak van ouders in de 

groepsopstelling van de klas.  

16 1.69 0.70  15 1.87 0.74 

5.7 Beslissingen nemen omtrent 

ouderbetrokkenheid op basis van 

het oudertevredenheidsonderzoek. 

16 2.06 0.85  15 3.13 0.83 

Noot. De gemiddelden zijn op tw ee decimalen nauw keurig weergegeven. Hierbij dient in achting genomen te w orden dat 
gew erkt is met een intervalschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’, 2 staat voor ‘een beetje mee oneens’, 3 staat 
voor ‘een beetje mee eens’ en 4 staat voor ‘helemaal mee eens.’ 
 

Meer dan 90% van de leerkrachten vindt dat de ouderraad een middel is, en moet blijven,  voor ouders 

om te kunnen meehelpen bij het nemen van beslissingen (zie Tabel 19). Ruim een derde van de 

leerkrachten ziet dit ook gebeuren middels panelgesprekken. Opvallend is dat bijna alle leerkrachten 

aangeven dat ouders kunnen meehelpen bij het nemen van beslissingen middels de 

medezeggenschapsraad, terwijl niemand aangeeft dat dit gewenst is.  
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Tabel 19 
Vormen van wegen waarlangs ouders kunnen meehelpen bij het nemen van beslissingen 

Vorm 
Percentage huidige 

situatie 

Percentage 

gewenste situatie 

Panelgesprekken 13 38 

Medezeggenschapsraad 94   0 

Ouderraad 94 94 

Anders   6   6 

Noot. n = 16 bij zow el huidige situatie als gewenste situatie. Het percentage geeft weer hoeveel procent van de leerkrachten de 

vorm kozen. 

 

Samenwerken binnen de gemeenschap 

De leerkrachten gaven aan dat de gewenste situatie voor het samenwerken binnen de gemeenschap 

(M = 3.59, SD = 0.43) anders vormgegeven dient te worden dan de huidige situatie (M = 3.11, SD = 

0.58). Hierbij is sprake van een significant verschil, t (13) = 4.20, p = .001, d = 0.93. Er dient meer 

duidelijkheid gecreëerd te worden over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen school en 

ouders. Gezinnen moeten meer geïnformeerd worden over programma’s voor leerlingen, waarbij het 

vooral belangrijk is dat deze informatie bij alle gezinnen aankomt. Diensten voor kind en gezin dienen 

meer te worden geïntegreerd in het onderwijs (zie Tabel 20).  

 

Tabel 20 

Samenwerken binnen de gemeenschap: het identificeren en integreren van middelen en diensten van 

de gemeenschap om de relatie tussen school, leerlingen en ouders te vergroten 

Vraag 
Huidige situatie  Gewenste situatie 

n M SD  n M SD 

6.1 Duidelijkheid creëren over 

verantwoordelijkheden wanneer iets 

georganiseerd wordt 

16 3.38 0.72  16 3.88 0.34 

6.2 Gezinnen informeren over 

programma’s binnen of buiten de school 

voor leerlingen.  

16 3.31 0.60  16 3.69 0.48 

6.3 Ervoor zorgen dat informatie over 

programma’s binnen of buiten de school 

voor leerlingen bij alle gezinnen aankomt. 

16 2.88 0.62  16 3.38 0.89 

6.4 Diensten integreren voor kind en 

gezin in het onderwijs. 

14 2.71 0.91  16 3.00 0.89 

6.5 Tijdens het intakegesprek afspraken 

maken over verantwoordelijkheden. 

16 3.25 0.86  16 3.81 0.40 

Noot. De gemiddelden zijn op tw ee decimalen nauw keurig weergegeven. Hierbij dient in achting genomen te w orden dat 
gew erkt is met een intervalschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal mee oneens’, 2 staat voor ‘een beetje mee oneens’, 3 staat 
voor ‘een beetje mee eens’ en 4 staat voor ‘helemaal mee eens.’ 
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Resultaten open vragen 

Volgens de leerkrachten kan klassenmail als communicatiemiddel gebruikt worden om ouderschap en 

thuis leren te bevorderen. Tijdens de spelinloop van de kleuters kan gecommuniceerd worden over 

onderwerpen met betrekking tot ouderschap. Ouderschap kan ook bevorderd worden door ouders het 

leermateriaal van leerlingen in te laten kijken en ouders mee te laten lopen in de klas van de leerling. 

Er zou een middel gehanteerd moeten worden waarmee ouders zelf hun kwaliteiten aan kunnen 

geven die zij als vrijwilligers in de school in willen zetten. Ook wordt waarde gehecht aan het geven 

van een presentje aan de vrijwilligers rond het einde van het schooljaar. 

Leerkrachten bevorderen het thuis leren graag middels persoonlijke en mondelinge 

communicatie. Het is nuttig om huiswerk te voorzien van de inleverdatum. Het huiswerk is de 

verantwoordelijkheid van de kinderen, want het staat op het bord in de klas aangegeven en ze dienen 

het huiswerk in hun eigen agenda te noteren. 

Enkele leerkrachten gaven aan nog iets extra’s te doen aan het helpen van ouders met 

informatie en ideeën voor huiswerkbegeleiding thuis. Zo laten ze ouders zien hoe een bepaald 

onderwerp aangepakt wordt. Ook worden thema-avonden georganiseerd en mogen ouders altijd 

binnenlopen met vragen. Eén leerkracht noemt expliciet dat bij de start van ieder schooljaar de 

verwachtingen vanuit de school duidelijk gemaakt dienen te worden. 

Het samenwerken binnen de gemeenschap wordt momenteel bevorderd middels het 

meegeven van folders over buitenschoolse activiteiten in de wijk (sport, koken etc.). Een leerkracht 

gaf aan meer te willen doen aan het identificeren en integreren van diensten in de school. Hierbij 

wordt een overzicht voor ouders van alle activiteiten/mogelijkheden voor ouders in de wijk genoemd. 

Dit zou bijvoorbeeld via de e-mail kunnen worden verstuurd. 

Andere manieren van communicatie die werden genoemd zijn whatsapp, rapportgesprekken, 

een magneetbord op de gang, brieven en koffiemomenten. Eén leerkracht gaf aan informatie voor 

ouders mondeling op leerlingen over te brengen. 

 

Resultaten deelstudie 3: focusgroep met werkgroep ouderbetrokkenheid 

De resultaten van de focusgroep zijn per type terug te vinden in tabellen. Per type zullen in dit deel de 

meest opvallende resultaten worden toegelicht. Over het algemeen zijn dit de resultaten waarbij het 

team iets belangrijk vindt en de focusgroep toch besloten heeft hier niet (meteen) mee aan de slag te 

gaan.  

 

Ouderschap 

Middels de focusgroep werd duidelijk dat de school zich in de nabije toekomst niet bezig zal gaan 

houden met het informeren van ouders over hoe schoolonderwerpen in alledaagse situaties  

terugkomen. Dit zal misschien later wel worden georganiseerd. Het organiseren van bijeenkomsten 

met als doel elkaar te leren kennen zal misschien worden toegepast. Ouders laten ervaren hoe 

schoolonderwerpen in alledaagse situaties terugkomen en ouders laten reageren op 

klassenactiviteiten passen volgens de focusgroep niet bij de Kinderhof (zie Tabel 21). Daarnaast werd 

aangegeven dat de informatievoorziening momenteel  aangepast is aan de totale ouderpopulatie. Of 
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dit zo zal blijven is nog maar de vraag. De focusgroep zag namelijk, net als het team, iets in het 

maken van individuele gespreksarrangementen voor het delen van informatie. Dit houdt in dat de 

informatievoorziening aangepast wordt aan de belangen van ieder individueel kind en niet aan de 

totale ouderpopulatie. 

Over de ideeën die de leerkrachten tijdens het invullen van de vragenl ijst geopperd hadden, 

oordeelde de focusgroep dat tijdens de spelinloop van de kleuters, middels het versturen van 

klassenmail en middels het laten inkijken van het leermateriaal van leerlingen ouderschap bevorderd 

kan worden. Ook zouden ouders bij de kleuters een dagdeel mee kunnen lopen op school, maar of dit 

schoolbreed gedaan kan worden is niet zeker. 

 

Tabel 21 

Type 1. Ouderschap 

Vraag Wel Niet Misschien 

1.1 Ouders informeren over aanbieden onderwerpen. X   

1.2 Contact met ouders over cultuur, achtergrond en 

talenten/behoeften kinderen. 

X   

1.3 Informatie voor ouders afstemmen op schoolprestaties. X   

1.4 Informatie van ouders linken aan schoolprestaties. X   

1.5 Samenwerkingsrelatie met alle ouders. X   

1.6 Ouders informeren over schoolonderwerpen in alledaagse 

situaties. 

  X 

1.7 Ouders informeren over activiteiten in klas. X   

1.8 Ouders laten reageren op klassenactiviteiten.  X  

1.9 Bij ouders peilen welke informatie-uitwisseling nodig is gezien 

behoeften kind. 

X   

1.10 Ieder schooljaar per leerling startgesprek met de ouders. X   

1.11 Individuele gespreksarrangementen voor het delen van 

informatie. 

X   

1.12 Informatievoorziening aanpassen aan totale ouderpopulatie.    X 

1.13 Ouders laten ervaren hoe schoolonderwerpen in alledaagse 

situaties terugkomen. 

 X  

1.14 Oudercursus aanraden aan ouders die dat nodig hebben.  X  

1.15 Samen met ouders problemen aanpakken. X   

1.16 Bijeenkomsten organiseren met als doel elkaar leren 

kennen. 

  X 

1.17 Pogen met alle ouders van leerlingen een band op te 

bouwen. 

X   

1.18 Warme overdracht. X   
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Communicatie 

Uit Tabel 22 is op te maken dat de communicatie niet aangepast dient te worden voor ouders die niet  

goed Nederlands spreken/lezen, terwijl het team dit juist wel belangrijk vindt. De reden die hiervoor 

werd gegeven, is dat het team van de Kinderhof niet in een andere taal dan het Nederlands zal gaan 

communiceren met ouders. Ouders zijn wel vrij om zelf een tolk te regelen. Ouders om feedback 

vragen over de communicatie wordt door het team heel belangrijk gevonden en ook de focusgroep 

ziet er de meerwaarde van in. Toch is het niet zeker of de Kinderhof zich hiermee bezig zal gaan 

houden. In tegenstelling tot de leerkrachten gaf de focusgroep aan dat school niet teveel informatie 

moet zenden en dat ouders ingezet kunnen worden om andere ouders uit te nodigen.  

 

Tabel 22 

Type 2. Communicatie 

Vraag Wel Niet Misschien 

2.1 Frequentie van communicatie past bij behoeften van 

ieder kind. 

X   

2.2 Vorm van communicatie past bij behoeften van ieder 

kind. 

X   

2.3 Communicatie is duidelijk. X   

2.4 Schriftelijke communicatie is leesbaar. X   

2.5 Communicatie aanpassen voor ouders die niet goed 

Nederlands spreken/lezen. 

 X  

2.6 Duidelijke tweeweg-communicatie.  X   

2.7 Relatie opbouwen met ouders met goede 

communicatie als doel. 

X   

2.8 Individuele gespreksarrangementen over vorm en 

frequentie.  

X   

2.9 Per situatie bepalen welke vorm van communicatie het 

beste past. 

X   

2.10 School moet niet teveel informatie zenden. X   

2.11 Communicatiemiddelen zijn aangepast aan huidige 

samenleving. 

X   

2.12 In contact met ouders is sprake van competentie, 

autonomie en relatie. 

X   

2.13 Stimuleren van ouders als buddy’s.  X  

2.14 Indien nodig is er een tolk. X   

2.15 Belangrijke bijeenkomsten staan op een 

schoolkalender. 

X   

2.16 Ouders zijn welkom in de school. X   

2.17 Naar ouders luisteren en doorvragen. X   
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2.18 Ouders om feedback vragen over de communicatie.   X 

2.19 Ouders andere ouders laten uitnodigen. X   

2.20 Zo min mogelijk schriftelijk en vooral mondeling 

communiceren. 

 X  

2.21 Schriftelijke communicatie ondersteunen met 

afbeeldingen. 

  X 

2.22 Gelijkwaardig opstellen tegenover ouders. X   

 

Zoals in Tabel 23 te zien is, is het, ondanks dat het team dit heel belangrijk vindt, niet zeker of 

de algemene informatieavond, de informatieavond op groepsniveau en de nieuwjaarsreceptie ingezet 

gaan worden als vaste vormen van communicatie. De reden die focusgroep hierbij gaf, was dat dit in 

strijd zou zijn met het hanteren van individuele gespreksarrangementen. Tegengesteld aan de 

leerkrachten gaf de focusgroep aan dat samen-scholingsmomenten ingezet kunnen worden. 

 

Tabel 23 

Vormen van communicatie 

Vorm Wel Niet Misschien 

Schoolwebsite X   

Schoolkrant X   

Communicatieplatform  X  

Applicatie van de school  X  

Algemene informatieavond   X 

Informatieavond op groepsniveau   X 

Kijkochtend   X 

Huisbezoek   X 

Informele contactmomenten X   

Panelgesprekken  X  

Samen-scholingsmomenten X   

Facebook  X  

Startgesprek aan het begin van 

het schooljaar 

X   

Nieuwjaarsreceptie   X 

 

Leerkrachten hadden in de vragenlijst zelf ook vormen van communicatie genoemd. Zo noemden zij 

klassenmail, digiDUIF, geplande formele contactmomenten, rapportgesprekken, whatsapp, een 

magneetbord op de gang, brieven, koffiemomenten, thema-avonden en de spelinloop bij de kleuters. 

Ook werd het informatie van ouders mondeling op leerlingen overbrengen genoemd. De focusgroep 

oordeelde hierover dat merendeel hiervan bij de visie van de Kinderhof past, maar dat whatsapp 

volgens de schoolregels niet ingezet mag worden en dat het in verband met individuele 

gespreksarrangementen nog maar de vraag is of rapportgesprekken zullen blijven bestaan. 
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Vrijwilligerswerk 

Ondanks het oordeel van de leerkrachten, zullen tijden/data voor bijeenkomsten en evenementen niet 

gewijzigd worden op basis van de beschikbaarheid van vrijwilligers (zie Tabel 24). Misschien dat de 

Kinderhof het in de toekomst voor ouders, die zich als vrijwilliger hebben opgegeven, mogelijk zal 

maken met elkaar in contact te staan. Echter, momenteel is dit in het kader van de privacy geen optie. 

In tegenstelling tot het team is de focusgroep het er niet mee eens dat voor het werven van 

vrijwilligers begint er een band moet zijn opgebouwd. Een band opbouwen met ouders is wel 

belangrijk, maar geen voorwaarde voor het werven van vrijwilligers. 

 

Tabel 24 

Type 3. Vrijwilligerswerk  

Vraag Wel Niet Misschien 

3.1 Alle ouders duidelijk maken dat hun tijd en talenten welkom 

zijn. 

X   

3.2 Specifieke data/tijden ruim van tevoren aangeven wanneer de 

hulp/aanwezigheid van ouders gewenst is. 

X   

3.3 De tijden/data voor bijeenkomsten en evenementen wijzigen 

op basis van de beschikbaarheid van vrijwilligers. 

 X  

3.4 Vrijwilligers werven die geen ouders zijn, zoals 

buurtbewoners, opa’s en oma’s. 

  X 

3.5 De functie van ouders als vrijwilliger is gelijkwaardig aan die 

van de leerkracht. 

 X  

3.6 Ouders duidelijk maken dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is.  X   

3.7 Bij werving van vrijwilligers voordelen noemen die ouders 

kunnen genieten. 

 X  

3.8 Persoonlijk contact onderhouden met ouders die zich als 

vrijwilliger inzetten voor de school. 

 X  

3.9 Ervoor zorgen dat ouders die zich als vrijwilliger hebben 

opgegeven met elkaar in contact staan. 

  X 

3.10 Waardering naar vrijwilligers uiten. X   

3.11 Voordat het werven van vrijwilligers begint moet er een band 

zijn opgebouwd. 

 X  
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De bedankdag, die volgens de leerkrachten van de Kinderhof gewenst is, zal niet worden ingevoerd 

(zie Tabel 25), gezien de tijd en moeite die dit aan het einde van het schooljaar zal kosten.  

 

Tabel 25 

Vormen van ouderwerving 

Vorm Wel Niet Misschien 

Contactouders X   

Intekenlijst X   

Schoolkrant X   

Communicatieplatform  X  

Applicatie van de 

school 

 X  

Bedankdag  X  

 

Andere manieren voor het werven en organiseren van vrijwilligers die leerkrachten aangaven te 

(willen) gebruiken zijn klassenmail, digiDUIF, informele contactmomenten, algemene 

informatieavonden, whatsapp, een middel waarmee ouders zelf hun kwaliteiten aan kunnen geven die 

zij in de school in willen zetten en een presentje voor vrijwilligers. Volgens de focusgroep zou het 

meeste hiervan mogelijk zijn, maar zoals eerder uitgelegd is whatsapp geen optie en in het kader van 

individuele gespreksarrangementen is het mogelijk dat algemene informatieavonden afgeschaft gaan 

worden.  

 

Thuis leren 

Het team gaf aan belangrijk te vinden dat het curriculum wordt aangepast wanneer verscheidene 

ouders namens hun kind/kinderen aangeven een bepaald lesonderwerp lastig te vinden. Echter, 

volgens de focusgroep gaat dit niet gebeuren (zie Tabel 26), aangezien leerkrachten hier op eigen 

kracht invulling aan dienen te geven. 

 

Tabel 26 

Type 4. Thuis leren 

Vraag Wel Niet Misschien 

4.1 Ouders van leerlingen duidelijk maken wanneer hun kind 

huiswerk meekrijgt. 

X   

4.2 Ouders duidelijk maken hoe zij tijdens het maken van 

huiswerk hun kind kunnen ondersteunen. 

X   

4.3 Het curriculum aanpassen wanneer verscheidene ouders 

namens hun kind/kinderen aangeven een bepaald lesonderwerp 

lastig te vinden. 

 X  

4.4 Ouders inspraak laten hebben in de onderwerpen, mate en  X  
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frequentie van huiswerk. 

4.5 Ouders mee laten denken over curriculum-gerelateerde 

beslissingen. 

 X  

 

Wanneer naar Tabel 27 gekeken wordt, is te zien dat geen van de genoemde vormen voor het 

hanteren van een regelmatig schema voor huiswerk gebruikt gaan worden.  

 

Tabel 27 

Vormen voor het hanteren van een regelmatig schema voor huiswerk  

Vorm Wel Niet Misschien 

Logboek  X  

Communicatieschrift  X  

Communicatieplatform  X  

 

Leerkrachten hebben in de vragenlijst aangegeven dat ze in het belang van thuis leren de ouders ook 

wel eens laten zien hoe een bepaald onderwerp aangepakt wordt, dat ze thema-avonden organiseren, 

dat ouders binnen mogen lopen met vragen en dat aan het begin van ieder schooljaar de 

verwachtingen vanuit de school duidelijk gemaakt worden. Al deze vormen zijn goedgekeurd door de 

focusgroep. 

 

Beslissingen 

Op het gebied van het nemen van beslissingen keurde de focusgroep iets af of was er sprake van 

twijfel, terwijl het team aangegeven had dit belangrijk te vinden (zie Tabel 28). Zo werd het ervoor 

zorgen dat ouders van verschillende achtergronden actief zijn op school afgekeurd. Kinderen bij 

gesprekken met ouders aanwezig laten zijn of dit tenminste met de ouders van ieder individueel kind 

bespreken ziet de focusgroep misschien als optie. Of op de Kinderhof beslissingen omtrent 

ouderbetrokkenheid gaan worden genomen op basis van het oudertevredenheidsonderzoek is niet 

zeker. 

 

Tabel 28 

Type 5. Beslissingen 

Vraag Wel Niet Misschien 

5.1 Ervoor zorgen dat ouders van verschillende achtergronden 

actief zijn op school. 

 X  

5.2 Ouderleiders trainingen aanbieden.  X  

5.3 Leerlingen samen met ouders betrekken bij groepen die 

besluiten nemen. 

 X  

5.4 Kinderen mogen bij gesprekken met ouders aanwezig zijn.    X 

5.5 Samen met de ouders van ieder individueel kind bespreken 

of het kind al dan niet aanwezig zal zijn bij een gesprek.  

  X 
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5.6 Inspraak van ouders in de groepsopstelling van de klas.   X  

5.7 Beslissingen nemen omtrent ouderbetrokkenheid op basis 

van het oudertevredenheidsonderzoek. 

  X 

 

Alle leerkrachten gaven in de vragenlijst aan dat de medezeggenschapsraad ongewenst is als middel 

waarlangs ouders kunnen meehelpen bij het nemen van beslissingen. Toch zal deze vorm wel op de 

Kinderhof aanwezig blijven, aangezien dit wettelijk is bepaald (zie Tabel 29).  

 

Tabel 29 

Vormen van wegen waarlangs ouders kunnen meehelpen bij het nemen van beslissingen 

Vorm Wel Niet Misschien 

Panelgesprekken  X  

Medezeggenschapsraad X   

Ouderraad X   

 

Samenwerken binnen de gemeenschap 

In de vragenlijst werd duidelijk dat het belangrijk wordt gevonden gezinnen te informeren over 

programma’s binnen of buiten de school voor leerlingen. De focusgroep gaf aan dat dit in sommige 

gevallen ook toegepast zal gaan worden, maar er zal niet bewust gezorgd worden dat de informatie 

over programma’s binnen of buiten de school voor leerlingen bij alle gezinnen aankomt (zie Tabel 30). 

De leerkrachten gaven aan te vinden dat diensten voor kind en gezin geïntegreerd moeten worden in 

het onderwijs. Dit zal ook gaan gebeuren bij de diensten die binnen de Amersfoortse brede combinatie 

school, oftewel het ABC-verband van de school, vallen. In de vragenlijst was genoemd dat leerlingen 

folders meekrijgen over buitenschoolse activiteiten in de wijk en dat het gewenst is dergelijke 

activiteiten in de wijk voor ouders via de e-mail naar ouders te sturen. Echter, dit vond de focusgroep 

geen goed idee.  

 

Tabel 30 

Type 6. Samenwerken binnen de gemeenschap 

Vraag Wel Niet Misschien 

6.1 Duidelijkheid creëren over verantwoordelijkheden wanneer 

iets georganiseerd wordt 

X   

6.2 Gezinnen informeren over programma’s binnen of buiten 

de school voor leerlingen.  

  X 

6.3 Ervoor zorgen dat informatie over programma’s binnen of 

buiten de school voor bij alle gezinnen aankomt. 

 X  

6.4 Diensten integreren voor kind en gezin in het onderwijs.    X 

6.5 Tijdens het intakegesprek afspraken maken over 

verantwoordelijkheden. 

X   
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Conclusie 

Met dit onderzoek is gepoogd vast te stellen hoe ouderbetrokkenheid effectief gefaciliteerd kan 

worden voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof te Amersfoort . Hiervoor zijn deelvragen en sub-

deelvragen opgesteld, die middels drie deelstudies zijn beantwoord. Er kan gesteld worden dat op 

KBS de Kinderhof ouderbetrokkenheid volgens de leerkrachten anders vormgegeven dient te worden. 

Dit blijkt uit de gepaarde t-toetsen van de vragenlijst van deelstudie 2. Voor zowel de gehele 

ouderbetrokkenheid, als alle afzonderlijke typen van ouderbetrokkenheid geldt dat er een significant 

verschil bestaat tussen hoe de ouderbetrokkenheid momenteel vorm wordt gegeven en hoe dit 

volgens de leerkrachten zou moeten zijn. Bij de gewenste vormgeving scoorden de leerkrachten 

gemiddeld hoger en hierbij is steeds sprake van grote effecten. Ook kan gesteld worden dat de 

volgens de leerkrachten gewenste vormgeving van ouderbetrokkenheid meer overeenkomt met het 

model van Epstein (1995, 2010) en de bijbehorende specifieke invulling van subject matter experts 

dan de huidige vormgeving van ouderbetrokkenheid. De focusgroep, oftewel de werkgroep omtrent 

ouderbetrokkenheid, stelde in deelstudie 3 vast hoe de ouderbetrokkenheid vorm dient te krijgen. Dit 

week zo nu en dan af van wat de leerkrac hten eerder aangaven te willen. Echter, met name bij het 

nemen van beslissingen en het samenwerken binnen de gemeenschap, week de werkgroep erg af 

van wat de leerkrachten wenselijk vonden. In de hierop volgende tekst zal per type van 

ouderbetrokkenheid (Epstein, 1995, 2010) de onderzoeksvraag worden beantwoord. Hierbij wordt 

uitgegaan van het uiteindelijke oordeel van de focusgroep (werkgroep). 

 

Ouderschap 

Op KBS de Kinderhof wordt in de nabije toekomst niet op alle genoemde manieren informatie 

verschaft aan alle ouders die dat willen of nodig hebben. Zo worden ouders wel geïnformeerd over 

wat de school doet, maar dienen de ouders hierbij zelf de vertaling te maken naar hoe dit in 

alledaagse situaties terugkomt. De ouders dienen in staat gesteld te worden informatie te delen met 

school over hun cultuur, achtergrond en de talenten en behoeften van hun kinderen. Ook dient de 

informatie voor en van gezinnen duidelijk en bruikbaar gemaakt te worden en in verband te worden 

gebracht met de schoolprestaties. Er kan geconcludeerd worden dat het team van KBS de Kinderhof 

alle ouders wil helpen een leerrijke thuisomgeving te creëren. Dit doet het team graag in 

samenwerking met de ouders en in het belang van het kind. 

 

Communicatie 

Het is belangrijk dat de leesbaarheid, duidelijkheid, vorm en frequentie bij alle vormen van 

communicatie worden gewaarborgd. Het schoolteam dient zoveel mogelijk rekening te houden met de 

ouders, maar hoeft geen extra moeite te investeren als de ouders de Nederlandse taal niet goed 

beheersen. Er moet gezorgd worden voor een duidelijke tweeweg-communicatie van huis naar school 

en van school naar huis en er dienen effectieve en moderne manieren ontworpen te worden voor deze 

communicatie, zoals het gebruik van digiDUIF en klassenmail. Hierover moeten per gezin individuele 

gespreksarrangementen worden gemaakt. Ook dient rekening gehouden te worden met de 
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regelgeving die school hanteert, aangezien hierin aangegeven wordt dat leerkrachten geen 

privénummer aan ouders geven. Whatsapp is dan ook geen optie. 

 

Vrijwilligerswerk 

Het is belangrijk dat alle gezinnen weten dat hun tijd en talenten welkom zijn. Leerkrachten en 

vrijwilligers zijn echter niet gelijkwaardig en vrijwilligers dienen te weten dat het vrijwilligerswerk niet 

vrijblijvend is. Schema’s voor vrijwilligers, bijeenkomsten en evenementen moeten ruim van tevoren 

bekend worden gemaakt, maar worden in de toekomst niet aangepast aan de beschikbaarheid van 

ouders. KBS de Kinderhof zal ouders blijven werven en organiseren om de school te helpen en 

leerlingen te ondersteunen, maar volgens de werkgroep omtrent ouderbetrokkenheid dient de school 

hierbij de overhand te hebben. 

 

Thuis leren 

Op KBS de Kinderhof wordt in de nabije toekomst een regelmatig schema ontworpen en 

georganiseerd voor interactief huiswerk. Ook worden dan gezinsgerelateerde huiswerkactiviteiten 

gecoördineerd. Echter, ouders en hun kinderen zullen niet bij alle belangrijke curriculum-gerelateerde 

beslissingen worden betrokken. Kortom, de school zal ouders helpen met informatie en ideeën voor 

huiswerkbegeleiding thuis, waarbij de nadruk ligt op de expertise van de leerkracht en niet op die van 

de ouder. 

 

Beslissingen nemen 

Bij het nemen van beslissingen binnen de school zal met het betrekken van ouderleiders uit alle 

raciale, etnische, sociaaleconomische en andere groepen in de school geen rekening worden 

gehouden. Er zullen geen trainingen aangeboden worden om het voor ouderleiders mogelijk te maken 

te dienen als vertegenwoordigers van andere gezinnen. De leerkracht zal in de toekomst misschien 

overleggen met de ouders over of leerlingen (samen met hun ouders) al dan niet betrokken worden bij 

de groepen die besluiten nemen. Ouders zullen in de school over het algemeen alleen middels de 

medezeggenschapsraad en de ouderraad betrokken worden bij het nemen van beslissingen.  

 

Samenwerken binnen de gemeenschap 

De verdeling van verantwoordelijkheden, middelen, personeel en locaties voor gezamenlijke 

activiteiten van ouders en de school dienen te worden besproken. De gezinnen zullen over enkele 

programma’s van de gemeenschap voor leerlingen geïnformeerd worden. Het gaat dan om de 

diensten die binnen het ABC-verband van de school vallen en die dus geïntegreerd zijn in het 

onderwijs. Het bij alle gezinnen aan laten komen van de informatie over deze diensten, is iets waar 

niet bewust aandacht aan hoeft te worden besteed. Geconcludeerd kan worden dat middelen en 

diensten van de gemeenschap, die binnen het ABC-verband vallen, veelal worden geïdentificeerd en 

zeker worden geïntegreerd. 
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Discussie 

In deelstudie 1 bleek dat de subject matter experts zo nu en dan onderling van mening verschilden 

over hoe de zes typen van ouderbetrokkenheid (Epstein, 1995, 2010) vormgegeven dienen te worden. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen om de leerkrachten middels de vragenlijst van deelstudie 2 alle 

belangrijke zaken bij ouderbetrokkenheid voor te leggen die in deelstudie 1 werden genoemd. 

Hierdoor kwam het voor dat tegenstrijdige opties genoemd werden. Zo gaf het CPS aan dat 

individuele gespreksarrangementen nodig zijn, terwijl volgens Marant de communicatie op de totale 

ouderpopulatie afgestemd dient te worden. Een suggestie voor vervolgonderzoek is vaststellen welke 

van de genoemde tegenstrijdige opties het meest effectief blijken te zijn. 

Uit de conclusie is op te maken dat KBS de Kinderhof ouderbetrokkenheid niet geheel volgens 

de theorie van Epstein (1995, 2010) en de toevoegingen van de subject matter experts vorm gaat 

geven. Hierbij is sprake van een discrepantie tussen wat de leerkrachten aangaven te willen en wat de 

werkgroep wilde. Zo bleken de leerkrachten meer de theorie van Epstein (1995, 2010) en de 

toevoeging van de subject matter experts aan te hangen dan dat de werkgroep (focusgroep) deed. 

Aangezien de werkgroep de ouderbetrokkenheid vorm gaat geven, kunnen hierdoor problemen 

ontstaan. Zo kan het zijn dat de werkgroep beslissingen gaat nemen waar de leerkrachten niet achter 

staan. Een ander probleem heeft te maken met dat de subject  matter experts aangaven hoe de 

afstemming op de behoeften van de leerlingen en hun ouders (Epstein, 1995, 2010) op een 

Nederlandse school met een vergelijkbare ouderpopulatie eruit dient te zien. Gezien het afwijkende 

oordeel van de werkgroep, kan het zijn dat de ouderbetrokkenheid onvoldoende wordt afgestemd op 

deze behoeften (Epstein, 1995, 2010). 

Uit eerder genoemde theorie is op te maken dat er barrières rondom de ouderbetrokkenheid 

kunnen zijn (Bermúdez, 1993; Davies, 1993; Hoover-Dempsey et al., 2002; Huss-Keeler, 1997; Reed-

Danahay & Anderson-Levitt, 1991). Door het meer bewust zijn van en openstaan voor de behoeften 

van gezinnen van de verscheidene culturele groepen binnen de school (Huss -Keeler, 1997; Jones & 

Blendinger, 1994; Noordhoff & Kleinfeld, 1993) en het ontwerpen van interne programma’s die kennis 

en begrip over de behoeften en karakteristieken van ouders bevorderen, kan de ongegronde vrees 

van leerkrachten afnemen (Bermúdez, 1993; Eccles & Harold 1996; Tichenor, 1998). Misschien dat 

dergelijke aanpakken bij KBS de Kinderhof voor andere ideeën over ouderbetrokkenheid zullen 

zorgen. 

In dit onderzoek is gekeken naar hoe ouderbetrokkenheid effectief gefaciliteerd kan worden 

voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof te Amersfoort . Echter, bij ouderbetrokkenheid is sprake 

van partnerschappen, dus ook ouders spelen een rol (Epstein, 1995, 2010). Een onderzoek naar hoe 

de ouderbetrokkenheid effectief gefaciliteerd kan worden voor de ouders van KBS de Kinderhof is dan 

ook belangrijk. 

Dankzij dit onderzoek is een brug geslagen tussen de bevindingen uit internationaal 

wetenschappelijk onderzoek over ouderbetrokkenheid en de alledaagse praktijk op de Nederlandse 

basisschool KBS de Kinderhof. Het Amerikaanse model van Epstein (1995, 2010) is met behulp van 

subject matter experts geconcretiseerd en gespecificeerd voor basisscholen in Nederland. Hierbij is 

ook rekening gehouden met de stichting en de ouderpopulatie van de school. Er is duidelijkheid 
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ontstaan over welke onderdelen van ouderbetrokkenheid door de leerkrachten belangrijk gevonden 

worden. Dit stelt de werkgroep in staat het oordeel van de leerkrachten mee te nemen in hun 

toekomstige beslissingen over de ouderbetrokkenheid. 
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Bijlage 1 – Deelstudie 1: interviewvragen van interviews met landelijke en regionale subject 

matter experts 

Inleiding 

 Is het doel van dit interview bekend? 

 Opnemen interview en aantekeningen maken 

 Wat is uw visie op ouderbetrokkenheid? 

 

Kern 

Type Vragen 

Ouderschap  Hoe kan aan alle ouders die dat willen of nodig hebben, 

informatie worden verschaft? 

 Hoe kunnen gezinnen in staat worden gesteld informatie te delen 

met school over hun cultuur, achtergrond en de talenten en 

behoeften van hun kinderen? 

 Hoe kan alle informatie voor en van gezinnen duidelijk en 

bruikbaar worden gemaakt? 

 Hoe kan alle informatie voor en van gezinnen in verband worden 

gebracht met de schoolprestaties? 

 Zijn er nog andere manieren om alle ouders te helpen een 

leerrijke thuisomgeving te creëren? 

Communicatie  Hoe kan de leesbaarheid, duidelijkheid, vorm en frequentie bij 

alle vormen van communicatie gewaarborgd worden? 

 Hoe kan rekening gehouden worden met ouders die niet goed 

Nederlands spreken of lezen? 

 Hoe kan worden gezorgd voor een duidelijke tweeweg-

communicatie van thuis naar school en van school naar thuis? 

 Zijn er nog andere werkwijzen voor het ontwerpen van effectieve 

manieren voor de communicatie tussen school en ouders? 

Vrijwilligerswerk  Hoe kunnen gezinnen op een zodanig grote schaal geworven 

worden dat alle gezinnen weten dat hun tijd en talenten welkom 

zijn? 

 Hoe kunnen flexibele schema’s worden gemaakt voor 

vrijwilligers, bijeenkomsten en evenementen, om het voor ouders 

die werken mogelijk te maken deel te nemen? 

 Zijn er nog andere manieren voor het werven en organiseren van 

ouders om de school te helpen en leerlingen te ondersteunen? 

Thuis leren  Hoe kan een regelmatig schema voor interactief huiswerk 

ontworpen en georganiseerd worden? 

 Hoe kunnen gezinsgerelateerde huiswerkactiviteiten worden 



Ouderbetrokkenheid en de facilitatie ervan voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof 52 

gecoördineerd? 

 Hoe kunnen ouders en hun kinderen betrokken worden bij alle 

belangrijke curriculum-gerelateerde beslissingen? 

 Hoe kan verder nog wat worden gedaan aan het helpen van 

ouders met informatie en ideeën voor huiswerkbegeleiding 

thuis? 

Beslissingen  Hoe kunnen ouderleiders worden betrokken uit alle raciale, 

etnische, sociaaleconomische en andere groepen in de school? 

 Wat voor trainingen worden in Nederland aangeboden om het 

voor ouderleiders mogelijk te maken te dienen als 

vertegenwoordigers van andere gezinnen, met inbreng en 

terugkeer van informatie aan alle ouders? 

 Hoe kunnen leerlingen (samen met hun ouders) worden 

betrokken bij de groepen die besluiten nemen? 

 Hoe kunnen ouders verder nog in de school worden betrokken 

bij het nemen van beslissingen? 

 Wat wordt verder nog gedaan aan de ontwikkeling van ouders 

als leiders binnen de school? 

Samenwerken binnen 

gemeenschap 

 Hoe kan de verdeling van verantwoordelijkheden, middelen, 

personeel en locaties voor gezamenlijke activiteiten besproken 

worden? 

 Hoe kunnen gezinnen worden geïnformeerd over programma’s 

van de gemeenschap voor leerlingen (zoals bijles)? 

 Hoe kan worden gezorgd voor gelijke kansen voor leerlingen en 

gezinnen wat betreft het meedoen in programma’s van de 

gemeenschap en het verkrijgen van diensten? 

 Hoe kunnen diensten voor kind en gezin geïntegreerd worden in 

het onderwijs? 

 Wat kan verder nog worden gedaan aan het identificeren van 

middelen en diensten van de gemeenschap om de relatie tussen 

school, leerlingen en ouders te vergroten? 

 Wat kan verder nog worden gedaan aan het integreren van 

middelen en diensten van de gemeenschap om de relatie tussen 

school, leerlingen en ouders te vergroten? 

 

Afsluiting 

 Heeft u verder nog iets toe te voegen over hoe op scholen voor een hogere ouderbetrokkenheid 

gezorgd kan worden? 



Ouderbetrokkenheid en de facilitatie ervan voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof 53 

Bijlage 2 – Deelstudie 1: interviewvragen van interviews met lokale subject matter experts 

Stichting 

Inleiding 

 Is het doel van dit interview bekend? 

 Opnemen interview en aantekeningen maken 

 Hoe denkt u over ouderbetrokkenheid? 

 

Kern 

 Wat is de visie van de school op ouderbetrokkenheid? 

 Hoe is de ouderbetrokkenheid op school vormgegeven? 

 Is er vanuit de stichting KPOA regelgeving omtrent ouderbetrokkenheid? 

 Voor de zes typen van ouderbetrokkenheid van Epstein: 

o Wat wordt vanuit de stichting gepromoot/wat werkt goed binnen de stichting? 

o Wat wordt vanuit de stichting afgeraden/wat werkt niet goed binnen de stichting? 

 

Afsluiting 

 Heeft u verder nog iets toe te voegen over hoe op scholen binnen de stichting KPOA voor een 

hogere ouderbetrokkenheid gezorgd kan worden? 

 

Ouderpopulatie 

Inleiding 

 Is het doel van dit interview bekend? 

 Opnemen interview en aantekeningen maken 

 Hoe denkt u over ouderbetrokkenheid? 

 

Kern 

 Wat is de visie van de school op ouderbetrokkenheid? 

 Hoe is de ouderbetrokkenheid op school vormgegeven? 

 Voor de zes typen van ouderbetrokkenheid van Epstein: 

o Wat werkt goed op deze school/bij deze ouderpopulatie? 

o Wat werkt niet goed op deze school/bij deze ouderpopulatie? 

 

Afsluiting 

 Heeft u verder nog iets toe te voegen over hoe op scholen met een vergelijkbare ouderpopulatie 

voor een hogere ouderbetrokkenheid gezorgd kan worden? 
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Bijlage 3 – Deelstudie 1: codeboek interviews met subject matter experts 

Tabel 1 

Overzicht kernlabels en sublabels van interviews met subject matter experts  

Kernlabel Sublabel 1 Sublabel 2 Uitleg 

Nederland 

Ouderschap 

Informatie 

verschaffen 

 Hoe wordt in Nederland, aan alle ouders 

die dat willen of nodig hebben, informatie 

verschaft? 

Informatie delen 

 Hoe worden in Nederland gezinnen in 

staat gesteld informatie te delen met 

school over hun cultuur, achtergrond en de 

talenten en behoeften van hun kinderen? 

Informatie voor en 

van gezinnen 

 Hoe wordt in Nederland alle informatie 

voor en van gezinnen duidelijk en 

bruikbaar gemaakt? 

 Hoe wordt in Nederland alle informatie 

voor en van gezinnen in verband gebracht 

met de schoolprestaties? 

Communicatie 

Waarborgen 

 Hoe wordt in Nederland de leesbaarheid, 

duidelijkheid, vorm en frequentie bij alle 

vormen van communicatie gewaarborgd? 

Rekening houden 

met ouders 

 Hoe wordt in Nederland rekening 

gehouden met ouders die niet goed 

Nederlands spreken of lezen? 

Tweeweg-

communicatie 

 Hoe wordt in Nederland gezorgd voor een 

duidelijke tweeweg-communicatie van 

thuis naar school en van school naar 

thuis? 

Vrijwilligerswerk 

Werving 

 Hoe worden in Nederland gezinnen op een 

zodanig grote schaal geworven dat alle 

gezinnen weten dat hun tijd en talenten 

welkom zijn? 

Flexibele schema’s 

 Hoe worden in Nederland flexibele 

schema’s gemaakt voor vrijwilligers, 

bijeenkomsten en evenementen, om het 

voor ouders die werken mogelijk te maken 

deel te nemen? 

Thuis leren 

Regelmatig 

schema interactief 

huiswerk 

 Hoe wordt in Nederland een regelmatig 

schema ontworpen en georganiseerd voor 

interactief huiswerk? 
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Coördineren 

gezinsgerelateerde 

huiswerkactiviteiten 

 Hoe worden in Nederland 

gezinsgerelateerde huiswerkactiviteiten 

gecoördineerd? 

Betrekken bij 

curriculum-

gerelateerde 

beslissingen 

 Hoe worden in Nederland ouders en hun 

kinderen  betrokken bij alle belangrijke 

curriculum-gerelateerde beslissingen? 

Beslissingen 

Ouderleiders 

 Hoe worden in Nederland ouderleiders 

betrokken uit alle raciale, etnische, 

sociaaleconomische en andere groepen in 

de school? 

Trainingen 

aanbieden 

 Hoe worden in Nederland trainingen 

aangeboden om het voor ouderleiders 

mogelijk te maken te dienen als 

vertegenwoordigers van andere gezinnen, 

met inbreng en terugkeer van informatie 

aan alle ouders? 

Leerlingen 

betrekken bij 

besluiten 

 Hoe worden in Nederland leerlingen 

(samen met hun ouders) betrokken bij de 

groepen die besluiten nemen? 

Samenwerking 

binnen 

gemeenschap 

Bespreken van 

verdeling 

 Hoe wordt in Nederland de verdeling van 

verantwoordelijkheden, middelen, 

personeel en locaties voor gezamenlijke 

activiteiten besproken? 

Gezinnen 

informeren over 

programma’s 

 Hoe worden in Nederland gezinnen 

geïnformeerd over programma’s van de 

gemeenschap voor leerlingen (zoals 

bijles)? 

Gelijke kansen 

creëren 

 Hoe wordt in Nederland gezorgd voor 

gelijke kansen voor leerlingen en gezinnen 

wat betreft het meedoen in programma’s 

van de gemeenschap en het verkrijgen 

van diensten? 

Diensten 

integreren in 

onderwijs 

 Hoe worden in Nederland diensten voor 

kind en gezin geïntegreerd in het 

onderwijs? 

Stichting Ouderschap 
Informatie 

verschaffen 

 Hoe wordt binnen de stichting, aan alle 

ouders die dat willen of nodig hebben, 

informatie verschaft? 
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Informatie delen 

 Hoe worden binnen de stichting gezinnen 

in staat gesteld informatie te delen met 

school over hun cultuur, achtergrond en de 

talenten en behoeften van hun kinderen? 

Informatie voor en 

van gezinnen 

 Hoe wordt binnen de stichting alle 

informatie voor en van gezinnen duidelijk 

en bruikbaar gemaakt. 

 Hoe wordt binnen de stichting alle 

informatie voor en van gezinnen in 

verband gebracht met de 

schoolprestaties? 

Communicatie 

Waarborgen 

 Hoe wordt binnen de stichting de 

leesbaarheid, duidelijkheid, vorm en 

frequentie bij alle vormen van 

communicatie gewaarborgd? 

Rekening houden 

met ouders 

 Hoe wordt binnen de stichting rekening 

gehouden met ouders die niet goed 

Nederlands spreken of lezen? 

Tweeweg-

communicatie 

 Hoe wordt binnen de stichting gezorgd 

voor een duidelijke tweeweg-

communicatie van huis naar school en van 

school naar huis? 

Vrijwilligerswerk 

Werving 

 Hoe worden binnen de stichting gezinnen 

op een zodanig grote schaal geworven dat 

alle gezinnen weten dat hun tijd en 

talenten welkom zijn? 

Flexibele schema’s 

 Hoe worden binnen de stichting flexibele 

schema’s gemaakt voor vrijwilligers, 

bijeenkomsten en evenementen, om het 

voor ouders die werken mogelijk te maken 

deel te nemen? 

Thuis leren 

Regelmatig 

schema interactief 

huiswerk 

 Hoe wordt binnen de stichting een 

regelmatig schema ontworpen en 

georganiseerd voor interactief huiswerk? 

Coördineren 

gezinsgerelateerde 

huiswerkactiviteiten 

 Hoe worden binnen de stichting 

gezinsgerelateerde huiswerkactiviteiten 

gecoördineerd? 

Betrekken bij 

curriculum-

 Hoe worden binnen de stichting ouders en 

hun kinderen betrokken bij alle belangrijke 
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gerelateerde 

beslissingen 

curriculum-gerelateerde beslissingen? 

Beslissingen 

Ouderleiders 

 Hoe worden binnen de stichting 

ouderleiders betrokken uit alle raciale, 

etnische, sociaaleconomische en andere 

groepen in de school? 

Trainingen 

aanbieden 

 Hoe worden binnen de stichting trainingen 

aangeboden om het voor ouderleiders 

mogelijk te maken te dienen als 

vertegenwoordigers van andere gezinnen, 

met inbreng en terugkeer van informatie 

aan alle ouders? 

Leerlingen 

betrekken bij 

besluiten 

 Hoe worden binnen de stichting leerlingen 

(samen met hun ouders) betrokken bij de 

groepen die besluiten nemen? 

Samenwerking 

binnen 

gemeenschap 

Bespreken van 

verdeling 

 Hoe wordt binnen de stichting de verdeling 

van verantwoordelijkheden, middelen, 

personeel en locaties voor gezamenlijke 

activiteiten besproken? 

Gezinnen 

informeren over 

programma’s 

 Hoe worden binnen de stichting gezinnen 

geïnformeerd over programma’s van de 

gemeenschap voor leerlingen (zoals 

bijles)? 

Gelijke kansen 

creëren 

 Hoe wordt binnen de stichting gezorgd 

voor gelijke kansen voor leerlingen en 

gezinnen wat betreft het meedoen in 

programma’s van de gemeenschap en het 

verkrijgen van diensten? 

Diensten 

integreren in 

onderwijs 

 Hoe worden binnen de stichting diensten 

voor kind en gezin geïntegreerd in het 

onderwijs? 

Populatie Ouderschap 

Informatie 

verschaffen 

 Hoe wordt bij deze populatie, aan alle 

ouders die dat willen of nodig hebben, 

informatie verschaft? 

Informatie delen 

 Hoe worden bij deze populatie gezinnen in 

staat gesteld informatie te delen met 

school over hun cultuur, achtergrond en de 

talenten en behoeften van hun kinderen? 
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Informatie voor en 

van gezinnen 

 Hoe wordt bij deze populatie alle 

informatie voor en van gezinnen duidelijk 

en bruikbaar gemaakt. 

 Hoe wordt bij deze populatie alle 

informatie voor en van gezinnen in 

verband gebracht met de 

schoolprestaties? 

Communicatie 

Waarborgen 

 Hoe wordt bij deze populatie de 

leesbaarheid, duidelijkheid, vorm en 

frequentie bij alle vormen van 

communicatie gewaarborgd? 

Rekening houden 

met ouders 

 Hoe wordt bij deze populatie rekening 

gehouden met ouders die niet goed 

Nederlands spreken of lezen? 

Tweeweg-

communicatie 

 Hoe wordt bij deze populatie gezorgd voor 

een duidelijke tweeweg-communicatie van 

huis naar school en van school naar huis? 

Vrijwilligerswerk 

Werving 

 Hoe worden bij deze populatie gezinnen 

op een zodanig grote schaal geworven dat 

alle gezinnen weten dat hun tijd en 

talenten welkom zijn? 

Flexibele schema’s 

 Hoe worden bij deze populatie flexibele 

schema’s gemaakt voor vrijwilligers, 

bijeenkomsten en evenementen, om het 

voor ouders die werken mogelijk te maken 

deel te nemen? 

Thuis leren 

Regelmatig 

schema interactief 

huiswerk 

 Hoe wordt bij deze populatie een 

regelmatig schema ontworpen en 

georganiseerd voor interactief huiswerk? 

Coördineren 

gezinsgerelateerde 

huiswerkactiviteiten 

 Hoe worden bij deze populatie 

gezinsgerelateerde huiswerkactiviteiten 

gecoördineerd? 

 

Betrekken bij 

curriculum-

gerelateerde 

beslissingen 

 Hoe worden bij deze populatie ouders en 

hun kinderen  betrokken bij alle belangrijke 

curriculum-gerelateerde beslissingen? 

Beslissingen Ouderleiders 

 Hoe worden bij deze populatie 

ouderleiders betrokken uit alle raciale, 

etnische, sociaaleconomische en andere 
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groepen in de school? 

Trainingen 

aanbieden 

 Hoe worden bij deze populatie trainingen 

aangeboden om het voor ouderleiders 

mogelijk te maken te dienen als 

vertegenwoordigers van andere gezinnen, 

met inbreng en terugkeer van informatie 

aan alle ouders? 

Leerlingen 

betrekken bij 

besluiten 

 Hoe worden bij deze populatie leerlingen 

(samen met hun ouders) betrokken bij de 

groepen die besluiten nemen? 

Samenwerking 

binnen 

gemeenschap 

Bespreken van 

verdeling 

 Hoe wordt bij deze populatie de verdeling 

van verantwoordelijkheden, middelen, 

personeel en locaties voor gezamenlijke 

activiteiten besproken? 

Gezinnen 

informeren over 

programma’s 

 Hoe worden bij deze populatie gezinnen 

geïnformeerd over programma’s van de 

gemeenschap voor leerlingen (zoals 

bijles)? 

Gelijke kansen 

creëren 

 Hoe wordt bij deze populatie gezorgd voor 

gelijke kansen voor leerlingen en gezinnen 

wat betreft het meedoen in programma’s 

van de gemeenschap en het verkrijgen 

van diensten? 

Diensten 

integreren in 

onderwijs 

 Hoe worden bij deze populatie diensten 

voor kind en gezin geïntegreerd in het 

onderwijs? 

Niet van toepassing 
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Tabel 2 

Overzicht codes kernlabels en sublabels van interviews met subject matter experts  

Kernlabel Sublabel 1 Sublabel 2 

Nl 

Os 

Iv 

Id 

Ig 

Cm 

Wa 

Rh 

Tc 

Vw 
We 

Fs 

Tl 

Rs 

Ch 

Bb 

Be 

Ol 

Ta 

Lb 

Sg 

Bv 

Gi 

Gk 

Di 

St 

Os 

 

 

Iv 

Ig 

Id 

Cm 

Wa 

Rh 

Tc 

Vw 
We 

Fs 

Tl 

Rs 

Ch 

Bb 

Be 

Ol 

Ta 

Lb 

Sg 

Bv 

Gi 

Gk 

Di 
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Po 

Os 

Iv 

Ig 

Id 

Cm 

Wa 

Rh 

Tc 

Vw 
We 

Fs 

Tl 

Rs 

Ch 

Bb 

Be 

Ol 

Th 

Lb 

Sg 

Bv 

Gi 

Gk 

Di 

Nvt 
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Bijlage 4 – Deelstudie 1: uitgebreide resultaten interviews subject matter experts 

 

Ouderbetrokkenheid in het algemeen 

Volgens het CPS ligt relatie ten grondslag aan ouderbetrokkenheid. De leerkracht, ouders en leerling 

dienen dan ook eerst te werken aan hun relatie en dan volgt communicatie vanzelf. De school dient 

volgens het CPS te zorgen voor de vier essentiële ingrediënten van ouderbetrokkenheid, opgesteld 

door het CPS, namelijk een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar met ouders, leerling en 

leraar; een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling 

spreken school, ouders en leerling de frequentie en vorm van contact af; een nieuwjaarsreceptie in 

augustus: in iedere groep leren ouders en kinderen elkaar direct in augustus (opnieuw) kennen 

waardoor de betrokkenheid op elkaar al vanaf het begin van het jaar ontstaat; en ouders zijn als 

‘buddy’. 

 

Ouderschap 

Landelijk  en regionaal 

Volgens het CPS is het belangrijk dat de ouders gewoon weten wat de school doet en dat ze dat 

kunnen toepassen op een natuurlijke situatie thuis. Bij het creëren van een leerrijke thuisomgeving is 

het belangrijk dat de school niet alleen informatie zendt richting de ouders als in: ‘Jullie moeten dit of 

dat.’ Het gaat erom dat ouders weten dat bepaalde onderwerpen van school op alledaagse momenten 

weer terugkomen. Dit kan bijvoorbeeld middels een Facebook pagina voor de klas. Zet als leerkracht 

op de pagina waar je in de klas mee bezig bent. Ouders kunnen daarop reageren. Ouders kunnen de 

onderwerpen van Facebook terug laten komen, bijvoorbeeld tijdens een gesprek met het kind aan de 

eettafel. Ook kunnen samen-scholingsmomenten georganiseerd worden, waarbij ouders en 

leerkrachten elkaar kunnen scholen. Wanneer een bijeenkomst rondom instructies over het ontwerpen 

van een leeromgeving thuis nodig is in het belang van het kind, stel deze dan verplicht. Peil bij 

collectieve bijeenkomsten waar de behoeften voor kinderen liggen. Zo kan een informatieavond in 

groep 3 en 8 nodig zijn en in tussenliggende groepen niet.  

Wat volgens het CPS en Marant heel belangrijk is, is een startgesprek aan het begin van het 

schooljaar waarbij ouders en leerkracht elkaar leren kennen. Volgens het CPS dient ook het kind 

hierbij aanwezig te zijn. Het CPS geeft ook aan dat niet alleen eenzijdig geïnformeerd dient te worden 

vanuit school, maar dat tijdens dit gesprek een samenwerkingsrelatie aangegaan dient te worden. 

Ouders kunnen dan ook informatie over zichzelf en hun kind delen. Wanneer gezorgd wordt voor een 

relatie volgt de informatiestroom vanzelf. Deze informatiestroom dient aangepast te worden aan de 

individuele gespreksarrangementen die tijdens het startgesprek gemaakt kunnen worden. 

Volgens Marant dient voor een goede manier van het verschaffen van informatie gekeken te 

worden naar de ouderpopulatie op school. De manier van informatieverschaffing, over hoe 

bijvoorbeeld bepaalde strategieën bij vakken worden ingezet die thuis ook door de ouder kunnen 

worden gebruikt, dient aan deze populatie aangepast te worden. Dit kan voor de ene groep ouders in 

schriftelijke vorm en voor de andere groep ouders mondeling. Vooral het in groepen ouders op school 

zelf ervaren van het thuis leren wordt aangeraden. Ook bestaan er, voor ouders die meer dan een 
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startgesprek nodig hebben, oudercursussen waarbij de ouders bijvoorbeeld één keer in de week een 

hele ochtend naar school komen en nadenken over welke vragen bij over sc hool hebben. Het is 

belangrijk dat wanneer ouders met iets zitten de leerkracht en de ouders samen kijken naar wat 

gedaan kan worden op school en thuis. Deze afspraken kunnen vervolgens genoteerd worden in het 

al dan niet aanwezige administratiesysteem van de school of in de groepsplannen. 

 

Lokaal 

Volgens de Tafelronde dienen alle scholen binnen de stichting KPOA een warme overdracht te 

hebben met voorschoolse instanties, zoals peuterspeelzalen. Zo is vanaf het begin al bekend welke 

ouders binnen worden gehaald en vanuit die beginsituatie kan ook het aanbod voor kinderen worden 

georganiseerd. De warme overdracht bestaat uit een klein dossier dat mondeling wordt toegelicht. 

Ouders dienen hier toestemming voor te geven.  

Voor deze ouderpopulatie werkt het goed om ouderontmoetingsmiddagen te organiseren en 

de tijd te nemen eerst een band op te bouwen met ouders.  

 

Communicatie 

Landelijk  en regionaal 

Volgens het CPS zijn de twee belangrijkste zaken bij communicatie het startgesprek en het maken 

van individuele gespreksarrangementen. Het startgesprek is een verplicht contactmoment aan het 

begin van het jaar. Bij dit gesprek zijn de leerkracht(en), het kind en zijn/haar ouders aanwezig. 

Leerkracht en ouders dienen elkaar te leren kennen en een relatie op te bouwen. Ook maken zij 

afspraken over hoe de communicatie de rest van het jaar zal verlopen (vorm, frequentie). Deze 

individuele gespreksarrangementen kunnen eventueel gedurende het jaar worden bijgesteld. De 

frequentie en vorm van het contact hangt af van de behoefte van het kind en wat realistisch is voor 

school en ouders. Het gaat dus om de behoefte van het kind en niet bijvoorbeeld om de behoefte van 

ouders. Een school dient dus alle bestaande vormen van communicatie, zoals 

tienminutengesprekken, af te schaffen. Per individuele situatie dient dan bekeken te worden wat 

werkt. Deze individuele situatie kan een kind betreffen en dan wordt met de ouders afspraken 

gemaakt over de vorm en frequentie van communicatie. Ook kan de individuele situatie een bepaald 

onderwerp betreffen en dan wordt bepaald hoe dat het best aangepakt kan worden. Wanneer 

bijvoorbeeld een bijeenkomst rondom instructies nodig is in het belang van de kinderen, stel deze dan 

verplicht. Geef aan dat het in het belang van het kind nodig is dat de ouders aanwezig zijn. Zo is het 

contactmoment aan het begin van het jaar verplicht. Scholen kunnen ook geregeld panelgesprekken 

organiseren aan de hand van een thema, of zonder thema. Samen-scholingsmomenten, waarbij het 

nog maar de vraag is wie wie schoolt, kunnen ook een optie zijn. Dit kan bijvoorbeeld per leerjaar 

georganiseerd worden. De school dient rekening te houden met de huidige samenleving waarin 

zenden nauwelijks nog zin heeft. De school dient zeker niet teveel informatie te zenden en moet zich 

aansluiten bij de communicatiemiddelen van de doelgroep. Zo is Facebook een voorbeeld van een 

modern communicatiemedium dat op het moment een middel is om veel doelgroepen te bereiken. 
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Wat individueel handiger is dient de school individueel te doen en wat col lectief handiger is dient de 

school collectief  te doen. 

Marant geeft, net als het CPS, aan dat de communicatie gevormd kan worden door een 

gespreksstramien af te spreken binnen de school, waarbij de frequentie van de communicatie per 

leerling wordt bekeken. Volgens Marant is dit echter zeer ongebruikelijk en kan de frequentie en vorm 

van communicatie gewaarborgd worden door belangrijke momenten waarin ouders en leerkrachten 

samenkomen vast te leggen op een kalender. De school kan diverse vormen van 

informatieverschaffing inzetten, zoals schriftelijk, praktisch en beeldend. Dit kan door middel van de 

website van de school, de schoolkrant, een applicatie (app) van de school, een algemene 

informatieavond voor alle ouders, informatieavonden op groepsniveau, kijkochtenden, huisbezoeken 

en communicatieplat formen zoals Basisschoolnet. De informatieavonden en de manier waarop de 

gesprekken worden gevoerd binnen de school kunnen vaststaan, maar de school dient vooral te 

genieten van de informele momenten met ouders, aangezien die ook heel waardevol zijn. Er zal in de 

school vanzelf een soort structuur ontstaan. 

Het CPS geeft aan dat zowel ouder als leerkracht competentie, autonomie en relatie nodig 

hebben. Volgens Marant dient de drempel laag te worden gehouden voor ouders. Hiermee wordt 

bedoeld dat de deur letterlijk en figuurlijk open moet staan voor ouders en dat de leerkracht tijdens 

binnenkomst het gesprek aan durft te gaan met de ouders. De informatie voor en van gezinnen kan 

duidelijk worden wanneer de ouders gehoord worden door de leerkracht. De leerkracht dient te 

luisteren naar de ouders en waar mogelijk door te vragen. 

Volgens het CPS dient gezorgd te worden voor buddy’s. Hiermee wordt bedoeld dat ouders met 

elkaar in contact staan en elkaar helpen. Zo kan de ene ouder als tolk fungeren voor een andere 

ouder. Een nieuwjaarsreceptie aan het begin van het schooljaar stelt ouders in staat elkaar te leren 

kennen. Ook Marant geeft aan dat het belangrijk is dat ouders met elkaar in contact staan.  

Volgens zowel het CPS als Marant dient, indien ouders de Nederlandse taal niet goed verstaan, 

gezorgd te worden voor een tolk. Dit kan een familielid, kennis, buddy-ouder, enz. zijn. 

Om ervoor te zorgen dat er een duidelijke tweewegcommunicatie is tussen school en thuis kan 

de leerkracht volgens Marant vragen aan de ouders of de eerder verzonden informatie is 

aangekomen. Wanneer ouders uit zichzelf terugkomen op de verkregen informatie is het van belang 

dat de leerkracht een luisterend oor biedt en de mening van de ouders serieus neemt. De leerkracht 

heeft hier de meest actieve rol in. In de medezeggenschapsraad of de ouderraad kan deze 

communicatie ook besproken worden waarbij aan ouders de vraag wordt gesteld hoe zij de 

communicatie het liefste vormgegeven zien. 

 

Lokaal 

Binnen de stichting is geen vaste regelgeving voor het communiceren met ouders. Voor deze 

ouderpopulatie is het belangrijk dat ouders niet alleen benaderd worden vanuit het schoolteam, maar 

ook dat reeds betrokken ouders andere ouders benaderen. Informatie die nt niet teveel in schriftelijke 

vorm overgedragen te worden, maar vooral mond op mond. Wanneer de school kiest voor de 
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schriftelijke vorm, de hoeveelheid tekst beperkt houden en ondersteunen met afbeeldingen. Bij deze 

ouderpopulatie is het belangrijk dat de leerkrachten zich gelijkwaardig opstellen tegenover ouders.  

 

Vrijwilligerswerk 

Landelijk  en regionaal 

Volgens het CPS heeft onderzoek niet aan kunnen tonen dat participatie goed is voor kinderen. Dus 

de vraag is of een school zou moeten willen. Evenals het werven van vrijwilligers, want moeten ouders 

hiervoor worden gevraagd of moet de school andere vrijwilligers uit de omgeving werven, zoals opa’s, 

oma’s en werkeloze mensen in de buurt? Ouders zijn namelijk vaak te druk en emotioneel betrokken 

bij het kind. Het CPS vindt een gelijkwaardige relatie tussen ouders en leerkrachten belangrijk. Ouders 

horen geen klusjes te doen in een school. Laat ouders bijvoorbeeld lessen geven. Of laat ouders 

lessen bijwonen en bespreek dat met ze na. 

Uit het gesprek met Marant blijkt dat vrijwilligers geworven kunnen worden door per groep 

contactouders aan te stellen. Deze ouders fungeren als de spreekbuis van de groep ouders in de klas 

en zijn middels contactgegevens in staat de andere ouders te mobiliseren voor ideeën of activiteiten. 

Overige manieren om vrijwilligers te werven zijn het ophangen van traditionele intekenlijsten op de 

deur van het lokaal waarop ouders zich kunnen inschrijven, een aankondiging in het schoolkrantje van 

aankomende activiteiten en middels een applicatie (app) van de school. Een bedankdag aan het einde 

van het jaar werkt motiverend om het jaar erop weer actief deel te nemen als ouder aan activiteiten 

binnen de school. Voor een zo flexibel mogelijk schema die zoveel mogelijk rekening houdt met alle 

ouders kan Basisschoolnet worden gebruikt. Hierop kan een schema worden gemaakt waarop ouders 

zich kunnen intekenen om deel te nemen aan activiteiten. 

 

Lokaal 

Binnen de stichting is geen vaste regelgeving voor het werven van vrijwilligers. Scholen binnen K POA 

zijn vrij dit op hun eigen manier in te vullen. Bij deze ouderpopulatie is het belangrijk de voordelen te 

noemen die ouders kunnen genieten wanneer zij als vrijwilligers op school meehelpen. Ouders 

kunnen deze ‘werkervaring’ bijvoorbeeld noemen tijdens  een sollicitatie. Voor deze ouderpopulatie is 

het ook belangrijk dat ouders die zich hebben opgegeven als vrijwilligers duidelijk wordt gemaakt dat 

het vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Er wordt na opgave op ze gerekend. Deze vrijblijvendheid kan 

worden voorkomen doordat de school bijvoorbeeld het contact onderhoudt met de ouders, ouders met 

elkaar in contact brengt en laat merken dat de activiteiten van de ouders gewaardeerd wordt. Wat niet 

goed werkt is direct op ouders afstappen zonder een band te hebben opgebouwd.  

 

Thuis leren 

Landelijk  en regionaal 

Volgens het CPS moet gezorgd worden voor co-creatie, waarbij aangegeven wordt: ‘Dit is het 

probleem en hoe zullen we dit doen?’ Afstemmen is hierbij van belang. De school kan hier moderne 

media voor gebruiken en dient hierbij gelijkwaardig en respectvol naar ouders te zijn. Van 

eenrichtingsverkeer is geen sprake. School en ouders zijn samen verantwoordelijk. Uit het interview 
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met Marant blijkt dat school een regelmatig schema voor huiswerk kan organiseren door onder andere 

een logboekje te hanteren, gebruik te maken van een communicatieplat form per groep (afschermen 

per individuele ouder) of een communicatieschriftje in te zetten.  

De school kan samen met ouders strategieën bespreken over het meegegeven huiswerk thuis 

kan worden verwerkt. Het CPS gaf aan dat samen-scholingsmomenten hier een goede manier voor 

zijn. Tijdens deze momenten worden zowel de leerprofessionaliteit van de leerkracht, als de 

deskundigheid van de ouders bewaard. De communicatie vindt plaats middels een individueel 

afgestemde manier. Voor sommige ouders volstaat schriftelijke instructie en voor andere ouders is 

een verplichte bijeenkomst nodig in het belang van het kind. 

Onder het type ‘thuis leren’ valt ook het meebeslissen over curriculum-gerelateerde 

beslissingen. Het CPS gaf in het interview aan dat dit niet op basis van behoeften van ouders moet 

gebeuren. De school kan er bijvoorbeeld een wetenschappelijk onderzoek naast leggen. Zo kan de 

school aan ouders aangeven dat een bepaalde strategie volgens wetenschappelijk onderzoek niet 

werkt. Hierbij kan de school het desbetreffende onderzoek aan ouders tonen en uitleggen dat dit 

onderzoek de reden is dat de strategie niet gebruikt zal worden. Ouders zijn zelf ook vrij om theorie 

aan het licht te brengen. Belangrijk is dat de directeur de uiteindelijke beslissingen over het curriculum 

neemt. Volgens Marant kunnen ouders in beperkte mate betrokken worden bij curriculum -gerelateerde 

beslissingen, omdat het curriculum in Nederland vaststaat . Het meebeslissen over bijvoorbeeld een 

nieuwe rekenmethode hebben de ouders niets te zeggen, dit is immers de expertise van leerkrachten 

doordat kennis over de didactiek een vereiste is. 

 

Lokaal 

Binnen de stichting is er geen vaste regelgeving. De afspraken die je als school maakt communiceer 

je wel naar het bestuur, dus ze zijn wel op de hoogte. Ook voor de ouderpopulatie is hierbij niets in het 

bijzonder genoemd. 

 

Nemen van beslissingen 

Landelijk  en regionaal 

Volgens het CPS kan de leerkracht ervoor zorgen dat de ouderleiders een vertegenwoordiging zijn 

van de gehele populatie door ervoor te zorgen dat hij naar de panelgesprekken twee ouders 

meeneemt waarbij gekeken wordt naar een eerlijke verdeling van nationaliteiten. De leerkrachten 

wisselen hierbij af per gesprek. Volgens Marant kan de school ervoor zorgen dat de verschillende 

ouderleiders een vertegenwoordiging van de gehele populatie zijn door mondeling contact te hebben 

met de ouders. Mond op mond reclame werkt goed. Ook kunnen de ouders schrifteli jk worden 

benaderd. 

Uit het interview met het CPS kwam naar voren dat ouders bij panelgesprekken kunnen 

meedenken over beslissingen. Zelf nemen de ouders geen beslissingen, want dit wordt alleen gedaan 

door de directeur. Ouders hoeven hiervoor volgens zowel Marant als het CPS geen training te volgen. 

Het CPS pleit voor het idee de ouders in de ouderrol te laten waarbij ze vanuit het ouderperspectief 

naar de school kijken. 
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Naast de ouders kunnen ook de kinderen meedenken bij het nemen van beslissingen. Volgens 

het CPS neemt de verantwoordelijkheid van ouders voor hun kind af naarmate het kind ouder wordt. 

Tegelijkertijd neemt de verantwoordelijkheid van het kind toe. De leerkracht dient heel goed met dit 

krachtenveld om te gaan en zo te bepalen waar hij kinderen mee laat denken. Of een kind wel of niet 

bij een bepaald gesprek aanwezig is, wordt met de ouders afgesproken (bijvoorbeeld tijdens het 

kennismakingsgesprek aan het begin van het jaar). Volgens Marant kunnen leerlingen met hun ouders 

bij beslissingen betrokken door ze bijvoorbeeld bij rapportgesprekken aanwezig te laten zijn.  

 

Lokaal 

Voor het nemen van beslissingen heeft de stichting besloten een medezeggenschapsraad te 

hanteren, waarbij de deelnemende ouders alle ouders van de school vertegenwoordigen.  De ouders 

krijgen hiervoor een MR training, zodat zij weten waar ze beslissing bevoegd zijn. Bij deze 

ouderpopulatie werkt het goed wanneer ouders bijvoorbeeld in de MR mogen meebeslissen over een 

nieuwe methode die aangeschaft moet worden. Naast de MR is  er de ouderraad. Ouders mogen hier 

meebeslissen over de invulling van feesten. Ook is er een tevredenheidsonderzoek vanuit de 

stichting. Ouders nemen dan niet rechtstreeks beslissingen, maar ze kunnen wel hun mening geven 

en de school doet iets met die gegevens. 

Uit het interview met ’t Spectrum blijkt dat het goed werkt wanneer ouders mogen aangeven dat 

zij het bijvoorbeeld niet prettig vinden dat hun kind bij een bepaald ander kind in het groepje zit. Ook 

werkt een werkgroep met ouders uit verschillende culturen die kritisch naar de school kijken goed voor 

deze ouderpopulatie. De leden van deze werkgroep moeten actief geworven worden, waarbij rekening 

gehouden dient te worden met de verdeling van culturen. 

 

Samenwerken 

Landelijk  en regionaal 

Verantwoordelijkheden worden volgens het CPS afgesproken in een projectplan. Wanneer het deze 

verantwoordelijkheden helder moeten zijn, worden deze genoteerd met de hand. Het is belangrijk dat 

overleg plaatsvindt tussen de ouders en de leerkracht waarbij onderling afspraken worden gemaakt. 

Deze afspraken kunnen ook gaan over het integreren van diensten.  

Volgens Marant is het intakegesprek, dat voorafgaand aan de schoolloopbaan van het kind 

plaatsvindt, bepalend voor het verduidelijken van waar de ouders en waar de leerk rachten 

verantwoordelijk voor zijn. 

 

Lokaal 

De organisatie de samenwerking is aan de school. De stichting heeft hier verder weinig mee te 

maken. Ook zijn hierbij geen specifieke vormen van samenwerken genoemd die goed werken bij de 

ouderpopulatie. 



Ouderbetrokkenheid en de facilitatie ervan voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof 68 

 
Bijlage 5 – Deelstudie 2: digitale vragenlijst 
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Bijlage 6 – Deelstudie 3: geordende conclusies uit vragenlijst voor focusgroep 

Type 1. Ouderschap 

Vraag 
Huidige situatie 

Gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

M SD M SD 

1.1 Ouders informeren over 

aanbieden onderwerpen. 

3.61 0.50 3.61 0.50    

1.2 Contact met ouders over 

cultuur, achtergrond en 

talenten/behoeften kinderen. 

3.11 0.68 3.33 0.77    

1.3 Informatie voor ouders 

afstemmen op 

schoolprestaties. 

3.33 0.59 3.33 0.59    

1.4 Informatie van ouders 

linken aan schoolprestaties. 

3.50 0.51 3.56 0.51    

1.5 Samenwerkingsrelatie met 

alle ouders. 

3.44 0.62 3.67 0.69    

1.6 Ouders informeren over 

schoolonderwerpen in 

alledaagse situaties. 

3.06 0.64 3.17 0.51    

1.7 Ouders informeren over 

activiteiten in klas. 

3.33 0.59 3.78 0.43    

1.8 Ouders laten reageren op 

klassenactiviteiten. 

3.28 0.75 3.51 0.62    

1.9 Bij ouders peilen welke 

informatie-uitwisseling nodig is 

gezien behoeften kind. 

3.22 0.73 3.39 0.50    

1.10 Ieder schooljaar per 

leerling startgesprek met de 

ouders. 

2.61 1.20 3.28 0.90    

1.11 Individuele 

gespreksarrangementen voor 

het delen van informatie. 

2.78 1.06 3.22 0.88    

1.12 Informatievoorziening 

aanpassen aan totale 

ouderpopulatie.  

2.67 0.59 3.22 0.81    

1.13 Ouders laten ervaren hoe 

schoolonderwerpen in 

alledaagse situaties 

2.61 0.61 3.00 0.82    
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terugkomen. 

1.14 Oudercursus aanraden 

aan ouders die dat nodig 

hebben. 

1.94 0.87 2.59 0.80    

1.15 Samen met ouders 

problemen aanpakken. 

3.61 0.50 3.81 0.40    

1.16 Bijeenkomsten 

organiseren met als doel 

elkaar leren kennen. 

2.28 0.90 3.29 0.85    

1.17 Pogen met alle ouders 

van leerlingen een band op te 

bouwen. 

3.56 0.62 3.82 0.53    

1.18 Warme overdracht. 3.17 0.92 3.82 0.39    

 

Andere manieren waarop de leerkrachten ouders helpen een leerrijke thuisomgeving te creëren zijn 

het hierover praten tijdens de spelinloop van de kleuters, het  versturen van een klassenmail en het 

laten inkijken van het leermateriaal van leerlingen.  

 Leerkrachten gaven aan graag ouders een dag mee te laten lopen in de klas van de leerling 
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Type 2. Communicatie 

 

Vraag 
Huidige situatie 

Gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

M SD M SD 

2.1 Frequentie van 

communicatie past bij 

behoeften van ieder kind. 

3.41 0.62 3.82 0.73    

2.2 Vorm van communicatie 

past bij behoeften van ieder 

kind. 

3.35 0.70 3.94 0.24    

2.3 Communicatie is duidelijk. 3.47 0.72 3.94 0.24    

2.4 Schriftelijke communicatie 

is leesbaar. 

3.56 0.51 3.88 0.33    

2.5 Communicatie aanpassen 

voor ouders die niet goed 

Nederlands spreken/lezen. 

2.71 0.99 3.53 0.62    

2.6 Duidelijke tweeweg-

communicatie.  

3.00 0.94 3.88 0.33    

2.7 Relatie opbouwen met 

ouders met goede 

communicatie als doel. 

3.65 0.61 3.76 0.56    

2.8 Individuele 

gespreksarrangementen over 

vorm en frequentie.  

2.59 1.00 3.18 0.64    

2.9 Per situatie bepalen welke 

vorm van communicatie het 

beste past. 

3.18 0.81 3.47 0.51    

2.10 School moet niet teveel 

informatie zenden. 

2.47 1.13 2.53 1.07    

2.11 Communicatiemiddelen 

zijn aangepast aan huidige 

samenleving. 

2.88 0.99 3.65 0.61    

2.12 In contact met ouders is 

sprake van competentie, 

autonomie en relatie. 

3.24 0.66 3.71 0.69    

2.13 Stimuleren van ouders 

als buddy’s. 

2.47 0.72 2.94 0.83    

2.14 Indien nodig is er een 2.65 1.17 3.24 0.75    
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tolk. 

2.15 Belangrijke 

bijeenkomsten staan op een 

schoolkalender. 

3.76 0.44 4.00 0.00    

2.16 Ouders zijn welkom in de 

school. 

3.82 0.53 4.00 0.00    

2.17 Naar ouders luisteren en 

doorvragen. 

3.94 0.24 3.94 0.24    

2.18 Ouders om feedback 

vragen over de communicatie. 

2.88 0.78 3.63 0.62    

2.19 Ouders andere ouders 

laten uitnodigen. 

2.18 0.95 2.88 0.86    

2.20 Zo min mogelijk 

schriftelijk en vooral mondeling 

communiceren. 

2.24 0.75 2.47 1.07    

2.21 Schriftelijke 

communicatie ondersteunen 

met afbeeldingen. 

2.29 0.77 2.71 0.69    

2.22 Gelijkwaardig opstellen 

tegenover ouders. 

3.53 0.87 3.82 0.53    

 

Vormen van communicatie. 

Vorm 
Percentage 

huidige situatie 

Percentage 

gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

Schoolwebsite 41.20 82.40    

Schoolkrant 76.50 82.40    

Communicatieplatform 0.00 29.40    

Applicatie van de school 0.00 23.50    

Algemene informatieavond 0.00 88.20    

Informatieavond op groepsniveau 76.50 76.50    

Kijkochtend 17.60 47.10    

Huisbezoek 29.40 41.20    

Informele contactmomenten 76.50 82.40    

Panelgesprekken 0.00 17.60    

Samen-scholingsmomenten 11.80 35.30    

Facebook 0.00 5.90    

Startgesprek aan het begin van 

het schooljaar 

47.10 76.50    



Ouderbetrokkenheid en de facilitatie ervan voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof 113 

Nieuwjaarsreceptie 5.90 74.70    

 
Veel leerkrachten gaven aan klassenmail te gebruiken en dit ook belangrijk te vinden. Hierbij dienen 

eenduidige schoolafspraken te worden gemaakt. Als tip hierbij werd digiDUIF genoemd. Ook gaven ze 

aan gebruik te maken van geplande formele contactmomenten, whatsapp, rapportgesprekken, een 

magneetbord op de gang, brieven, koffiemomenten, thema-avonden en de spelinloop bij de kleuters. 

Eén leerkracht gaf aan informatie voor ouders mondeling op leerlingen over te brengen.  
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Type 3. Vrijwilligerswerk  
 

Vraag 
Huidige situatie 

Gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

M SD M SD 

3.1 Alle ouders duidelijk 

maken dat hun tijd en talenten 

welkom zijn. 

3.53 0.51 3.81 0.40    

3.2 Specifieke data/tijden ruim 

van tevoren aangeven 

wanneer de 

hulp/aanwezigheid van ouders 

gewenst is. 

3.76 0.44 3.81 0.54    

3.3 De tijden/data voor 

bijeenkomsten en 

evenementen wijzigen op 

basis van de beschikbaarheid 

van vrijwilligers. 

2.81 0.98 3.19 0.66    

3.4 Vrijwilligers werven die 

geen ouders zijn, zoals 

buurtbewoners, opa’s en 

oma’s. 

2.06 0.75 2.56 0.73    

3.5 De functie van ouders als 

vrijwilliger is gelijkwaardig aan 

die van de leerkracht. 

2.53 0.87 2.94 0.93    

3.6 Ouders duidelijk maken 

dat vrijwilligerswerk niet 

vrijblijvend is. 

2.94 0.75 3.31 0.60    

3.7 Bij werving van vrijwilligers 

voordelen noemen die ouders 

kunnen genieten. 

1.88 0.86  2.63 0.71    

3.8 Persoonlijk contact 

onderhouden met ouders die 

zich als vrijwilliger inzetten 

voor de school. 

2.53 0.87 2.88 1.03    

3.9 Ervoor zorgen dat ouders 

die zich als vrijwilliger hebben 

opgegeven met elkaar in 

contact staan. 

3.06 0.93 3.56 0.63    



Ouderbetrokkenheid en de facilitatie ervan voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof 115 

3.10 Waardering naar 

vrijwilligers uiten. 

3.82 0.39 3.94 0.25    

3.11 Voordat het werven van 

vrijwilligers begint moet er een 

band zijn opgebouwd. 

2.94 0.77 3.25 0.68    

 

Vormen van ouderwerving. 

Vorm 

Percentage 

huidige 

situatie 

Percentage 

gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

Contactouders 94.10 93.80    

Intekenlijst 0.00 0.00    

Schoolkrant 58.80 87.50    

Communicatieplatform 0.00 31.30    

Applicatie van de 

school 

0.00 12.50    

Bedankdag 35.30 82.50    

 

Leerkrachten gaven zelf aan ouders ook wel te werven via klassenmail en dat is ook gewenst. Een 

online tool als digiDUIF zou dit eventueel kunnen vervangen/aanvullen. Ouders werven middels 

informele contactmomenten en whatsapp bleek ook voor te komen, maar hierbij werd niet specifiek 

aangegeven dat dit ook gewenst is. Wel zou het gewenst zijn ouders te werven tijdens algemene 

informatieavonden.  

 

Een andere manier voor het werven en organiseren van vrijwilligers om de school te helpen en 

leerlingen te ondersteunen is het hebben van overlegmomenten met ouders voor de musical en het 

afscheidsmoment van groep 8. Verder zou er een middel gehanteerd moeten wor den waarmee 

ouders zelf hun kwaliteiten aan kunnen geven die zij in de school in willen zetten. Ook wordt waarde 

gehecht aan het geven van een presentje aan de vrijwilligers rond het einde van het schooljaar.  
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Type 4. Thuis leren 

 

Vraag 
Huidige situatie 

Gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

M SD M SD 

4.1 Ouders van leerlingen 

duidelijk maken wanneer hun 

kind huiswerk meekrijgt. 

3.53 0.83 4.00 0.00    

4.2 Ouders duidelijk maken 

hoe zij tijdens het maken van 

huiswerk hun kind kunnen 

ondersteunen. 

3.13 0.74 3.56 0.51    

4.3 Het curriculum aanpassen 

wanneer verscheidene ouders 

namens hun kind/kinderen 

aangeven een bepaald 

lesonderwerp lastig te vinden. 

2.87 0.99 3.20 0.86    

4.4 Ouders inspraak laten 

hebben in de onderwerpen, 

mate en frequentie van 

huiswerk. 

2.07 1.03 2.29 0.91    

4.5 Ouders mee laten denken 

over curriculum-gerelateerde 

beslissingen. 

1.79 0.70 2.29 0.83    

 

Vormen voor het hanteren van een regelmatig schema voor huiswerk.  

Vorm 

Percentage 

huidige 

situatie 

Percentage 

gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

Logboek 12.50 18.80    

Communicatieschrift 31.30 31.30    

Communicatieplatform 6.30 25.00    

 

Enkele leerkrachten gaven aan nog iets extra’s te doen aan het helpen van ouders met informatie en 

ideeën voor huiswerkbegeleiding thuis. Zo laten ze ouders zien hoe een bepaald onderwerp 

aangepakt wordt: “Indien er behoefte aan is laat ik ouders zien hoe we een bepaald onderwerp bv met 

rekenen aanpakken. Ik laat ze op de computer zien op welke websites oefeningen staan die ze thuis 

samen kunnen doen.” Ook worden thema-avonden georganiseerd en mogen ouders altijd 

binnenlopen met vragen. Eén leerkracht noemt expliciet dat bij de start van ieder schooljaar de 
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verwachtingen vanuit de school duidelijk gemaakt dienen te worden: “Begin van het schooljaar 

duidelijk naar ouders aangeven wat er van ze verwacht wordt thuis en dat ook aan ze meegeven. ” 



Ouderbetrokkenheid en de facilitatie ervan voor de leerkrachten van KBS de Kinderhof 118 

 
Type 5. Beslissingen 

 

Vraag 
Huidige situatie 

Gewenste 

situatie 

 

Wel  

 

Niet 

 

Misschien 

M SD M SD 

5.1 Ervoor zorgen dat ouders 

van verschillende 

achtergronden actief zijn op 

school. 

3.00 0.73 3.56 0.63    

5.2 Ouderleiders trainingen 

aanbieden. 

1.80 0.86 2.73 0.80    

5.3 Leerlingen samen met 

ouders betrekken bij groepen 

die besluiten nemen. 

1.81 0.83 2.73 0.88    

5.4 Kinderen mogen bij 

gesprekken met ouders 

aanwezig zijn. 

2.69 0.79 3.13 0.62    

5.5 Samen met de ouders van 

ieder individueel kind 

bespreken of het kind al dan 

niet aanwezig zal zijn bij een 

gesprek.  

2.50 0.97 3.13 0.81    

5.6 Inspraak van ouders in de 

groepsopstelling van de klas.  

1.69 0.70 1.87 0.74    

5.7 Beslissingen nemen 

omtrent ouderbetrokkenheid 

op basis van het 

oudertevredenheidsonderzoek. 

2.06 0.85 3.13 0.83    

 

Vormen van wegen waarlangs ouders kunnen meehelpen bij het nemen van beslissingen.  

Vorm 

Percentage 

huidige 

situatie 

Percentage 

gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

Panelgesprekken 12.50 37.50    

Medezeggenschapsraad 93.80 0.00    

Ouderraad 93.80 93.80    

 

Eén leerkracht gaf aan dat ouders van leerlingen betrokken worden bij het nemen van beslissingen 

doordat zij mee mogen helpen bij het organiseren van het afscheid van groep 8. Ook mogen deze 
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ouders bepalen of hun kind al dan niet aanwezig is bij gesprekken met de leerkracht. 
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Type 6. Samenwerken binnen de gemeenschap 

 

Vraag 
Huidige situatie 

Gewenste 

situatie 

 

Wel 

 

Niet 

 

Misschien 

M SD M SD 

6.1 Duidelijkheid creëren over 

verantwoordelijkheden 

wanneer iets georganiseerd 

wordt 

3.38 0.72 3.88 0.34    

6.2 Gezinnen informeren over 

programma’s voor leerlingen 

binnen of buiten de school.  

3.31 0.60 3.69 0.48    

6.3 Ervoor zorgen dat 

informatie over programma’s 

voor leerlingen binnen of 

buiten de school bij alle 

gezinnen aankomt. 

2.88 0.62 3.38 0.89    

6.4 Diensten integreren voor 

kind en gezin in het onderwijs. 

2.71 0.91 3.00 0.89    

6.5 Tijdens het intakegesprek 

afspraken maken over 

verantwoordelijkheden. 

3.25 0.86 3.81 0.40    

 

Eén leerkracht gaf aan nog meer te doen aan het identificeren en integreren van diensten in de 

school. Zo zouden leerlingen folders meekrijgen over buitenschoolse activiteiten in de wijk (sport, 

koken etc). Hierbij wordt ook informatie gegeven. Ouders worden geïnformeerd over de TA(A)lentklas 

(een vorm van wekelijkse bijles), het huiswerkinstituut, schoolvoetbal enzovoorts.  

 

Een andere leerkracht gaf aan meer te willen doen aan het identificeren en integreren van diensten in 

de school. Hierbij wordt een overzicht voor ouders van alle activiteiten/mogelijkheden voor ouders in 

de wijk genoemd. Dit zou bijvoorbeeld via de e-mail kunnen worden verstuurd.  

 
Resultaten allerlaatste vraag 

Sommige leerkrachten vonden de vragenlijst ietwat lang. Een leerkracht gaf aan dat bij het vormgeven 

van ouderbetrokkenheid de factor tijd niet uit het oog verloren dient te raken. Deze leerkracht was ook 

benieuwd naar hoe ouders in dit alles staan: “Factor TIJD , voor ons allen, ouders en 

onderwijsmensen, moeten we niet uit 't oog verliezen! We kunnen van alles willen met en voor elkaar, 

maar e.e.a. moet ook een beetje haalbaar zijn!  Ben ook heel benieuwd hoe ouders in dit alles staan!” 

  
 


