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Voorwoord
Het eerste deel van deze publicatie bestond uit een literatuuronderzoek. Hieruit bleek dat ou-

derbetrokkenheid een positief effect heeft op het functioneren van kinderen binnen een school. 

Uit het literatuuronderzoek kwam verder naar voren dat er nogal wat problemen kunnen optre-

den bij het zoeken naar de juiste vorm van ouderbetrokkenheid. Tevens werd duidelijk dat (nog) 

niet alle scholen het belang inzien van ouderbetrokkenheid. 

Om die reden verscheen na dit verkennende literatuuronderzoek een tweede publicatie met 

praktijkvoorbeelden van ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs. De uiteenzetting die 

volgde in dit tweede deel was gebaseerd op de persoonlijke zoektocht van de onderzoekers 

naar goede praktijkvoorbeelden van ouderbetrokkenheid, zowel in Nederland als daarbuiten. 

De gebruikte voorbeelden werden onder andere verkregen door het afleggen van studiebezoe-

ken en op basis van informatie die werd verzameld tijdens internationale conferenties.

Het derde en tevens laatste publicatiedeel dat nu voor u ligt, is een beschrijving van het R&D-

onderzoek dat CPS Onderwijsontwikkeling en advies heeft uitgevoerd samen met pilotorganisa-

ties Stichting Cambium te Heerde en Vereniging Educatis te Utrecht. In dit onderzoek stond de 

vraag centraal of bovenschoolse aansturing van ouderbetrokkenheid effect heeft en zo ja, welke 

gevolgen deze aansturing dan heeft. 
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Inleiding
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CPS Onderwijsontwikkeling en advies werkt in het kader van de R&D-opdracht ‘Ouderbetrokkenheid’ 

samen met een aantal schoolbesturen om aanbevelingen te kunnen formuleren op basis van een on-

derzoeksvraag. Deze houdt kort gezegd in dat in samenwerking met de schoolbesturen bevestiging 

wordt gezocht van de noodzaak om actief regie te voeren op ouderbetrokkenheid. De eerste veron-

derstelling hierbij is dat deze actieve regierol zowel nodig is op bovenschools niveau als op school-

niveau. De tweede aanname is dat, indien sprake is van een actieve rolneming, dit op verschillende 

niveaus invloed heeft op de kwaliteit van het beleid. 

Deze praktijkbeschrijving begint met de geformuleerde onderzoeksvraag. Vervolgens wordt het 

proces van interventies beschreven en de middelen die hierbij gehanteerd zijn. Tot slot kijken we naar 

de uiteindelijke effecten van de interventies en de samenwerking met het bestuur. Voor het meten 

van de effecten is gebruik gemaakt van een door CPS ontwikkelde vragenlijst, die als bijlage in deze 

publicatie is opgenomen.

In dit traject is nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de begrippen ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘ou-

derparticipatie’. Ouderbetrokkenheid is vooral gericht op de ondersteuning van de leerling geduren-

de zijn schoolse periode. Ouderparticipatie betreft meer de praktische ondersteuning van de school.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag voor dit traject luidt als volgt:

1.  Het verhelderen van de noodzaak om actief regie te voeren op ouderbetrokkenheid omwille van 

de kwaliteit van het onderwijs. Dit uit zich in leerlingresultaten, de kwaliteit van het beleid (op 

school- en bovenschools niveau) en de kwaliteit van de medewerkers.

2.  Welke ‘tools’ werken om op school- en bovenschools niveau ouderbetrokkenheid direct en 

praktisch vorm te kunnen geven?

Interventies en activiteiten

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de volgende interventies gedaan en  

activiteiten verricht:

1. Nulmetingen,

2. Het ontwikkelen van een visie op ouderbetrokkenheid op bovenschools niveau en op 

schoolniveau,

3. Het ontwerpen van een vierjarenplan ouderbetrokkenheid,

4. Het uitvoeren van dit vierjarenplan,

5. Het afnemen van interviews op schoolniveau (directeur, leerkrachten en ouders) over het effect 

van bovenschoolse aansturing op ouderbetrokkenheid.

Instrumenten

Om ouderbetrokkenheid binnen de beide pilotorganisaties in kaart te brengen, zijn in dit R&D-traject 

een tweetal instrumenten gebruikt: 

1. Het schoolontwikkelingsmodel ouderbetrokkenheid van CPS1 

Om een goede schoolspecifieke visie op ouders te kunnen formuleren, is het van groot belang dat 

een school weet wat voor school zij voor ouders wil zijn. Dat hangt natuurlijk af van de vraag wat 

voor school zij voor ouders kán zijn.

Inleiding

1.  De Boer & De Vries in ‘Handboek Ouders in de school’ (CPS, 2007).
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Hieronder volgt een indeling van schooltypen. Door te bepalen welk type een school is, wordt het ge-

makkelijker om ouderbetrokkenheid binnen de organisatie vorm te geven. De indeling helpt scholen 

ook bij het maken van keuzes die aansluiten op hun mogelijkheden (kunnen). 

Het gaat hier om een cumulatief model. De schooltypen kunnen daarom ook worden gezien als ver-

schillende fasen in schoolontwikkeling. Zodoende bevat elke volgende fase ook de elementen van de 

eerdere fasen.

In het vormgeven van ouderbetrokkenheid zijn de volgende schooltypen te onderscheiden:

•	 De informatiegerichte school is gericht op het verstrekken van de juiste informatie aan de ouders,

•	 De structuurgerichte school richt zich behalve op het verstrekken van de juiste informatie aan 

ouders ook op het helder vormgeven van duidelijke structuren (Hoe lopen de lijnen met ouders?),

•	 De relatiegerichte school richt zich op het verstrekken van de juiste informatie aan ouders, het 

vormgeven van duidelijke structuren en daarnaast ook op het opbouwen en onderhouden van 

een goede relatie met ouders,

•	 De participatiegerichte school2 richt zich op het verstrekken van de juiste informatie, het 

vormgeven van duidelijke structuren en een goede relatie met de ouders. De school investeert 

tevens in een optimale participatie van ouders,

•	 De innovatiegerichte school is er op uit om samen met de ouders het onderwijs en de rest van 

de school(organisatie) te innoveren, waarbij de school ook alles doet aan het verstrekken van 

de juiste informatie aan ouders, het creëren van heldere structuren, het onderhouden van een 

optimale relatie met en het investeren in effectieve participatie van ouders.

In bijlage 1 is een uitgebreide uitwerking te vinden van de verschillende typen scholen. Bijlage 2 bevat 

een korte ‘zelfscan ouderbetrokkenheid’, die een school eenvoudig zelf kan uitvoeren.

Tijdens dit R&D-traject is gewerkt met de oude versie van het schoolontwikkelingsmodel ouderbetrok-

kenheid. De nieuwe versie, met als voornaamste verschil de benaming van de vierde fase (participatie-

gericht wordt tegenwoordig samenwerkingsgericht genoemd) is te vinden in de herziene herdruk van 

het ‘Handboek Ouders in de school’ (CPS, november 2010).  

2. de zes standaarden van de Parent Teacher association (PTa)3 
In Amerika kent men in het kader van de samenwerking tussen school en ouders de Parent Teacher 

Association (PTA). Deze organisatie hanteert een set van zes standaarden als uitgangspunt voor het 

vormgeven van ouderbetrokkenheid. Deze standaarden sluiten merendeels nauw aan bij de boven-

schoolse visie van Stichting Cambium en vormen het uitgangspunt voor de formulering van doelstel-

lingen voor de komende vier jaar.

Standaard 1: Actieve partners

Ouders zijn actieve deelnemers in het totale gebeuren van de school. Ouders zijn welkom op de 

school en hun deelname wordt gewaardeerd. Ouders en leerkrachten zijn verbonden met elkaar en 

richten hun gemeenschappelijke activiteiten op wat de leerlingen leren en doen in de klas.

Standaard 2: Effectief communiceren

Ouders en schoolteams discussiëren samen over het leren en het leerproces van de leerlingen.

Standaard 3: Ondersteuning van de leerlingresultaten

Ouders en leerkrachten werken continu samen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 

2.    In de derde herziene druk van ‘Handboek Ouders in de school’ (CPS, 2010) wordt deze fase niet de participatiegerichte, 
maar samenwerkingsgerichte fase genoemd.
3.  © PTA/CPS.
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van de leerlingen. Dit gebeurt zowel thuis als op school. Ouders en leerkrachten worden in staat ge-

steld om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en zo efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen.

Standaard 4: Recht voor ieder kind

Ouders zijn bevoegd op te treden als pleitbezorgers voor hun eigen en voor andere kinderen, om 

ervoor te zorgen dat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en in gelijke mate toegang hebben tot 

alle middelen die van invloed zijn op een optimale schoolloopbaan.

Standaard 5: Gelijkwaardigheid

Ouders en schoolpersoneel zijn gelijkwaardige partners als er beslissingen genomen worden die 

invloed hebben op de schoolloopbaan van leerlingen. Dit betreft zaken die betrekking hebben op het 

beleid, de uitvoering van beleid en onderwijskundige programma’s.

Standaard 6: Samenwerken met de gemeenschap

Ouders en schoolpersoneel werken samen met leden van de gemeenschap in het kader van de maat-

schappelijke participatie. Deze samenwerking heeft tevens tot doel het uitbreiden van de leermoge-

lijkheden van leerlingen.

Tijdens dit R&D-traject is gewerkt met de oude versie van de PTA-standaarden. De nieuwe versie, uit-

gebreid met doelen per standaard, is te vinden op de website www.metouderskomjeverder.nl.  
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1.  de praktijk
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1.1  Beschrijving van de pilotorganisaties
Naast een beschrijving van de twee pilotorganisaties gaat dit hoofdstuk uitvoerig in op de activiteiten 

die beide organisaties hebben verricht om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag.

1.1.1  Stichting Cambium Heerde

Cambium is een nog relatief jonge stichting van negen protestants-christelijke basisscholen in het 

noordoostelijke deel van de Veluwe. De stichting is opgericht op 24 juli 2004. De negen scholen waren 

destijds ondergebracht in plaatselijke besturen te Wezep, Hattem, Heerde en Veessen. Onder het 

bestuur van Wezep vielen basisscholen De Bron en De Rank. In Hattem ging het om de Van Heemstra-

school en de Jan Jaspersschool. De Wilhelminaschool, de Margrietschool, de Willem Alexanderschool 

en de Emmaschool maakten onderdeel uit van het bestuur in Heerde. In Veessen werd De Zaaier 

plaatselijk bestuurd. De eerste algemeen directeur werkte vanaf het najaar van 2004 hard aan de 

ontwikkeling van de nieuwe stichting. In september 2009 kwam met het aantreden van een nieuwe 

algemeen directeur een einde aan de zogenoemde ‘plantfase’. De focus lag vanaf dat moment op de 

groei van de scholen en de stichting.

Doelstellingen en missie

De naam ‘Cambium’ geeft duidelijk aan waar de stichting voor staat en wat haar doelstellingen zijn. 

Cambium is de Latijnse benaming voor de groeilaag van een boom. Het is een dun laagje net onder 

de schors dat water en voedingstoffen uit de bodem naar de wortels en blaadjes toevoert en afval-

stoffen afvoert. Bovendien vindt op deze plek groei plaats door celdeling. De circa 200 personeelsle-

den van Stichting Cambium brengen samen met ongeveer 1800 kinderen en hun ouders dagelijks het 

motto ‘groeien door te delen’ in de praktijk. Door hun kennis, talenten, interesses en vaardigheden 

met elkaar te delen groeien kinderen, ouders en medewerkers als groep en als individu!

In het eerste strategisch beleidsplan is de volgende missie vastgesteld: ‘Stichting Cambium zorgt voor 

groei door christelijk onderwijs’. Kernwoorden daarbij zijn: zorgen voor, groei, christelijk en onder-

wijs. 

Zorgen voor: Cambium gaat zorgvuldig om met mensen en middelen. Cambium wil voorwaar-

denscheppend zijn voor het groeiproces van alle betrokkenen. ‘Zorgen voor’ bete-

kent ook dat Cambium ambities heeft en de gestelde doelen wil bereiken.

Groei:  Groei staat voor een voortdurend proces van verdiepen en verrijken. Het leerpro-

ces van mensen/organisatie is nooit voltooid!

Christelijk:  De wortels van de stichting staan gegrond in het christelijk geloof, zoals dat is 

vastgelegd in de bijbel. Daarbij dient opgemerkt te worden dat geen boom gelijk 

is, maar dat wel alle bomen naar boven groeien! Kortom, Cambium waardeert de 

veelkleurigheid in de  christelijke traditie.

Onderwijs:  De ontwikkeling van het kind staat centraal en dat betekent dat de Cambium-

scholen zich richten op competentie, autonomie en relatie.

De ‘plantfase’ van de stichting is na enkele jaren overgegaan in de groeifase. In 2011 zal een nieuw 

strategisch beleidsplan worden vastgesteld. Verderop in dit rapport komen de contouren van dit plan 

terug.

1.  de praktijk
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Eerste stap: positie bepalen

In samenwerking met het schoolbestuur is Stichting Cambium gestart met het vormgeven van de in-

terventies op bovenschools niveau. Voorafgaand is met behulp van het schoolontwikkelingsmodel ou-

derbetrokkenheid van CPS (zie bijlage 1) op alle scholen de aanvangspositie bepaald. Scholen kunnen 

met dit instrument aan de hand van een aantal vragen vrij snel hun positie bepalen op het gebied van 

ouderbetrokkenheid. 

De schoolscan hanteert de volgende posities:

•	 Informatiegericht

•	 Structuurgericht

•	 Relatiegericht

•	 Participatiegericht

•	 Innovatiegericht

Bij elke positie of elk schooltype past een bepaalde manier van samenwerken met de ouders. Dit 

instrument is het resultaat van een eerder uitgevoerd R&D-traject.4  

Het resultaat van deze scans leverde input voor de bespreking van de opzet en vormgeving van het 

traject op bovenschools niveau. Heel concreet plaatsten de scholen zichzelf overwegend in de fase 

‘structuurgericht’. Deze positie geeft aan dat de school ouders zeer serieus neemt en hen vooral bena-

dert als een groep die recht heeft op informatie vanuit de school. Dit recht op informatie wordt door 

de school op een adequate manier verzorgd en er is ook duidelijk sprake van een heldere en herken-

bare structuur van informatievoorziening.

Bovenschoolse en bestuurlijke betrokkenheid 

De uitslag van de schoolscan werd vervolgens gepresenteerd op bovenschools en bestuurlijk niveau. 

Ook hierbij werd in de dialoog met de aanwezigen onderscheid gemaakt tussen ouderbetrokkenheid 

en ouderparticipatie.  Bijlage 3 bevat de powerpoint-presentatie die gebruikt is tijdens de verschillen-

de bijeenkomsten. In de discussie sprak het bestuur de voorkeur uit om op basis van de uitkomst van 

de scan te komen tot de formulering van een gemeenschappelijke ambitie voor alle bij de stichting 

aangesloten scholen. De gemeenschappelijke ambitie werd dat alle scholen minimaal de fase ‘relatie-

gericht’ zouden bereiken. De scholen zouden de twee eerdere fasen (informatiegericht en structuur-

gericht) dan volledig moeten beheersen. 

Huidige visie

Bovenstaande doelstelling van het bestuur werd door het bovenschoolse management uitgewerkt 

in een strategisch beleidsplan. Eerder formuleerde Stichting Cambium in samenwerking met CPS een 

algemene, stichtingsbrede visie op ouderbetrokkenheid die scholen een kader moest bieden. De stich-

ting heeft in haar document ‘Missie & Visie’ de relatie tussen school en ouders als volgt omschreven:

‘Zorgen voor in de betekenis van met zorg omringen wil zeggen dat wij waarde hechten aan de be-

trokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kinderen en de school van hun keuze, dat wij hun 

mening op prijs stellen en hen als gelijkwaardige partners behandelen.’

Deze visie zal binnen het R&D–project verder worden geoperationaliseerd. De volgende stap is de 

ontwikkeling van een bovenschoolse visie, oftewel een visie op stichtingsniveau.

4. De Boer & De Vries in ‘Handboek Ouders in de school’ (CPS, 2007).
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Bovenschoolse visie en schooleigen visies

‘School en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden via het kind. Ouders en leerkrachten hebben 

elkaar nodig in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren). School en ouders zijn gelijkwaar-

dige partners en ze verschillen in hun rollen en verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.’

Deze bovenschoolse visie had een tweeledige doelstelling. Allereerst het vormen van een kader en 

ten tweede aanleiding geven tot het organiseren van activiteiten op schoolniveau. Na het formuleren 

van de bovenschoolse visie hebben de scholen hun eigen visie op ouderbetrokkenheid geformuleerd 

die zij, na goedkeuring, door alle geledingen zelf handen en voeten moesten geven. De verschillende 

schoolvisies luiden als volgt:

School 1

‘Onze school wil een veilige plek zijn om te groeien. Dit bereiken we door goed partnerschap van 

ouders en school. Het is belangrijk dat verwachtingen en doelen ten aanzien van de ontwikkeling en 

het welzijn van het kind op elkaar worden afgestemd. Hierbij is wederzijdse betrokkenheid en com-

municatie noodzakelijk.’

School 2

‘Wij vinden ouderbetrokkenheid van groot belang voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. 

Wij, school en ouders, zorgen samen voor wezenlijk contact door open en transparant te communice-

ren op basis van wederzijds respect.’

School 3

‘Op onze school willen wij met ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Wij 

verwachten wederzijds respect, open communicatie en vertrouwen. Zowel ouders als school hebben 

hierin hun eigen rol en verantwoordelijkheid.’

School 4

‘Wij streven naar een relatie met ouders vanuit wederzijds respect en vertrouwen. Hierbij is het be-

langrijk dat school en ouders communiceren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.’

School 5

‘Onze school ziet ouders als belangrijke informatiebron voor wat betreft hun kind. Als medeopvoe-

ders zien wij ouders als gelijkwaardige gesprekspartners. We verwachten dat ouders actief betrokken 

zijn bij de ontwikkeling van hun kind en zich daarnaast inzetten voor schoolse activiteiten.’

School 6

‘Ouders en leerkrachten zetten zich samen in voor de ontwikkeling van het kind. Daarbij zijn respect, 

vertrouwen en openheid noodzakelijk voor een optimale begeleiding.’

School 7

‘Wij vinden het belangrijk een goede relatie met de ouders te bevorderen en in stand te houden. Dit 

willen wij doen door wederzijdse betrokkenheid in een open en vertrouwelijke sfeer waarin informa-

tie een belangrijke rol speelt.’

De bovenschoolse visie en de schooleigen visies op ouderbetrokkenheid hebben geleid tot het ‘Vierja-

renplan Ouderbetrokkenheid 2009-2013’.
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Vierjarenplan Ouderbetrokkenheid 2009-2013

Bovenschoolse visie en schoolvisies met elkaar vergeleken

De geformuleerde bovenschoolse visie en de verschillende schoolvisies lijken goed op elkaar aan te 

sluiten. Er zijn echter ook opmerkelijke verschillen. In de bovenschoolse visie zijn school en ouders 

‘onlosmakelijk met elkaar verbonden’ en hebben ze ‘elkaar nodig’. Zo ver gaat geen enkele school-

visie. De scholen willen ouders er wel bij betrekken, maar zien ouders vooral als gesprekspartners. 

Gelijkwaardig, dat wel. De bovenschoolse visie en de schoolvisies vinden elkaar op het punt dat school 

en ouders elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben.  

     

Standaarden en bovenschoolse visie vergeleken en aan de praktijk getoetst

Over het algemeen sluiten de standaarden van de PTA en de bovenschoolse visie van Stichting Cam-

bium goed op elkaar aan. Dat geldt met name voor de houding die ten grondslag ligt aan de relatie 

tussen school en ouders (positief, gelijkwaardigheid, samenwerking). In de bovenschoolse visie wordt 

vanzelfsprekend niet ingegaan op de manier waarop deze houding gestalte krijgt. De standaarden 

kunnen worden gezien als de operationalisering van de PTA–visie. Dat leidt tot de vraag of de stan-

daarden niet één op één door de stichting kunnen worden overgenomen. Het antwoord is: nee. De 

uitkomst en analyse van de zelfscan van de scholen laten zien dat de stichting zo ver nog niet is. Er 

is veel ‘goede wil’ (onder andere verwoord in de verschillende schoolvisies), maar er gaapt een gat 

tussen de huidige en de gewenste situatie. Duidelijk is dat de scholen doorgaans een te rooskleurig 

beeld schetsen van de manier waarop ze ouders bij het onderwijs betrekken en van de ruimte die zij 

betrokken ouders geven om binnen de school te participeren. Wat in de schoolvisie prachtig wordt 

verwoord, mag in de beleving van de schoolteams realiteit zijn. Echter, de beleefde werkelijkheid van 

ouders is veelal anders. Dat is bijvoorbeeld duidelijk geworden uit het overleg van de overblijfcoör-

dinator met de overblijfouders. En dit kwam ook naar voren uit de vele contactmomenten die de bo-

venschoolse manager de afgelopen jaren met ouders over dit onderwerp heeft gehad. Ten grondslag 

aan dit alles ligt het bij schoolteams levende ‘mentale model’ dat de school van het team is.    

Verder is er een belangrijk onderscheid tussen de visie van de stichting en de PTA-standaarden, name-

lijk het verschil tussen ‘gelijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’. De stichtingsvisie ziet ouders als gelijkwaar-

dige partners, maar geeft vervolgens aan dat school en ouders verschillende rollen, verantwoordelijk-

heden, taken en bevoegdheden hebben. In de standaarden van de PTA wordt weliswaar gesproken 

van ‘gelijkwaardigheid’ (standaard 5), maar bij nadere beschouwing blijkt het om ‘gelijkheid’ te gaan. 

Er wordt voorbijgegaan aan de verschillen tussen school en ouders in rolverdeling, verantwoordelijk-

heden, taken en bevoegdheden. Ongetwijfeld zullen er ouders zijn die veel weten van de ontwikke-

ling van kinderen, maar in Nederland hebben ouders (nog) geen gelijkwaardige positie als het gaat 

om beslissingen met betrekking tot de schoolloopbaan van kinderen.   

Doelstellingen voor de komende vier jaar

Minimumdoelstelling

Over twee jaar (eind 2012) zijn alle scholen van Stichting Cambium minimaal relatiegerichte scholen.

Voorhoedescholen krijgen de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Werken aan mentale modellen (2009–2010) 

Het grootste obstakel om de bovenschoolse visie gestalte te geven is het onder directeuren en school-

teams levende mentale model dat de school van de leerkrachten is. Willen we komen tot educatief 

partnerschap, zoals dat in de visie staat omschreven, dan zal dit mentale model moeten verdwijnen. 
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Hiervoor is nodig:

•	 Bewustmaking.

•	 Verdieping	op	de	inhoud	(educatief	partnerschap	in	relatie	tot	rollen	en	verantwoordelijkheden,	

taken en bevoegdheden).

•	 Een	door	ouders	en	team	gedragen	schoolvisie.

•	 Omzetting	van	deze	schoolvisie	in	indicatoren.

•	 Aansturing	op	de	juiste	uitvoering	ervan.

Voor deze fase zal een gedetailleerd plan van aanpak worden geschreven.

Focussen op de competenties van de relatiegerichte school (2011–2012)

Als de belemmeringen uit de weg zijn geruimd en er ruimte is ontstaan voor ontwikkeling, dan kan 

systematisch worden gewerkt aan de competenties om tot een relatiegerichte school te komen. Het 

gaat dan in eerste instantie om de competenties van de informatiegerichte en structuurgerichte school, 

waarna op leerling-, groeps- en schoolniveau kan worden gewerkt aan de noodzakelijke competenties. 

Voor deze fase zal eveneens een gedetailleerd plan van aanpak worden geschreven.

Externe begeleiding

Omdat directeuren en schoolteams het moeilijk vinden om de schoolvisie om te zetten in concrete 

actieplannen, wordt voor de realisatie van de doelstellingen gebruikgemaakt van externe hulp. Deze 

wordt geboden door medewerkers van CPS. 

Regiefunctie

De regiefunctie wordt duidelijk bovenschools opgepakt vanuit een overtuiging van kwaliteit. Tegelij-

kertijd doet het bovenschoolse management een beroep op de scholen om hun verantwoordelijkheid 

te nemen en om, al dan niet gefaciliteerd met externe ondersteuning, te komen tot concrete uitwer-

kingen van actieplannen met betrekking tot hun visie. Kortom, het streven is een sterke balans tussen 

bovenschoolse sturing en autonomie van de scholen.

Stichting Cambium heeft het vierjarenplan besproken met CPS en Vereniging Educatis, de andere sa-

menwerkingspartner in deze R&D. Tijdens deze bijeenkomst kwam de balans ter sprake tussen het zelf 

oppakken van de eigen verantwoordelijkheid door de scholen en de mate van bovenschoolse sturing. 

De vraag daarbij was: Wil je een kader of een blauwdruk?. Tijdens de discussie die hierover ontstond, 

werd duidelijk dat een zin als ‘Hiervoor volgt nog een uitgebreid plan van aanpak’ vragen oproept. 

Wie maakt dat plan en wie wordt verantwoordelijk voor het succes? Hoe zorg je ervoor dat er op de 

scholen zelf sprake is van ‘eigenaarschap’? Uiteindelijk is besloten om deze en andere zinnen toch te 

handhaven in het document, met dien verstande dat scholen nu zelf de draad dienen op te pakken.

Volgende stap: vragenlijst

De volgende stap in het R&D-traject was om de scholen na een jaar (juni 2010) te benaderen met een 

vragenlijst. Het doel daarvan was om na te gaan of en zo ja, hoe de regiefunctie vanuit de school rich-

ting ouders was opgepakt en vormgegeven en of er al sprake was van zichtbare effecten.

In mei 2010 heeft CPS deze vragenlijst effectmeting (zie bijlage 7) ontwikkeld op basis van de onder-

zoeksvraag of en welk effect bovenschoolse aansturing op ouderbetrokkenheid heeft.

De vragen in de lijst zijn verdeeld in de volgende categorieën:

•	 Visie	(vraag	1	tot	en	met	9).	 	

•	 Gedrag	en	tools	(vraag	10	tot	en	met	19).

•	 Kwaliteit	van	het	beleid,	kwaliteit	van	de	medewerkers	en	de	leerlingresultaten	 

(vraag 20 tot en met 26).
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De vragenlijst kan beschouwd worden als een formatieve evaluatie van dit traject. De vragen zijn 

gesteld in aanwezigheid van de directeur van de school, een ouder en een leerkracht. Gekozen is voor 

de interviewvorm. We geven per blok in tabelvorm de antwoorden weer. Daarna volgt een analyse en 

worden eindconclusies en aanbevelingen geformuleerd.

De antwoorden worden per school weergegeven. In de uitwerking wordt geen onderscheid gemaakt 

in antwoorden van de verschillende functionarissen. Per categorie volgt hieronder in de tabel de 

uitkomst:

Categorie I: Visie

1. Kunt u een typering geven van uw school met betrekking tot ouderbetrokkenheid?

School 1 Heel betrokken ouders en minder betrokken ouders.

 Positieve relatie tussen de betrokkenheid en het opleidingsniveau van de ouders.  

Soms sprake van ‘overbetrokken’ ouders. 

Ouderparticipatie op basis van zorg.

School 2 Grote mate van betrokkenheid van ouders in praktische zin. 

Weinig ouders die meedenken over beleidsmatige zaken.

School 3 Sterke intentie bij het team om ouderbetrokkenheid vorm te geven. 

Team is goed benaderbaar en transparant in de organisatie. 

Informatiegehalte richting ouders is goed geregeld.

School 4 Gebruik maken van hulpouders.

School 5 Leerkrachten hebben oog voor ouders, maar handelen er niet naar. Ze zitten vast in hun 

eigen referentiekaders. Ouders worden ingezet ter ondersteuning van schoolactiviteiten.

School 6 Ouders zijn hulpouders, je bent als ouder en leerkracht samen verantwoordelijk. 

Ouders worden weinig inhoudelijk betrokken bij het onderwijs, geen plannen en geen hel-

dere informatie naar ouders. Ad hoc beleid.

School 7 Per leerkracht verschillend. 

Ouders zijn niet enthousiast voor schoolse zaken, er is weinig contact met ouders. 

Ouders participeren in de school. 

Vanaf de middenbouw worden ouders buiten de deur gehouden.

School 8 Relatiegerichte school. 

Zoekend hoe dit vorm te geven.
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2. Bij de start van het traject heeft uw school zich gepositioneerd met behulp van het schoolontwik-

kelingsmodel ouderbetrokkenheid van CPS. Kunt u aangeven welke ontwikkelingen hebben plaatsge-

vonden na deze positionering.

School 1 Zelfscan afname onbekend.

School 2 De geformuleerde visie is gebaseerd op de zelfscan.

School 3 Visieontwikkeling met CPS. 

 Communicatietraining.

School 4 Na de visieformulering in samenwerking met CPS zijn geen nieuwe activiteiten

 meer ontplooid.

School 5 Er is een visie vastgesteld, maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt.

School 6 Na de visieformulering in samenwerking met CPS zijn geen nieuwe activiteiten 

 meer ontplooid.

School 7 Onbekend.

School 8 Visieontwikkeling met CPS, daarna stil blijven staan.

3. Welke ambitie heeft u op grond van de uitkomst van de zelfscan voor deze school geformuleerd?

School 1 Werken met de zorgstructuur; ouders als partner.

School 2 Geen concrete ambities. 

 Wel ruimte in de planning opgenomen om activiteiten op te nemen.

School 3 Geen.

School 4 Erkenning van het belang van ouderbetrokkenheid.

 Intensiever contact met ouders door extra informatieavonden en extra rapportavonden.

 Schoonmaakbijeenkomsten met ouders zijn ook gericht op ontmoeting.

School 5 Het IJslandmodel.

School 6 Geen.

School 7 Onbekend.

School 8 Geen.
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4. Welke elementen van de bovenschoolse visie herkent u in uw eigen visie op schoolniveau?

School 1 Groeien en delen.

School 2 Eigen schoolvisie staat centraal; niet getoetst aan de bovenschoolse visie.

School 3 Geen.

School 4 Geen.

School 5 Als school en ouder trek je samen op. De stichting heeft een start gemaakt, 

 maar heeft er verder niets mee gedaan.

School 6 Geen.

School 7 Relatiegericht.

School 8 Zorg voor ouders, met zorg omringen.

 Hechten waarde aan ouderbetrokkenheid.

5. Kunt u iets zeggen over de effecten van de bovenschoolse visie op ouderbetrokkenheid naar het 

handelen op schoolniveau?

School 1 Geen sturing vanuit bovenschools niveau.

School 2 Nee.

School 3 Nee.

School 4 Nee.

School 5 Geen sturing vanuit bovenschools niveau.

School 6 Nee.

School 7 Het heeft geholpen om ouderbetrokkenheid op de kaart te zetten.

School 8 Nee.
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6. Welke elementen van bovenschoolse sturing zijn naar uw idee essentieel als het gaat om ouderbe-

trokkenheid?

School 1 Geen.

School 2 Ouderbetrokkenheid geldt nu bovenschools als speerpunt.

 Bovenschoolse werkgroep geïnstalleerd.

School 3 Geen.

School 4 Geen.

School 5 Er moet opbrengstgericht gewerkt gaan worden en leerkrachten moeten leren hoe zij goed 

 kunnen omgaan met ouders en oudergesprekken.

School 6 Er moet bovenschools meer en expliciet aangestuurd worden.

 Betere informatievoorzieningen voor leerkrachten en handvatten geven.

School 7 Bovenschoolse sturing moet ‘spin in het web’ zijn.

 Coördinerend en verbindend.

 Toetsbare kaders aanreiken.

 Er moeten eisen gesteld worden aan een directeur waar ouders houvast aan hebben en  

 waar elke leerkracht naar moet handelen.

School 8 Harde afspraken.

 Tijdspad stellen.

 Minder vrijblijvend.

 Meer controle, met ouders in gesprek gaan en toetsen.

 Regelmatig en continue terugkoppeling.



19

7. Kunt u aangeven in hoeverre de bovenschoolse visie en ambitie invloed heeft op het handelen op 

schoolniveau?

School 1 Protocol hoogbegaafdheid.

 Opstellen van protocollen.

 Ouders betrekken bij concepten.

 Rol van de schoolcommissie: signaleren en adviseren.

 Nieuwsbrieven.

 Geen beleid.

School 2 Weinig tot niets.

School 3 Het heeft iets losgemaakt. 

 Het belang van ouderbetrokkenheid staat op de agenda.

School 4 Nee.

School 5 Weinig tot niets, het is nog ver van de werkvloer.

School 6 Nee.

School 7 Onbekend.

School 8 Niet, alleen de start.
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8. Wat is voor u de focus als het gaat om het stimuleren van ouderbetrokkenheid?

School 1 Vertrouwen.

 Structureel.

 Bij iedereen tussen de oren.

 Verwachtingen en verplichtingen over en weer helder.

School 2 Communicatie.

 Heldere informatiestromen.

 Relatie en verwachtingen.

 Attitude leerkracht.

School 3 Ouders betrekken bij het leerproces van het kind.

School 4 Meer ouders uitnodigen voor hulp.

 Ouders moeten partner zijn.

 Van elkaars ideeën gebruikmaken.

 Samen verantwoordelijk voor het welbevinden van het kind.

 Uitzetten van ouderenquête eens in de twee jaar.

School 5 Optimale communicatie, open zijn en actiever.

 Initiatieven nemen.

School 6 Partnerschap, ervaringsdeskundige.

 Ouders moeten zinvolle taken hebben en zij moeten het gevoel krijgen dat hun hulp  

 gewaardeerd wordt.

 Contact zoeken en in gesprek zijn en blijven.

School 7 Gedeelde verantwoordelijkheid, ook in pedagogisch opzicht.

 Gemeenschappelijk doel.

 Contacten met ouders, informatievoorziening.

 Ouders op de hoogte houden en in dialoog zijn.

School 8 Wisselwerking en samenwerking tussen school, ouder en kind.

 Regelmatig contact, er wordt van twee kanten aan gewerkt.
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9. Hoe maakt u deze focus zichtbaar in uw school en naar de ouders van leerlingen?

School 1 Via nieuwsbrieven.

 Verplicht stellen van rapportavonden.

 Rechtstreeks aanspreken van de ouders.

 Alleen afspraken met ouders als er iets aan de hand is.

 Ik voel me als ouder vaak ontboden.

 Drempel is hoog voor ouders.

School 2 In de schoolgids.

 Website.

 Kalender.

 Inloopochtenden.

 Ouderavonden.

 Kennismakingsbijeenkomsten.

 Rapportavonden.

School 3 Nog geen schoolfocus.

 Wel grote verschillen tussen leerkrachten.

School 4 Vragenlijsten en communicatie met ouders.

 Partnerschap.

School 5 We doen ons best om helder te communiceren.

 Aandacht geven aan ouders.

 Ze over de drempel halen.

School 6 Ouderbrochure voor ouderhulp en schoolgids.

 Bedankavond voor ouders.

 Moet nog vormgegeven worden.

School 7 Gesprekken met ouders en niet over ouders.

 Koffie-uurtje.

 Hoog serviceniveau bieden.

 Grenzen aangeven waarbinnen iets waargemaakt kan worden.

 Ouders betrekken bij het leerproces en uitnodigen.

School 8 Laagdrempelig zijn, gevoel van welkom zijn.

 Investeren in een goede sfeer.

 Ouders in de school laten komen, ’s morgens en ’s middags.

Analyse

Bij de eerste serie vragen stonden visie en visiebeleving centraal. Met visie wordt hier sturing bedoeld. 

Ten eerste van het bovenschoolse management dat op deze manier een kader biedt en ten tweede 

sturing aan activiteiten op schoolniveau. Nadere analyse van de gegeven antwoorden laat zien dat er 

wel meningen zijn over ouderbetrokkenheid, maar dat de door scholen geformuleerde visie voor ou-

derbetrokkenheid nog geen ijkpunt is voor beleid. Als we goed kijken, dan zien we ook dat niet alle 

scholen onderscheid maken tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Bovendien wordt het 
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begrip ‘regie’ feitelijk op verschillende manieren opgepakt en geïnterpreteerd. Regie in de betekenis 

van ‘afwachten wat voorgeschreven wordt door het bovenschoolse management’ en regie van de di-

recteur op schoolniveau om beleid handen en voeten te geven. Het begrip regie wordt hiermee direct 

gekoppeld aan de vorm van leidinggeven en niet zozeer aan de betekenis van regisseurschap als uit-

vloeisel van een gemeenschappelijke visie. Dit vertraagt het in gang zetten van schoolse activiteiten 

die de ‘betrokkenheid’ van ouders moeten vergroten. Uit de antwoorden met betrekking tot de focus 

kan afgeleid worden dat vooral het informeren nog centraal staat en dat het juist informeren van 

ouders ook een beroep doet op de communicatieve vaardigheid van de leerkrachten. Hiermee wordt 

de feitelijke situatie bevestigd.

Conclusies 

Kijken we naar de onderzoeksvraag van deze R&D (‘Het verhelderen van de noodzaak om actief regie 

te voeren op ouderbetrokkenheid omwille van de kwaliteit van het onderwijs’), dan is het opmerke-

lijk dat de invloed van ouderbetrokkenheid op de kwaliteit van het onderwijs niet zo wordt ervaren 

of is aangetoond. De geformuleerde hypothese en de geformuleerde eigen schoolvisie zouden toch 

moeten leiden tot gerichte activiteiten. Op grond van de analyse kunnen de volgende conclusies 

getrokken worden:

•	 Er	wordt	door	de	scholen	geen	duidelijk	verschil	ervaren	tussen	ouderbetrokkenheid	en	ouderpar-

ticipatie.

•	 Scholen	zijn	niet	overtuigd	van	de	meerwaarde	van	investeren	in	ouderbetrokkenheid;	men	heeft	

immers afgewacht, maar er kwamen geen instructies van bovenaf.

•	 Het	gevoel	van	urgentie	om	op	school-	en	persoonlijk	niveau	meer	te	investeren	in	ouderbetrok-

kenheid ontbreekt.

•	 Er	is	sprake	van	intentioneel	beleid,	maar	niet	van	geformaliseerd	beleid.

•	 Regie	wordt	geïnterpreteerd	als	‘in	hiërarchische	zin	voorschrijven’,	‘doen	wat	opgedragen	wordt’.

•	 Regie	wordt	niet	vertaald	als	‘het	ondernemen	van	acties	op	basis	van	intrinsieke	overtuigingen’.

•	 Het	gezamenlijk	formuleren	van	een	schoolvisie	wordt	niet	doorvertaald	in	een	team-	en	persoon-

lijke opdracht waar daadwerkelijk naar wordt gehandeld.

Aanbevelingen

Op grond van dit praktijkonderzoek doen we de volgende aanbevelingen:

•	 Herijk	de	geformuleerde	visie	op	bovenschools	niveau	en	op	schoolniveau.

•	 Ga	op	bovenschools	niveau	en	op	schoolniveau	na	welke	argumenten	voldoende	overtuigings-

kracht hebben om ouderbetrokkenheid te stimuleren.

•	 Wees	transparant	in	de	effecten	en	de	doelen	van	ouderbetrokkenheid.

•	 Laat	scholen	activiteiten	ontwikkelen	op	basis	van	hun	eigen	schoolvisie	en	laat	ze	bij	elke	activi-

teit ‘het doel’ omschrijven.

•	 Kanaliseer	de	discussie	op	scholen,	niet	de	uitersten	zijn	bepalend.

 



23

Categorie II: Gedrag en tools

10. Kunt u een aantal voorbeelden noemen waaruit blijkt hoe ouderbetrokkenheid leeft bij uw  

teamleden?

School 1 Teamleden gaan meer het gesprek aan.

 Het zijn meer gesprekken ‘samen met ouders’.

 Leerkrachten hebben vaak een attitude van schrik en verdediging.

School 2 Klassenouders.

 Leerkrachten betrekken ouders bij de hulpvraag van de kinderen.

 Ouders mogen helpen op basis van de regels van de school.

 Het wordt tijd voor leerkrachtbetrokkenheid bij de ouders.

 Verwachtingen over en weer stroken niet altijd.

 Attitude: leerkrachten zijn vooral gericht op de eigen deskundigheid.

School 3 Betrekken van ouders bij zorgleerlingen.

 Leerkrachten maken meer afspraken voor overleg met ouders.

 Om de zes weken contact met ouders.

 Elke week mailverkeer.

 Structuur geven aan bereikbaarheid.

School 4 Derde intakeavond — rapport.

 Omgaan met weerstand.

 Strategie is goede voorbeelden uitvergroten en laten zien dat het werkt.

School 5 Er wordt actief om ouders gevraagd voor allerlei activiteiten op school. 

School 6 Individuele contacten met ouders.

 Spreekuren.

School 7 In wisselende mate.

 Leerkrachtafhankelijk. 

School 8 Regelmatig ouderenquête.

 Tussendoor enquêtes als er informatie nodig is.

 Voorlichtingsavonden over werkwijze, methode enz.
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11. Kunt u een aantal voorbeelden noemen (interventies) die u heeft ingezet om het gesprek over 

ouderbetrokkenheid vorm te geven?

School 1 Leerkrachten voeren met zijn tweeën een gesprek met ouders, indien nodig.

 Eén van de leerkrachten is dan gespreksleider.

 Schoolbelang staat altijd voorop.

School 2 Praatcafé met ouders over de toekomst van de school.

 Uitspreken van waardering voor de inzet van de ouders.

School 3 Activiteiten zijn persoonsafhankelijk.

School 4 Nee.

School 5 Nee.

School 6 Schoolcommissiegesprek.

 Koffie-uurtje.

 Aanspreekbaar zijn.

 Schoolcommissie schrijft in de nieuwsbrief.

School 7 Nieuwsbrief.

 Meer op ouderparticipatie gericht.

School 8 Nee.
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12. Kunt u iets zeggen over de persoonlijke overtuigingen bij leerkrachten als het gaat om ouderbe-

trokkenheid?

School 1 Deze zijn heel divers.

 Ontkennen van de deskundigheid van ouders.

School 2 Deze zijn wisselend.

 Ouders worden soms als lastig ervaren.

 Ik ben toch de deskundige?

 Daarnaast zijn er ook leerkrachten die heel erg gefocust zijn op wat de ouders willen.

 Regieschap is van belang.

School 3 Alle leerkrachten vinden het belangrijk, met name ook het aangeven van grenzen.

School 4 De meesten zien het nut van ouderbetrokkenheid, vooral in het kader van handelingsge-

richt werken.

School 5 Leerkrachten houden erg vast aan hun beroep. Zij hebben het gevoel dat zij dit moeten 

bewaken.  

Ouders zijn erg mondig en gaan op de verkeerde stoel zitten. 

School 6 Ontkenning van de deskundigheid van ouders.

 Gevoel dat er aan de professionaliteit van de leerkracht wordt gezeten.

School 7 Ouders worden niet altijd als partner gezien.

 Er is een somber beeld van ouderbetrokkenheid.

 Leerkrachten vinden het lastig als ouders over hun kinderen komen praten.

 Leerkrachten hebben liever dat je komt helpen en dat je je niet met hun zaken bemoeit.

School 8 Ouders zijn onmisbare partners en van grote waarde.
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13. Welke interventies op bovenschools niveau hebben naar uw idee een sterke invloed gehad op de 

mentale modellen bij de leerkrachten van Cambium?

School 1 Geen.

School 2 Laatste algemene studiedag met als thema ‘Professioneel handelen door de leerkracht’.

School 3 Geen.

School 4 Geen.

School 5 Geen.

School 6 Geen.

School 7 Consequent en authentiek leiderschap vanuit de bovenschoolse organisatie.

 De algemeen directeur maakt dat je gezien wordt als leerkracht en als ouder; dit is per-

soonsgebonden.

School 8 Pilot heeft inzicht gegeven in het begin en heeft gestimuleerd.

 Bewustwording.

14. In hoeverre kunt u spreken van concrete veranderingen bij uw schoolteam als het gaat om ouder-

betrokkenheid nu in vergelijking met de start van het traject?

School 1 Sturing op dit thema vooral vanuit het samenwerkingsverband in het kader van  

 handelingsgericht werken.

School 2 Niet.

School 3 In ontwikkeling, nog niet concreet.

School 4 Extra informatie richting ouders.

 Meer luisteren naar ouders.

 Meer openstaan voor ouders en hun inbreng.

School 5 Niet.

School 6 Geen verschil, moet nog komen.

School 7 Niet.

School 8 Er is een visie ontwikkeld.

 Via mail ouders informeren.

 Duidelijkere nieuwsbrieven.
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15. Welke interventies zijn heel concreet uitgewerkt?

School 1 Geen.

School 2 Uitwerking van het communicatieplan; het initiatief lag elders.

 Formeel en informeel contact met ouders loopt beter.

School 3 Geen.

School 4 Verschaffen van extra informatie.

 Derde intakeavond.

 Proactief handelen op basis van slechte leerlingresultaten.

School 5 Geen.

School 6 Geen.

School 7 Geen.

School 8 Beschrijven van een visie op ouders in samenwerking met CPS.

16. Op welke manier heeft u ouders van uw school betrokken bij de uitwerking van uw ambitie voor 

wat betreft ouderbetrokkenheid?

School 1 Verslag in de schoolkrant.

 Visiebericht in de nieuwsbrief.

 Doorgeven van de resultaten van leerlingen aan de schoolcommissie.

School 2 Nog niet, staat wel gepland.

School 3 Niet.

School 4 Niet.

School 5 In de Medezeggenschapsraad besproken.

School 6 Niet.

School 7 Informeel.

School 8 Niet.
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17. Welke activiteiten hebben ouders zelf ingebracht in de discussie over de vormgeving van ouderbe-

trokkenheid?

School 1 Geen.

School 2 Geen.

School 3 Geen.

School 4 Geen.

School 5 Geen.

School 6 Voorstel voor een brainstormavond. Daar is niets uit voortgekomen. Directie en 

 leerkrachten hebben het erg druk.

School 7 Onderwerpen inbrengen bij de Medezeggenschapsraad.

 Openheid zoeken, waar zitten jullie?

School 8 Geen.

18. Op welke niveaus en bij welke activiteiten voor de school zijn ouders educatief partner?

School 1 Schoolcommissie: signalerende functie.

 Medezeggenschapsraad: wettelijke taken advies en instemming.

 Werkgroep identiteit.

School 2 Geen.

School 3 Geen.

School 4 Leesmoeders.

 Computermoeders.

 Klussenlijst aan het begin van het jaar.

School 5 Moet nog vormgegeven worden.

 Hulpouders.

 Medezeggenschapsraad en schoolcommissie.

School 6 Gesprek met de schoolcommissie.

School 7 Geen.

 Reageren op stukken als deze er al liggen.

School 8 Handelingsplannen.

 Samen met ouders gezocht naar mogelijkheden voor pluskinderen.
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19. Kunt u aangeven wat voor u de belangrijkste verandering is, gerekend vanaf de start van  

dit traject?

School 1 Nee.

School 2 Weinig tot geen effect. Zelf meer helderheid over doelstellingen en visie.

School 3 Het thema staat nu op de agenda.

School 4 We worden gehoord als ouders.

 Denkpatroon van ouders is veranderd.

School 5 Goed gestart, weinig meer gebeurd.

School 6 Geen verschil.

School 7 Onbekend.

School 8 Nieuwsbrief per mail.

 Directe communicatie naar ouders toe.

 Website goed bijhouden en informatie erop laten staan.

Analyse

De antwoorden geven een zeer wisselend beeld. Er is sprake van het opstarten van nieuwe en conti-

nuering van bestaande activiteiten. Sturing wordt als zodanig niet expliciet benoemd. De beelden en 

de activiteiten zijn behoorlijk divers. Uitwerkingen zijn soms persoonsafhankelijk. Voor wat betreft de 

mentale modellen en de invloed van deze modellen op het totaal handelen door de school/scholen 

bestaat ook een zeer divers beeld. Onderkenning van de diversiteit van deze beelden is aanwezig, 

echter daar blijft het bij. 

Conclusies 

Regieschap veronderstelt helderheid over doelen en effecten. Uit de antwoorden en uit de analyse 

komt dit regieschap onvoldoende tot uiting. Verschillend gedrag op basis van diverse mentale model-

len wordt herkend en geaccepteerd. De oorspronkelijke schoolvisie blijkt hiervoor geen motor. 

Aanbevelingen

Op grond van bovenstaande doen we de volgende aanbevelingen:

•	 Neem	de	verschillende	mentale	modellen	als	uitgangspunt	voor	het	herijkingproces	van	de	school-

visie.

•	 Accepteer	de	verschillende	mentale	modellen	en	onderzoek	de	argumentaties.

•	 Verken	het	begrip	‘educatief	partnerschap’	met	behulp	van	concrete	uitwerkingen	en	voorbeel-

den.
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Categorie III: Kwaliteit van het beleid, kwaliteit van de medewerkers en de leerlingresultaten

20. Kunt u aangeven welke invloed uitgegaan is van het voeren van ouderbetrokkenheid op de kwali-

teit van het beleid?

School 1 Geen.

School 2 Staat op de agenda.

School 3 Staat op de agenda.

School 4 Koppeling met handelingsgericht werken.

School 5 Verandering is minimaal, misschien wat bewuster geworden.

School 6 Geen.

School 7 De geijkte wegen.

 Ouderpanels.

 Nu meer op kruispunten in de Medezeggenschapsraad gericht.

School 8 Ouders meenemen op het pad dat je bewandelt bij een verandering in je onderwijs.

 Bewust van de belangrijke positie van ouders.

21. Welke interventies worden door uw team gedaan om de ouderbetrokkenheid te stimuleren?

School 1 Verplichtingen aangaande het bezoeken van rapportbesprekingen.

School 2 Leerkrachten denken anders bij zorgleerlingen.

School 3 Andere houding bij gedragsproblemen.

 Leerkrachten hebben een ander perspectief door de informatie van ouders.

School 4 Handelingsgericht werken.

 Bespreekbaar maken van problemen.

School 5 Er is over gesproken, maar er zijn geen expliciete veranderingen gedaan of afspraken 

 gemaakt.

School 6 Informatieavond.

 Nieuwsbrief.

School 7 Standaardzaken.

School 8 Overleg met elkaar.
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22. Op welke competenties van personeelsleden doet het actief vormgeven van ouderbetrokkenheid 

een appèl?

School 1 Gesprekstechnieken; leren communiceren.

 Lerende houding.

School 2 Communicatie en gesprekstechnieken.

 Kunnen omgaan met feedback.

School 3 Communicatie en gesprekstechnieken.

 Kunnen omgaan met feedback.

School 4 Luisteren.

 Inspireren.

 Zelf ervaren dat het zin heeft.

School 5 Duidelijke communicatie.

 Naast ouders gaan staan, niet tegenover elkaar.

School 6 Goed communiceren en bewustzijn.

 Goed de didactiek en pedagogiek beheersen.

 Zelfbewust op professioneel gebied.

 Innovatief en ondernemend.

School 7 Samenwerking met iedereen.

 Reflectie op en ontwikkeling van mentale modellen.

 Vertrouwen.

 Open houding om oplossingsgericht te werken.

 Luisteren.

 Reflectie op eigen handelen.

School 8 Luisteren.

 Adviserend.

 Kind kennen.

 Vakkennis.

 Planmatig handelen.

 Iemand serieus nemen.

 Veiligheid bieden.

 Slecht nieuwsgesprekken kunnen voeren.
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23 In hoeverre staat in persoonlijke ontwikkelingsplannen van teamleden de ontwikkeling van speci-

fieke competenties in het kader van ouderbetrokkenheid centraal?

School 1 Niet.

School 2 Niet.

School 3 Niet.

School 4 Niet.

School 5 Niet. Leerkrachten moeten leren om in dialoog te gaan en geen discussie te voeren.

School 6 Niet.

School 7 Niet.

School 8 Niet.

24. Welke concrete activiteiten worden door het team ondernomen om vanuit de focus van ouderbe-

trokkenheid de leerlingresultaten in positieve zin te beïnvloeden?

School 1 Gesprek.

 Ouderochtenden.

 Bij uitzondering informatie.

School 2 Ingaan op opvoedingsvragen.

 Verstrekken van adviezen aan ouders.

 Leerkrachten hebben het idee dat ouderbetrokkenheid erbij komt.

School 3 Ingaan op opvoedingsvragen.

 Verstrekken van adviezen aan ouders.

 Leerkrachten hebben het idee dat ouderbetrokkenheid erbij komt.

School 4 Handelingsgericht werken.

 Informatie verstrekken over materialen.

School 5 Geen specifieke activiteiten, behalve de standaardcontacten.

School 6 Als er problemen zijn, wordt een ouder extra uitgenodigd.

School 7 Groepsbesprekingen.

 Werken met groepsplannen en deze communiceren naar ouders.

 Huiswerkbeleid op basis van Marzano.

School 8 Ouders goed betrekken en informeren.

 Handelingsplannen bespreken met ouders.
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25. Welke activiteiten van teamleden hebben al geleid tot betere leerlingresultaten?

School 1 Geen.

School 2 Geen.

School 3 Geen.

School 4 Geen.

School 5 Handelingsgericht werken.

School 6 Handelingsgericht werken, dat moet zich nog bewijzen.

School 7 Onbekend.

School 8 Rugzakleerlingbegeleiding.

  

26. Welke verwachtingen heeft u ten aanzien van ontwikkeling van ouderbetrokkenheid voor uw 

school/voor Stichting Cambium?

•	 Installatie	van	een	bovenschoolse	werkgroep	ouderbetrokkenheid.

•	 Aangeven	van	een	heldere	structuur.

•	 Aansturing	van	‘boven’.

•	 Handvatten	aanreiken.

•	 Uitwerken	van	praktische	zaken.

•	 Niet	allemaal	zelf	bedenken.

•	 Draagvlak.

•	 Plan	per	school.

•	 Uitwisseling	tussen	scholen	over	activiteiten.

•	 Kaders	van	bovenschools.

•	 Leren	van	anderen.

•	 Klankbord.

•	 Koffie-uurtjes.

•	 Coördinatie	bij	teamlid.

•	 Ouders	dienen	betrokkenheid	in	alle	lagen	te	voelen.

•	 Helder	zijn	over	wederzijdse	verwachtingen.

Vraag 26 vormt geen onderdeel van deze vragenlijst. Antwoorden geven intenties aan. Deze worden 

niet meegenomen in de analyse en de conclusies.

Analyse

In dit vragenblok spreekt men over de verworvenheden in termen van een toename van vaardighe-

den (‘beter luisteren’) en het organiseren van nieuwe activiteiten. Het begrip ‘kwaliteit’ en daar be-

wust in investeren komt niet aan bod. Feitelijk laten de antwoorden een toevalligheidstructuur zien. 

Activiteiten die de kwaliteit van het onderwijsaanbod beïnvloeden zijn volgens de ondervraagden 

een gevolg van het samenwerkingsverband in het kader van handelingsgericht werken.
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Conclusies 

•	 Nergens	wordt	ervaren	of	aangegeven	welke	invloed	ouderbetrokkenheid	kan	hebben	op	de	kwa-

liteit van het onderwijs.

•	 Ouderbetrokkenheid	integraal	opnemen	en	koppelen	aan	een	specifiek	onderwijsdoel	geeft	her-

kenning en energie.

•	 Ouderbetrokkenheid	wordt	ervaren	als	een	losstaand	onderdeel	dat	geen	verbinding	heeft	met	

onderwijsdoelen of persoonlijke ontwikkeldoelen in relatie tot kwaliteitsverhoging.

Aanbevelingen

•	 Investeer	in	het	verhelderen	van	de	positieve	effecten	van	ouderbetrokkenheid.

•	 Maak	gebruik	van	positieve	ervaringen	en	vergroot	deze	ervaringen	binnen	de	stichting.

•	 Maak	duidelijke	keuzes	en	voer	deze	uit.

•	 Voer	activiteiten	uit	door	gewoon	te	doen!

Eindopmerking

De uitkomst van de vragenlijst laat duidelijk zien dat regie in de zin van sturing als onderwijskundig 

leiderschap ook bij het laatste aspect voorwaardelijk is. Regieschap op ouderbetrokkenheid veronder-

stelt en vraagt om een duidelijke aansturing van zowel het bovenschoolse management als ook van 

het schoolmanagement. Sturing op voorwaarden heeft hier weinig zin. Er zal sprake moeten zijn van 

sturing op activiteiten en op de uitvoering daarvan. Dit vraagt om de durf om beleidsbeslissingen te 

nemen en deze te vertalen in concrete handelingen. Ervaringen opdoen door te doen is hier belang-

rijk. Vooraf kan bij elke activiteit aangegeven worden wat het doel is en wie verantwoordelijk is/zijn 

voor de uitvoering. Eigenaarschap ontstaat bij teams door positieve ervaringen. Deze teams worden 

aangesproken door activiteiten die direct verbonden zijn met hun dagelijkse handelen. Een voorbeeld 

hiervan is de introductie en adoptie van handelingsgericht werken.

De toekomst van Stichting Cambium

In het najaar van 2009 is Stichting Cambium met het vertrek van de eerste algemeen directeur in een 

andere organisatiefase gekomen, namelijk de groeifase. Bij de aanstelling van de nieuwe algemeen 

directeur is de volgende opdracht voor hem geformuleerd: ‘Profilering van de eigen identiteit van 

de Cambium-scholen, uitbouwen van de professionele en resultaatgerichte organisatie en realisatie 

van de ingezette ontwikkelingen!’. Om de organisatie te leren kennen en om de opdracht van het 

bestuur te begrijpen, heeft de algemeen directeur de tijd genomen om door de organisatie heen te 

lopen, zoals een kweker door een boomgaard loopt. Tijdens deze kennismaking zijn er vruchten ont-

dekt, maar ook plekken waar snoeien, leiden en bemesten op zijn plaats is.  

Als het gaat om ouderbetrokkenheid werden de volgende conclusies getrokken:

Vrucht 1:   De wil bij de scholen en het personeel om ouders te betrekken bij het onderwijs 

aan het kind.

Vrucht 2:   De persoonlijke betrokkenheid op alle niveaus, ook tussen ouders en school.

Ontwikkelpunt 1:  Er is onduidelijkheid over verwachtingen op alle niveaus en tussen ouders en 

school, waardoor mensen in hun macht gaan staan in plaats van in hun kracht. Dit 

is niet goed voor de samenwerking.

Ontwikkelpunt 2:  Hoewel Cambium de wil heeft om ouders bij het onderwijs te betrekken, is er veel  

handelingsverlegenheid om dit in de praktijk te brengen.
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Op basis van deze en vele andere conclusies is er een vernieuwde Cambium-koers beschreven, met 

daarin de drie volgende kernwaarden:

1. Eruit halen wat erin zit! (professioneel/hoofd)

Op de Cambium-scholen presteren de kinderen maximaal, naar hun vermogen! Om dit te kunnen 

bereiken halen we ook het maximale uit ons personeel, de middelen, de organisatie en de ouders.

2. Groeien door te delen! (passie/hart)

Ieder mens is uniek! Ieder mens (kind, ouder, personeelslid) heeft eigen interesses en talenten gekre-

gen. Dit betekent dat we ieder kind naar vermogen maximaal willen laten presteren en dat we dif-

ferentiëren in ons onderwijs. We maken ons onderwijs passend voor kind en personeel! Als er binnen 

Cambium ruimte is voor ieders persoonlijke ontwikkeling, zal er ruimte ontstaan om interesses en 

talenten met elkaar te delen.

3. Show & tell! (praktijk/handen)

Door ouders en personeel wordt veel gepraat over het onderwijs en door managers en bestuurders 

worden dikke plannen geschreven, maar het gaat erom dat wij wat we zeggen, schrijven en beloven 

ook in de praktijk brengen.

De volgende stap die door de algemeen directeur is gezet, is om werkgroepen te formeren rond de 

nieuw geformuleerde beleidsterreinen: identiteit, onderwijs en zorg, kwaliteit, personeel, educatief 

partnerschap, organisatie en beheer. In de werkgroepen zitten zowel ouders als personeelsleden. Per 

beleidsterrein heeft een werkgroep een visie geformuleerd met daarbij ook heldere vruchten (indica-

toren). 

Ouderbetrokkenheid is een onderdeel van het beleidsterrein educatief partnerschap. In de conceptvi-

sie hebben ouders en personeel onderstaande punten over ouderbetrokkenheid benoemd:

•	 School	en	ouders	hebben	een	gemeenschappelijk	belang,	namelijk	dat	er	op	school	en	thuis	opti-

male omstandigheden zijn voor de ontwikkeling en het leren van het kind. 

•	 Leerkrachten	en	ouders	zijn	gelijkwaardig.	Er	is	een	relatie	van	respect	en	vertrouwen	met	oog	

voor de professionaliteit van de leerkracht en de emotionele betrokkenheid van de ouder.

•	 Er	is	betrokkenheid	in	de	relatie	tussen	kind	en	ouder,	maar	er	is	ook	betrokkenheid	in	het	alge-

meen belang van de school op verschillende niveaus: meeleven, meehelpen, meedenken en mee-

beslissen. 

•	 Ouders	hebben	rechten	op	school,	maar	zeker	ook	verplichtingen	(bezoeken	van	rapportavonden,	

ouderavonden, activiteiten en alles wat er te doen valt). We verwachten wat van elkaar (bijvoor-

beeld contact op spreekavonden enz.). Communicatie tussen ouders en school is niet vrijblijvend. Er 

is duidelijke, open communicatie. Er is sprake van het uitwisselen van verwachtingen naar elkaar. 

Vanuit deze conceptvisie hebben ouders en personeelsleden ook al mogelijke concrete vruchten ge-

formuleerd:

•	 Volgens	een	vaste	regelmaat	(richtlijn	eens	in	de	twee	tot	vier	weken)	worden	ouders	geïnfor-

meerd over lopende zaken.

•	 Een	leerkracht	van	de	groep	bezoekt	minimaal	één	keer	per	jaar	het	kind	en	ouders	thuis	en	hij/zij	

is op de hoogte van de thuissituatie.

•	 Een	leerkracht	van	de	groep	voert	op	school	met	alle	ouders	een	start-,	voortgangs-	en	evaluatie-

gesprek en legt dit vast (minimaal drie gesprekken).

•	 De	school	heeft	een	overzicht	van	de	talenten	en	mogelijkheden	van	ouders	en	maakt	hier	gebruik	

van.
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•	 De	school	maakt	in	de	schoolgids	en	op	de	website	duidelijk	wat	zij	van	ouders	verwacht	en	wat	

ouders van de school kunnen verwachten. De school spreekt ouders aan als zij niet aan de ver-

wachtingen voldoen.

•	 Er	wordt	eenmaal	per	twee	jaar	(afwisselend	uitgebreid	en	beknopt)	een	ouderenquête	gehou-

den. De resultaten worden aan ouders teruggekoppeld en er volgt verbeterbeleid. 

In de toekomst zullen deze conceptvisie en de bijbehorende indicatoren aangescherpt worden tot 

uiteindelijk een nieuw strategisch beleid, waarvan de ouders en het personeel samen aan de wieg 

hebben gestaan. Dit beleid en de indicatoren fungeren als minimale norm voor de scholen. Hoe de 

scholen de norm gaan halen (de vorm) mogen scholen naar eigen inzicht en rekeninghoudend met 

de identiteit van de school invullen. De indicatoren worden ook door de directeuren op de negen 

scholen getoetst. De resultaten daarvan leveren input voor de schoolplannen.

Op deze manier zal de komende jaren binnen Stichting Cambium, door ouders en personeel, structu-

reel worden samengewerkt aan ouderbetrokkenheid. 

1.1.2 Vereniging Educatis

Educatis is een vereniging van negen basisscholen, gestoeld op reformatorische grondslag. Al deze 

scholen liggen in Midden-Nederland en zijn met minimaal 98 tot ruim 300 leerlingen relatief klein. 

Educatis telt in totaal 1437 leerlingen. Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit vijf perso-

nen. De taken van het bestuur zijn voor een groot deel gemandateerd aan de bovenschoolse mana-

ger. Op elke school is een directeur integraal verantwoordelijk voor de school. 

Ook binnen Vereniging Educatis is begonnen met het ontwikkelen van een visie op ouderbetrokken-

heid op bovenschools niveau. Deze visie luidt: ‘De scholen van Educatis zijn verantwoordelijk voor 

goed onderwijs en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid, samen met de ouders, voor de op-

voeding van de kinderen. Deze samenwerking kenmerkt zich door transparantie, gelijkwaardigheid, 

respect en betrokkenheid. De samenwerking komt tot uitdrukking in betrokkenheid op het beleid, de 

school als organisatie en het onderwijs aan de kinderen’.

Daarvan afgeleid hebben de scholen elk hun visie op ouderbetrokkenheid beschreven:

School 1: Willem Farelschool, Hoevelaken

‘Op onze school hechten wij waarde aan open en professionele communicatie met ouders. Uitgangs-

punten hierbij zijn wederzijds respect, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid. Hiermee wer-

ken we aan een stimulerende en positieve leer- en werkomgeving.’

School 2: Johannes Calvijnschool, Amersfoort

‘Op de Johannes Calvijnschool vinden wij open en professionele communicatie met ouders belangrijk. Res-

pect en betrokkenheid zijn hierbij van belang. Ouders en school hebben een eigen verantwoordelijkheid.’

School 3: Eben-Haëzerschool, Utrecht

‘Vanuit onze normen en waarden hebben we samen met de ouders een gedeelde gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid in het opvoeden en onderwijzen van de kinderen.’

School 4: Daniëlschool, Soest

‘Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Het is daar-

om van belang dat er sprake is van een goede samenwerking. De samenwerking komt tot uitdrukking 
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in betrokkenheid bij het beleid, de school als organisatie en het onderwijs aan de kinderen. Ouders en 

leerkrachten vullen elkaar aan, delen informatie met elkaar vanuit hun verschillende posities, stimu-

leren en motiveren elkaar. Door een actieve betrokkenheid naar elkaar toe proberen ze samen het 

beste te zoeken voor het kind.’

School 5: De Akker, Amstelveen

‘Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van en het onderwijs aan het kind. 

Daarbij bundelen we de krachten en scheiden we verantwoordelijkheden.’  

De andere vier scholen hebben de bovenschoolse visie van Vereniging Educatis ongewijzigd overge-

nomen.

Het bepalen van de positie per school volgens het schoolontwikkelingsmodel ouderbetrokkenheid 

van CPS (zie bijlage 1) liet het volgende beeld zien:

School

School 1 

Willem Farelschool, 

Hoevelaken

School 2

Johannes Calvijnschool,

Amersfoort

School 3

Eben-Haëzerschool,

Utrecht

School 4

Daniëlschool,

Soest

School 5

De Akker,

Amstelveen

Fase

Informatiegericht 18

Structuurgericht 19

Relatiegericht 21

Participatiegericht 18 

Innovatiegericht 7

Informatiegericht 15

Structuurgericht 24

Relatiegericht 23

Participatiegericht 22 

Innovatiegericht 13

Informatiegericht 16

Structuurgericht 22

Relatiegericht 19

Participatiegericht 21

Innovatiegericht 19

Informatiegericht 11

Structuurgericht 14

Relatiegericht 14

Participatiegericht 12

Innovatiegericht 4

Informatiegericht 19

Structuurgericht 20

Relatiegericht 16

Participatiegericht 17

Innovatiegericht 13
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Bij alle scholen van Vereniging Educatis is een nulmeting afgenomen op de zes standaarden van de 

PTA (zie bijlage 4). De resultaten van één van de nulmetingen, op de Johannes Calvijnschool te Amers-

foort, zijn terug te vinden in bijlage 5. Bijlage 6 is een verslag van een nagesprek met een aantal 

ouders over deze nulmeting.

Nadat de nulmetingen door alle scholen van Vereniging Educatis waren ingevuld en met elkaar wa-

ren vergeleken, is aan de hand van de zes standaarden van de PTA bovenschools beleid geformuleerd:

•	 Elke	school	van	Educatis	geeft	uitvoering	aan	alle	zes	standaarden.

•	 Bij	elke	standaard	hoort	een	verplichte	activiteit.

•	 De	school	geeft	zelf	aan	welke	activiteiten	zij	nog	meer	wil	uitvoeren	binnen	elke	PTA-standaard.

Meerjarenplan ouderbetrokkenheid 

Educatis is al meerdere jaren bezig met ouderbetrokkenheid. De volgende zaken stonden/staan ge-

pland:

2008-2009: Bovenschoolse visie op ouderbetrokkenheid formuleren. Afnemen nulmeting volgens  

schoolontwikkelingsmodel ouderbetrokkenheid van CPS.

2009-2010: Analyse nulmeting, schooleigen visie formuleren en per school activiteiten    

organiseren om de betrokkenheid te vergroten. 

2010-2011: Beschrijving van de rol van de ouders in het strategisch beleidsplan 2011-2015. Hierin  

wordt aangegeven dat het onderwijzen van de leerlingen nooit los gezien kan worden  

van de verantwoordelijkheid van de ouders voor de kinderen.

   

  Op basis van de zes PTA-standaarden kiezen scholen een nieuwe activiteit om op te   

School 6

Johannes Bogermanschool,

Houten

School 7

De Lelie, 

Driebruggen

School 8

School met de Bijbel,

Nieuwer ter Aa

School 9

Verhoeff Rollmanschool,

Bodegraven

Informatiegericht 13

Structuurgericht 17

Relatiegericht 15

Participatiegericht 15

Innovatiegericht 5

Informatiegericht 15 

Structuurgericht 21

Relatiegericht 25

Participatiegericht 20

Innovatiegericht 15

Informatiegericht 12

Structuurgericht 14

Relatiegericht 14

Participatiegericht 12

Innovatiegericht 7

Informatiegericht 16

Structuurgericht 16

Relatiegericht 17

Participatiegericht 17

Innovatiegericht 6
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pakken. Hier ligt dus lokale vrijheid. In het bovenschoolse jaarplan is opgenomen dat  

alle scholen verplicht zijn één activiteit kiezen. Dit is ook opgenomen in de prestatie- 

indicatoren van het MT.

   

  In het schoolplan beschrijven alle scholen de rol en positie van de ouders.

    

2011-2012: Uitvoering van verder beleid op het gebied van school en ouders. De standaarden van  

PTA vormen hiervoor het uitgangspunt. 

Na de eerste drie jaar heeft Educatis de stand van zaken geïnventariseerd door op zoveel mogelijk 

scholen open interviews af te nemen. Gevraagd werd wat de ouders en de leerkrachten hebben ge-

merkt van de bovenschoolse aansturing op ouderbetrokkenheid in de afgelopen drie jaar. De ouders 

zijn afzonderlijk, telefonisch geïnterviewd. Vanwege bijzondere omstandigheden op een drietal scho-

len konden de interviews slechts bij zes van de negen scholen plaatsvinden.

Stand van zaken: reacties van ouders

School 1

“De tien-minutengesprekken zijn nu beter voorbereid en verlopen daardoor effectiever. Er worden 

nu ook panelgespreksavonden gehouden. Leuk en goed om andere ouders te horen over inhoude-

lijke zaken. De uitwisseling tussen ouders en team heb ik als zeer positief ervaren. Niet alleen voor de 

ouders, maar ook voor het team. Zij pikte de info ook echt goed op.” 

“Panelgespreksavonden: heel zinvol dat we onze mening konden geven. De onderwerpen waren 

huiswerk en pedagogisch klimaat. Het waren open en eerlijke avonden waar ook minder positieve 

dingen gezegd konden worden en werden gezegd.”

School 2

“De ouderpanelavond vind ik een goed initiatief. Na afloop verschijnt een verslag in de nieuwsbrief. 

De school krijgt zo inzicht in wat ouders vinden en neemt dat mee. We kennen een oudermorgen en 

een informatiebijeenkomst aan het begin van het schooljaar. Deze worden erg op prijs gesteld. Het 

geeft je als ouder een beeld hoe het gaat in de klas. Na afloop werd de bijeenkomst door middel van 

een korte schriftelijke peiling geëvalueerd: positief/negatief advies. Ik heb verder goede begeleiding 

(tips en boekjes) gekregen om mijn kind te helpen met lezen. Wat betreft de tien-minutengesprek-

ken: de school geeft duidelijk aan dat ze elke ouder wil spreken, ook al gaat het leren van je kind 

goed. ‘Het verhaal achter het rapport is heel belangrijk’, staat op de uitnodiging. Leerkrachten staan 

altijd open voor een gesprek. Ik wil graag op de ouderavond horen wat de leerkracht van de vorde-

ringen van mijn kinderen vindt in plaats van dat mij wordt gevraagd: ‘Wat vindt u ervan?’.”

“Het panelgesprek is een mooie vorm! De school gaat er met een volstrekt open houding in en dat is 

heel prettig. Je ziet de resultaten van deze avonden terug op school. Voorheen meldde de school het 

altijd als er iets niet goed ging met je kind of met de school, of was het ‘geen bericht, goed bericht’. 

Nu krijg je het ook te horen als het goed gaat. Bijvoorbeeld het goede inspectierapport dat de school 

kreeg. Succes vier je zo met de ouders samen. Als ouders zijn we ook goed betrokken bij de sociale 

vaardigheidsmethode. Dit gebeurde op een ouderavond met uitleg en ook hebben we zelf geoefend. 

Geeft een zeer positieve sfeer! Ik voel me gesteund op deze school in het gezamenlijk verantwoorde-

lijk zijn voor mijn kinderen. Fijn om te ervaren dat de school er op dezelfde manier inzit. Door waar 

nodig echt te communiceren en ouders in te lichten, creëer je een gezamenlijk begrippenkader en als 

ouder leer je daar weer van. Prettig! De nieuwsbrief werd eerder op papier uitgebracht en kwam niet 
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altijd door. Nu verschijnt de nieuwsbrief ook per e-mail en dat werkt beter. Al met al is de communi-

catie nu directer geworden. Ouderparticipatie verhoogt de betrokkenheid, maar het is soms wel erg 

veel en vaak.”

“De directeur is heel goed bereikbaar, zowel letterlijk als figuurlijk, en dat heeft een positief effect. 

Het natuurlijk gezag van een directeur is niet meer vanzelfsprekend, dus goede communicatie is es-

sentieel. Onze directeur is zichtbaar; bijvoorbeeld bij de opening van ouderavonden, hij staat dage-

lijks aan het hek en onder alle communicatie-uitingen staat zijn mobiele nummer en e-mailadres. Zijn 

e-mailadres is persoonlijk, dus ouders kunnen ook vertrouwelijke zaken aangeven. Voor wat betreft 

de ouderavonden moet je je afmelden als je niet komt. Dat werkt goed, maar ook de inhoudelijke 

onderwerpen helpen mee. De school heeft goed door wat er speelt bij de ouders. De school wil gaan 

werken met persoonlijke doelstellingen van kinderen. Dat lijkt me een goede ontwikkeling en ik kijk 

daar naar uit.”

School 3

“In de uitnodiging voor het tien-minutengesprek geeft de juf aan dat zij ook graag een gesprek met 

mij als ouder wil en nodigt me vervolgens uit. Op school zien ze het kind, maar ook ons als ouders. Er 

is nu altijd een open houding en een luisterend oor voor ons als ouders, wat het contact laagdrempe-

lig maakt. Deze wisselwerking voel je als ouder, waardoor je het eerder oppakt. Sinds kort hebben we 

panelavonden, dat is heel positief. Ouders kunnen ook hun verhaal doen over de thema’s, ze kun-

nen meepraten en er ontstaat een goede discussie. In het begin dacht ik: ‘Oh help, alweer een avond 

voor de directeur en hij heeft het al zo druk, maar het leverde achteraf enorm veel positieve reacties 

op voor en binnen de school. Ik krijg op deze school sterk het gevoel: ‘We doen het samen en je kind 

is uniek’. De school heeft niet de houding van: ‘Wij weten het allemaal wel’. Ik vind het een unieke 

school.”

School 4

“Het rapport is positief veranderd van een cijferlijstje in een verslag. Er staan niet alleen leerresultaten 

in, maar ook sociale competenties en hoe je kind functioneert. De kinderen schrijven ook een eigen 

rapport over zichzelf. Daarnaast wordt het niveau genoemd waarop je kind werkt, zodat je niet ver-

rast wordt in groep 8. Er is een aparte informatieavond geweest om het nieuwe rapport uit te leggen 

en dat was erg goed. Ik moest erg wennen aan dat uitgebreide rapport, maar nu ik begrijp hoe het 

in elkaar zit is het echt handig en heb je er als ouder meer aan. Verder was er een ouderenquête. Dat 

vond ik prima, maar daarna hoorden we er niets meer van. Jammer! De school besteedt verder veel 

aandacht aan of je kind lekker in zijn vel zit.”

School 5

“Ik merk weinig verschil met twee jaar geleden. De school koppelt te weinig terug met betrekking tot 

besluiten over het individuele kind. Onze directeur is via de mail zeer toegankelijk en pikt signalen 

op, maar ik voel me niet altijd ondersteund door de school ten aanzien van de problemen met mijn 

kind. Er lijkt te weinig expertise te zijn.”

School 6

“We hebben een ouderpanelavond gehad: heel positief. Prettig om als ouder zo betrokken te wor-

den bij de school. Ik wil als ouder graag meer op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen 

of gespeeld hebben op school. Niet alle kinderen vertellen dat thuis. Als er ‘iets gebeurd is’ of als er 

organisatorische zaken spelen, zou ik dat graag horen. Alleen als er wat is natuurlijk.”
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Stand van zaken: reacties van directeur en leerkrachten

Hieronder een verslag van de interviews op vijf scholen. Op drie scholen is vanwege langdurige om-

standigheden geen eindinterview afgenomen. Op een vierde school is het project nog nauwelijks van 

de grond gekomen, waardoor er te weinig informatie was voor een interview.

Willem Farelschool, Hoevelaken

De betrokkenheid van de ouders is duidelijk vergroot, met als voorbeeld het huidige hoge opkomst-

percentage van ruim 80 procent bij ouderavonden. Voordat het zover was, heeft onder meer het 

afgelasten van een thematische ouderavond vanwege het zeer lage aantal aanmeldingen een positief 

schrikeffect gehad.

Over het algemeen zijn de teamleden de ouderbetrokkenheid (nog) meer gaan waarderen of expli-

ciet blijven waarderen. Ouders zijn de experts van hun kind. De school heeft de ouders nodig voor het 

welbevinden en de ontwikkeling van het kind, is de opvatting van de teamleden. Bij (wederzijdse) 

belangstelling, bijvoorbeeld bij ouderavonden, komen de ouders nu ook voor andere dingen. De visie 

van de school op ouderbetrokkenheid is weergegeven in de schoolgids. De PTA-standaarden zijn niet 

zichtbaar gemaakt. Er worden wel panelgesprekken gehouden, een bovenschools geïnitieerde acti-

viteit. De bovenschoolse aansturing heeft de focus op ouderbetrokkenheid van de school vergroot. 

Naast ouderavonden en panelgesprekken draaien ook andere activiteiten van en met ouders goed. 

De wensen, ideeën en opmerkingen hierover worden serieus genomen en meegenomen in vervolgac-

tiviteiten (zoals een thema-avond met een gewenst onderwerp) of meegewogen bij bijvoorbeeld een 

besluit om een groep al dan niet op te splitsen. Met de ouders die zich voor de school inzetten wordt 

doelgericht overlegd om ze niet aan hun lot over te laten. Elke zes weken gaat het handelingsplan 

mee naar huis, omdat de ouders ook recht hebben op die informatie.

Johannes Calvijnschool, Amersfoort

Het traject met betrekking tot ouderbetrokkenheid heeft, onder leiding van de directeur die het 

onderwerp bovenschools in zijn portefeuille heeft, geleid tot een vergroting van de wederzijdse 

betrokkenheid van ouders en team(leden). De ouders worden bewuster en op vele manieren geïn-

formeerd. De teamleden hebben ervaren dat naarmate je de ouders meer/beter informeert, zij ook 

actiever zijn en beter weten waar ze moeten zijn met een bepaalde vraag of een dilemma. Bovendien 

wordt hen gericht gevraagd naar informatie (Wat vinden ouders belangrijk?) en naar hun ervaringen 

met de school. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de panelgesprekken en een tweejaarlijkse enquête. De 

leerlingen worden ook ondervraagd via een enquête. Hieruit kwam bijvoorbeeld de wens naar voren 

om meer aandacht te besteden aan sociale veiligheid. De houding ten opzichte van de ouders, ‘het 

mondige publiek’, wordt regelmatig gedeeld met collega’s. Je staat er als teamlid niet alleen voor. 

De grotere wederzijdse betrokkenheid heeft onder meer geleid tot een mooie avond met de ouders 

over de invoering van Leefstijl. Ook spreken ouders en leerkrachten elkaar eerder en anders aan over 

de ontwikkeling van hun/een kind. Als ouders positief reageren en ook hun waardering uitspreken, 

maakt dit je als leerkracht sterker, is de heersende opvatting. Ouders houden leerkrachten scherp. Een 

ouder vroeg eens vanuit een positieve en actieve houding aan een leerkracht: “Ik wil graag weten 

wat jullie gaan doen met mijn kind en met welk doel”. De samenwerking tussen ouders en school bij 

het bieden van ondersteuning bij het maken van het huiswerk, heeft naar het idee van de teamleden 

vaak tot gevolg dat een kind zich op school zekerder is gaan voelen bij het betreffende vak. Verder 

voelen de teamleden zich in dit traject gesteund en gestimuleerd door de directeur, met name door 

zijn focus op dit thema.
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De Lelie, Driebruggen

De ouderbetrokkenheid was op deze school al goed geregeld. De ouderavonden kennen een hoog 

opkomstpercentage. Er is bij de interne begeleiders wel meer aandacht gekomen voor de samenwer-

king met thuis. Ondersteuning door ouders is onontbeerlijk. De bovenschoolse visie op ouderbetrok-

kenheid is aan alle ouders bekendgemaakt. Bovenschools wil men dat de school panelgesprekken 

gaat voeren. Dat lijkt deze school een goed initiatief. Voordat de school dit zelf gaat uitvoeren, wil 

zij eerst op een ander school gaan kijken bij een panelgesprek met ouders om te weten hoe dat gaat. 

Eigenlijk vindt deze school dat de ouders wel kritischer mogen zijn. De school werkt sinds twee jaar 

met mappen voor de oudere leerlingen. Hierin staan het huiswerk, de cijferlijsten, een agenda en een 

weekplanning. De map bevat verder informatie over de school en de map wordt ook gebruikt om 

nieuwsbrieven en andere post bij de ouders te krijgen. Bij de standaarden van de PTA heeft de school, 

samen met ouders, activiteiten ingevuld. De school was wel tevreden, want aan alle standaarden 

werd samen met de ouders aandacht besteed.

De Akker, Amstelveen

De bovenschoolse aansturing ten aanzien van ouderbetrokkenheid wordt als positief ervaren: het 

onderwerp komt zo op de agenda. De school hecht aan een duidelijke scheiding tussen de taken en 

verantwoordelijkheden van ouders en school. De lijn van Educatis wordt ‘vloeiend doorgetrokken’. 

De directeur geeft aan dat hij het werken met een jaarplan vanuit Educatis in meer algemene zin 

ook prettig vindt. De op de school gehouden nulmeting had als effect dat de teamleden met elkaar 

constateerden dat ze al veel deden. Als team bezig zijn met ouderbetrokkenheid “doet ook wat 

met je blik op ouders”. Eerst vatte het team de inbreng van ouders nog wel eens op als kritiek. Nu 

is de heersende gedachte: ‘Die denkt mee’. De teamleden geven aan zich veel bewuster te zijn van 

de inbreng van ouders. Het team heeft twee werkpunten gekozen. (“Je hoeft niet alles te willen.”) 

Uit de focus op ouderbetrokkenheid is een cursus oudergesprekken voor teamleden voortgekomen. 

Ook worden twee panelgesprekken per jaar gehouden. Deze panelgesprekken leveren de school 

belangrijke informatie op, bijvoorbeeld over gewenste onderwerpen voor thema-avonden. Aan de 

informatie van de ouders wordt waarde gehecht, want “zij kennen hun kind het beste en we willen 

dat ouders meedenken”. Het aantal actieve, betrokken ouders is groot. Zeer veel ouders komen voor 

een half uur pleinwacht, terwijl de meesten van ver moeten komen. Als ze niet kunnen, moeten ze 

voor vervanging zorgen en dat gebeurt ook. Dikwijls vragen ouders ook of ze nog iets voor de school 

kunnen doen. De ouderavonden worden door 99 procent van de ouders bezocht. Het doel ervan is 

om op school en thuis met het kind verder te komen. De tien-minutengesprekken/oudergesprekken 

zijn verbeterd. Hier heeft professionalisering plaatsgevonden.

 

Verhoeff Rollmanschool, Bodegraven 

De ouderbetrokkenheid was al goed voor de start van het project. De activiteiten zijn sindsdien wel 

beter gestructureerd en georganiseerd. Er wordt meer nagedacht over het beleid, mede aan de 

hand van het ‘Handboek Ouders in de school’ (CPS, 2007). Verder zijn ook hier de panelgesprekken 

ingevoerd, ‘omdat dat moest’. De panelgesprekken leveren praktische informatie en vragen op van 

ouders over bijvoorbeeld de leerlingenzorg en het welbevinden van hun/de kinderen op de school. 

Uit de zelfscan bleek dat de ouders tevreden zijn. De ouders spraken hun waardering uit over de 

gedegen terugkoppeling van de opbrengst. De werkpunten van de school zijn het handhaven van 

de panelgesprekken en het afmaken van het beleidsstuk. De opkomst bij thema-avonden wisselt en 

lijkt afhankelijk van de betrokkenheid van ouders bij een onderwerp. Met ouders van een kind met 

ADHD of een hoogbegaafde leerling wordt in klein verband stilgestaan, overlegd etc., ten dienste van 

de vormgeving van het onderwijs aan hun kinderen. Bij enkele leerkrachten maken oudergesprekken 

ook deel uit van hun POP. Ouders komen meer met ideeën dan voorheen, zo is de indruk, bijvoor-

beeld ten aanzien van hulp aan hun kind als zwakke lezer. De ouders stimuleren hun kind nu meer 
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thuis. Dat heeft met name een positieve invloed op het gevoel van welbevinden van het kind, denken 

de teamleden.     

Conclusies

1. Binnen Educatis is strak gestuurd op het in kaart brengen van de ouderbetrokkenheid op de ver-

schillende scholen.

2. Er is een heldere, bovenschoolse visie op ouderbetrokkenheid geformuleerd.

3. Op bovenschools niveau is duidelijk gemaakt dat elke school uitvoering moet geven aan elke 

standaard van de PTA. Naast een aantal verplichte activiteiten, zoals een panelgesprek met ouders, 

bedenkt de school zelf activiteiten per standaard.

4. Er is zichtbaar resultaat geboekt door de bovenschoolse aansturing. Bijna alle scholen zijn zich 

bewuster geworden van nut en noodzaak van ouderbetrokkenheid en hebben daar effectieve 

vormen voor bedacht. Bovenschoolse aansturing was voor sommige scholen een extra stimulans 

om ouderbetrokkenheid nog meer en beter vorm te geven dan ze al deden.

5. In de bovenschoolse borging (evaluatie en controle) lijkt vrijblijvendheid een te grote rol te spelen. 

Daardoor zijn sommige activiteiten niet of nauwelijks uitgevoerd en op één school is ouderbetrok-

kenheid weggezet bij de pas opgerichte Medezeggenschapsraad. In de afgelopen jaren is op deze 

school niets veranderd ten aanzien van ouderbetrokkenheid.

1.2 Leiderschapsstijlen
In de volgende alinea’s geven Stichting Cambium en Vereniging Educatis hun visie op leiderschap.

1.2.1 Stichting Cambium

De visie van Stichting Cambium op leiderschap is dat ieder mens leider is van zijn of haar eigen ont-

wikkeling. Met leiderschap wordt ook wel eigenaarschap bedoeld. Het eigenaarschap hoort zo laag 

mogelijk in de organisatie te liggen om van daaruit naar ‘boven’ te gaan. Het begint dus bij het kind, 

de leerkracht, het MT, de directeur, de algemeen directeur en eindigt tot slot bij het bestuur.

Op dit moment zijn er op de negen aangesloten scholen zes directeuren actief. Er zijn drie meer-

schoolse directeuren, waar de scholen werken met MT’s. Er zijn twee adjunct-directeuren actief in 

Wezep.

De visie van Cambium is dat de directeuren de onderwijskundige leiders zijn! Zij zullen zich vooral 

richten op de kwaliteit van het onderwijs en het personeel.

Echtheid x nabijheid x heldere visie = maximaal effect!

“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout 

gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het 

licht in de wereld. Een stad die boven op een berg blijft kan niet verborgen blijven. Men steekt ook 

geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten, nee, men zet hem op een stan-

daard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 

opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” (Mattheus 5: 13 t/m 

16)

Zout maakt flauw eten weer een beetje pittig en als het glad is, wordt er zout gestrooid om glibber-

partijen te voorkomen. Dit kan alleen maar als iemand zout op de patat strooit of zout op een be-

sneeuwde stoep gooit, het initiatief neemt. Van groter belang is dat het zout dan wel zout is, anders 

helpt het niets! Hier komt het eerste stukje van de keersom naar voren: echtheid x nabijheid. De func-
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tie van licht is helder. Licht maakt iets zichtbaar en wijst de weg in het donker. Dit maakt de keersom 

compleet: x heldere visie. Als de identiteit van Cambium echt is en dichtbij komt en de kern van de 

bijbel door Cambium helder en op een goede manier wordt gedeeld, dan is het effect maximaal!

Deze keersom kun je ook toepassen op leiderschap. Als een (algemeen) directeur de visie van Cam-

bium wil laten slagen, zal hij of zij echt moeten zijn, dichtbij het personeel, de kinderen en de ouders 

staan en de visie duidelijk neer moeten zetten. Alleen dan zal het slagen.

‘If you have believe, you have progress.’ Eigenaarschap begint bij het hebben van een uitdaging, een 

doel. Stichting Cambium heeft vanuit deze visie heldere en hoge verwachtingen van alle betrokke-

nen. Ter voorbereiding op het nieuwe strategische beleid wordt gewerkt aan een beleidsplan kwali-

teitszorg en komt er een kwaliteitsinstrument met heldere en hoge indicatoren (vruchten). De indica-

toren stellen de norm vast, waar alle Cambium-scholen minimaal aan voldoen. Scholen mogen zelf de 

lat nog hoger leggen en verder kunnen de scholen zich profileren in een ‘evidence based’ vorm die zij 

kiezen om de norm te behalen.

1.2.2 Vereniging Educatis

Binnen Vereniging Educatis wordt gewerkt vanuit een resultaatgerichte leiderschapsstijl. De resul-

taten worden vastgelegd in doelen. De directeur is verantwoordelijk voor het resultaat en heeft de 

ruimte om een eigen weg naar de realisatie van het doel te bepalen. De te bereiken doelen worden 

door de algemeen directeur vastgesteld, waarbij vooraf het draagvlak is onderzocht. Het vaststellen 

van doelen kan zowel plaatsvinden op initiatief van de algemeen directeur of op initiatief vanuit het 

management team, het overlegorgaan van de algemeen directeur en de directeuren. Nadat op basis 

van een gezamenlijk gedragen visie een doel is vastgesteld, bepalen de directeuren als verantwoor-

delijke voor de realisatie voor hun eigen school de weg waarlangs zij dat doel willen bereiken. De 

directeuren maken daarbij gebruik van elkaars kennis en kunde. In de voortgangsgesprekken tussen 

de algemeen directeur en de schooldirecteuren wordt nagegaan of er knelpunten zijn op de weg 

naar het gestelde doel en hoe deze knelpunten opgelost kunnen worden.
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2.  Methode visieontwikkeling
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Inleiding
Scholen hebben op grond van de missie van hun bestuur voor hun eigen schoolkoers een visie ont-

wikkeld. Deze visie geeft houvast voor ontwikkelingen op schoolniveau en wordt meestal gecommu-

niceerd met de ouders via de website van de school en de schoolgids. Opvallend is dat scholen vaak 

slechts in de zijlijn opmerkingen maken over hoe zij denken over de vormgeving van ouderbetrokken-

heid. Veelal staat de aandacht voor de participatie van ouders in hand- en spandiensten centraal en 

ontbreekt een algemene, overkoepelende visie van de school op het stimuleren van ouderbetrokken-

heid. In het kader van het R&D-traject ‘Ouderbetrokkenheid’ is daarom een werkwijze ontwikkeld, 

waarmee schoolteams snel en praktisch invulling kunnen geven aan hun visie op ouderbetrokken-

heid. Met praktisch wordt in dit geval een werkwijze bedoeld, die stimuleert dat persoonlijke beel-

den en overtuigingen naar voren komen en met elkaar besproken kunnen worden. Vervolgens kan 

dan op grond van de geformuleerde visie een plan van aanpak volgen. Dit hoofdstuk beschrijft deze 

werkwijze. Vervolgens komen enkele schoolvisies aan bod als resultaat van deze werkwijze.

Instrument visieontwikkeling ouderbetrokkenheid

Het instrument visieontwikkeling ouderbetrokkenheid bestaat uit vier fasen, waarin de dialoog tus-

sen de teamleden van groot belang is. In een dialoog worden immers verschillende overtuigingen 

verduidelijkt. Hantering van dit instrument vraagt om het creëren van ruimte voor discussie door de 

begeleider, die tevens alert moet zijn op fundamentele uitspraken.

De vier fasen van visieontwikkeling zijn:

1. Het formuleren van persoonlijke kernwaarden over ouderbetrokkenheid en het voeren van een 

dialoog hierover.

2. Het samenvatten van kernwaarden in een aantal losse zinnen op basis van consensus binnen de 

groep.

3. Het samenvoegen van de zinnen tot een logisch geheel met als resultaat de concept schoolvisie.

4. Het vragen van advies aan de Medezeggenschapsraad. Vervolgens wordt een besluit genomen 

over hoe de adviezen verwerkt kunnen worden, zodat een definitieve visie ontstaat.

Voor het succes van deze werkwijze zijn enkele fundamentele organisatieaspecten van belang. Voor-

dat het instrument wordt ingezet vindt een plenaire introductie plaats, waarbij het team onderscheid 

leert maken tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Bij veel wetenschappelijk onderzoek 

wordt dit onderscheid gemaakt als het gaat over het belang van een goede samenwerking tussen 

ouders en school. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar de effecten op de leerlingresultaten van 

een actief vormgegeven beleid van ouderbetrokkenheid. De uitkomsten geven aan dat de positieve 

effecten vooral in de voorwaardelijke sfeer zitten. Een actief vorm gegeven ouderbetrokkenheid 

heeft invloed op het gedrag van de leerling tijdens zijn schoolperiode en heeft een sterke invloed op 

de samenwerking tussen school en ouders.

De ervaring leert dat deze fase, die voorafgaat aan het gebruik van het instrument, al tot veel discus-

sie leidt. Onderscheid maken tussen participatie en betrokkenheid en het benoemen van de effecten 

daarvan is vaak zeer verhelderend.  

Na deze algemene introductie worden subgroepen gevormd met maximaal vier teamleden per sub-

groep. Om te komen tot het eerste eindresultaat van fase één wordt gewerkt met de coöperatieve 

werkvorm ‘De Placemat’. Hierbij bedenkt elk teamlid zijn eigen kernwaarden en noteert deze, zonder 

daarbij te overleggen, op een vel papier of flap. Vervolgens schuiven alle vier teamleden de place-

2.  Methode visieontwikkeling
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mat met hun persoonlijke kernwaarden in stilte door. Persoon één krijgt dan de kernwaarden van 

persoon twee voor zich (persoon twee krijgt de placemat van drie etc.) en mag hier iets bijschrijven. 

Vervolgens geeft iedereen de placemat opnieuw door aan de volgende persoon. Uiteindelijk krijgen 

alle teamleden hun eigen kernwaarden weer voor zich met daarop aanvullingen/opmerkingen van 

collega’s en kan een discussie ontstaan. Deze discussie moet leiden tot consensus over de zes meest 

belangrijke kernwaarden.

In fase twee gaat men per subgroep aan de slag met de gekozen kernwaarden. Deze worden samen-

gevat in enkele losse zinnen. Ook hierbij is het van belang dat de dialoog centraal staat en dat telkens 

toetsing plaatsvindt op basis van de vraag: ‘Wat betekent dit voor de praktijk?’.

In fase drie voegt de subgroep het geheel van losse zinnen samen tot een adequaat geheel. Tot slot 

vindt uitwisseling plaats tussen de verschillende subgroepen en wordt gezamenlijk een conceptvisie 

geformuleerd.

Bij de organisatie van fase vier is het vooral van belang om de Medezeggenschapsraad op de hoogte 

te stellen van de besluitvormingsprocedure. De raad geeft uitdrukkelijk advies dat wordt gewogen 

door de directie om te komen tot de definitieve visie. 

Het totaal kan qua tijdsinvestering gerealiseerd worden in een bijeenkomst van twee tot maximaal 

drie uur.

Enkele resultaten van de pilotscholen

Het instrument visieontwikkeling ouderbetrokkenheid is door de pilotscholen in de praktijk gebracht. 

Hieronder worden de deelresultaten van de subgroepen van een school beschreven (fase 2), de ont-

werpoefeningen (fase 3) en de hieruit geformuleerde schoolvisie (fase 4).

Subgroep A

We hebben een gezamenlijk belang voor een goede ontwikkeling van het kind. Daarvoor is weder-

zijds respect van wezenlijk belang.

We willen dit vormgeven door open communicatie waarin vertrouwen, eerlijkheid en betrokkenheid 

kernbegrippen zijn.

Subgroep B

In het belang van het kind streven wij naar wederzijdse openheid, betrokkenheid en samenwerking.

We werken samen aan een heldere en eerlijke communicatie en informatie(voorziening).

Ouders staan achter het beleid van de school en gezamenlijke afspraken worden, ook richting kind, 

gerespecteerd.

Subgroep C

Voorwaarde is dat er wederzijdse belangstelling is, waarbij er naar elkaar geluisterd wordt. We willen 

graag communiceren in alle openheid en openstaan voor feedback. Ons gezamenlijk belang is er zijn 

voor het kind.

Subgroep D

Vanuit een houding van wederzijds respect en vertrouwen willen we samen verantwoordelijkheid 

dragen voor kind en school.

Belangrijke woorden hierin zijn: betrokken zijn, luisteren, eerlijk zijn, open zijn en belangstelling 

tonen.
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Ontwerpoefeningen:

Alle teamleden onderstrepen: 

We hebben een gezamenlijk belang voor een goede ontwikkeling van het kind en willen openstaan 

voor feedback (dit wordt verwoord als ‘aanspreekbaar zijn’).

De school besluit om de volgende visie te gaan hanteren: 

‘Vanuit wederzijds respect en vertrouwen willen wij met u verantwoordelijkheid dragen voor de ont-

wikkeling van uw kind. Daarbij vinden wij een luisterende houding, betrokkenheid en belangstelling; 

open, eerlijk en aanspreekbaar zijn, belangrijk.’

Enkele andere resultaten zijn de volgende eindvisies:

‘De Willem Alexanderschool wil een relatie met ouders vanuit wederzijds respect en vertrouwen. Hier-

bij is het belangrijk dat school en ouders communiceren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.’

 

’Ouders en leerkrachten zetten zich samen in voor de ontwikkeling van het kind. Daarbij zijn respect, 

vertrouwen en openheid noodzakelijk voor een optimale begeleiding.’

Tot slot

De kunst is de resultaten van de dialoog goed te laten landen. Dit betekent dat na twee weken nog-

maals de visie voor akkoord bekeken wordt door het team. Men geeft zich met deze visie de opdracht 

om ook het handelen hierop af te stemmen. Dit vraagt om een zorgvuldige invulling van activiteiten 

en om een in de visie verankerd geheel van communiceren en samenwerken met ouders.
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3.  Het dilemma van autonomie en 
bovenschoolse aansturing
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Algemeen directeur Stichting Cambium, Durk de Boer: 

“Over dit dilemma heb ik al meerdere keren iets geschreven. Ook ik ben in het afgelopen jaar tegen 

dit spanningsveld aangelopen. Ouders uit Veessen belden mij met de vraag of er een plusklas kan 

worden opgericht in Heerde. Ik heb de ouders uitgenodigd voor een gesprek en ben daarna samen 

met een interne begeleider de haalbaarheid gaan onderzoeken. Het resultaat is dat we na de herfst 

gaan starten. Vele ouders, kinderen en collega’s zijn erg blij. Ik heb als algemeen directeur kunnen 

laten zien dat ik ouders serieus neem en hen betrek bij de ontwikkelingen in de organisatie. Keerzijde 

is dat ik te operationeel betrokken ben geweest en dan eigenlijk op het terrein van de directeuren en 

de scholen kom. Wat ik heb geleerd… beleid uitzetten en de uitvoering aan lokaal betrokken col-

lega’s overlaten. De algemeen directeur bepaalt, stel de norm (het wat) van ouderbetrokkenheid vast. 

Dit heb ik samen voorbereid met de werkgroep ‘educatief partnerschap’, waar ouders en personeels-

leden in zitten. Vervolgens is dit voorstel besproken met de directeuren, de GMR en het bestuur. De 

scholen zijn verantwoordelijk voor het behalen van de norm. De vorm (het hoe) mogen ze zelf gaan 

uitwerken. Een risico in dit soort processen is dat het moeilijk is om te komen tot een heldere en hoge 

norm, met als gevolg dat je een heldere vorm bovenschools gaat vaststellen. Kortom, bovenschools 

wordt de norm vastgesteld en op de school de vorm. Op deze manier is het dilemma opgelost!”

Beleidsmedewerker (Gerben Heldoorn) en bovensschools directeur Vereniging Educatis (Adri Verweij):   

“Binnen het MT hebben we ingezoomd op een bovenschoolse visie, die wordt uitgewerkt in een visie 

per school. Er was dus ruimte voor de individuele scholen om hier zelf over na te denken. Dat is be-

langrijk. Binnen ons MT hebben we niet gekozen voor voorgeschreven activiteiten per school. Dat zou 

ook niet passen in de cultuur van onze organisatie. Op basis van de visie en doelstellingen gaan teams 

zelf aan de slag. Door hier samen over te praten, hebben we het op alle scholen op de agenda gekre-

gen. Hierin zie je wel een verschil tussen de ene of de andere directeur. Hoe meer succeservaring, hoe 

enthousiaster men is om hiermee aan de slag te gaan. De aanpak van Educatis kenmerkt zich door 

een gezamenlijk doel, een gedeelde visie en vrijheid voor eigen invulling.”

3.  Het dilemma van autonomie en 
bovenschoolse aansturing
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4.  Conclusies
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1.  Scholen staan open voor ouders, maar men is vaak nog handelingsverlegen om dit concreet te 

doen. Andersom geldt dit waarschijnlijk ook. Het gaat om verandering van het mentale model. 

Hier is sprake van culturele en structurele veranderingen, die zich niet in een strak plan laten vat-

ten en die om die tijd vragen.

2.  Show and tell. Zeg niet alleen dat je ouders erbij wilt betrekken, maar ga het ook gewoon doen. 

Stel je als organisatie leerbaar op. Ondersteun je woorden met daden en je daden met woorden. 

Ook als algemeen directeur kun je in contact staan met ouders en dan niet alleen de ouders die 

in de GMR of het bestuur zitten.

3. Betrek ouders met hun kennis, talenten en interesses bij alle beleidsterreinen van de organisatie, 

dat wil zeggen bij identiteit, onderwijs en zorg, kwaliteit, personeel, educatief partnerschap en 

organisatie en beheer.

4. Vanuit school wordt de ouderbetrokkenheid veelal nog ondersteunend en faciliterend gezien, 

met de luizencommissie als voorbeeld. Scholen geven ouders nog onvoldoende ruimte om be-

trokken te zijn bij de ontwikkeling van het kind. De emotionele betrokkenheid van de ouders bij 

het kind kan hierbij een drempel vormen.

5. Het inbedden van ouderbetrokkenheid is een beleidsterrein van de organisatie, namelijk ‘educa-

tief partnerschap’.

6. Formuleer bovenschoolse normen (indicatoren) over ouderbetrokkenheid en laat de vorm over 

aan de school. 

7. Het is belangrijk dat scholen en ouders heldere en hoge verwachtingen hebben in het belang van 

het kind. Dit is voorwaardelijk! 

8. Betrek ouders bij het leerproces van het kind. 

9. Doe het gewone goed!

10. Bovenschoolse aansturing heeft zin. Zonder bovenschoolse aansturing had ouderbetrokkenheid 

veel minder geleefd dan nu.

11. De effectieve aanpak is: een gezamenlijk doel, een gedeelde visie en vrijheid voor eigen invulling. 

Zo wordt de school eigenaar van het eigen proces en de opbrengsten. 

 

De onderzoeksvraag ‘Het verhelderen van de noodzaak om actief regie te voeren op ouderbetrok-

kenheid, ter wille van de kwaliteit van het onderwijs. Dit uit zich in leerlingresultaten, de kwaliteit 

van het beleid (op school- en bovenschools niveau) en de kwaliteit van de medewerkers” kan worden 

beantwoord met de absolute noodzaak van bovenschoolse aansturing. Door bovenschoolse aanstu-

ring komt ouderbetrokkenheid namelijk niet vrijblijvend op de agenda van alle scholen te staan. Aan-

dachtspunt hierbij is borging; bovenschoolse aansturing met resultaatgerichte vragen als: Wat heb je 

gerealiseerd in de cultuur?, In activiteiten?, Waar loop je als school tegenaan?, Wat heb je nodig om 

dit allemaal te kunnen realiseren?.

4.  Conclusies
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Bijlagen
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Bijlage 1 Vijf fasen model 
    ouderbetrokkenheid (CPS)

Schoolontwikkelingsmodel ouderbetrokkenheid

Types Scholen voor ouderS
Leeswijzer: het gaat om een zogenaamd cumulatief model: iedere fase bevat ook de elementen van de eerdere fasen.

www.cps.nl

Kenmerken omgeving/context

De school kan nauwelijks 

eisen aan ouders stellen, 

bijvoorbeeld vanwege  

een taalbarrière of  

omdat de school actieve 

ouderparticipatie  

nog nauwelijks heeft 

vormgegeven. K
e

n
m

e
r

K
e

n
 s

c
h

o
o

l Algemene kenmerken:
Leraren zijn echte vakmensen. Als er klachten van ouders zijn,  
probeert de directeur of de leraar die zelf te verhelpen. 

Niveau ouderbetrokkenheid: op leerlingniveau.

Meeleven: de leraar kent zijn leerlingen en hun ouders.

Meehelpen: ouders helpen bij technische klusjes of andere  
neutrale zaken.

Meedenken: ouders denken minimaal mee.

Meebeslissen: ouders beslissen alleen mee waar nodig  
(wettelijk verplicht).

Informatie: als ouders daarom vragen krijgen ze informatie over  
hun kind, verder informatie volgens wettelijke verplichtingen.

Contacten met ouders: formeel m.b.t. informatie, vooral informeel  
m.b.t. organiseren van activiteiten (geen structuur). 

Type school voor ouders:

InForMATIeGerIchT
Algemene voorwaarden:
Protocollen beschikbaar hoe te 
handelen bij klachten.
Er is een jaarkalender met een over-
zicht van de verschillende activiteiten.
Er is een standaard informatiebulletin 
voor ouders. 
De wettelijke verplichtingen t.o.v. 
ouders zijn goed geregeld.

Competenties school:
Leraren voldoen aan de minimale 
eisen van de door de overheid 
geformuleerde competenties.

Kenmerken omgeving/context

De school hecht er waarde 

aan duidelijkheid te geven 

aan ouders.
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Algemene kenmerken: De taken en verantwoordelijkheden van 
school en ouders liggen duidelijk vast. Ouders weten bij wie ze 
waarvoor moeten zijn op school.

Niveau ouderbetrokkenheid: - op leerlingniveau
 - op groepsniveau
 

Meeleven: de leraar kent zijn leerlingen en hun ouders, feiten over 
gezinssituatie staan vermeld in dossier.

Meehelpen: ouders helpen bij technische klusjes of andere  
neutrale zaken.

Meedenken: minimaal, alleen als het gaat om eigen kind 
 (en dus voor de groep).

Meebeslissen: minimaal, alleen als het gaat om eigen kind  
(en dus voor de groep).

Informatie: iedereen binnen de school geeft vanuit zijn  
verantwoordelijkheid de nodige informatie door aan ouders op  
de daarvoor vastgestelde informatiemomenten zoals het tien- 
minutengesprek. Ouders worden eventueel doorverwezen.

Contacten met ouders: formeel m.b.t. informatie en volgens  
vaste procedures, ook voor het organiseren van activiteiten.

Type school voor ouders:

STrucTuurGerIchT
Algemene voorwaarden:
De voorwaarden van de informatie-
gerichte school zijn aanwezig.

Verder:
De taken, bevoegdheden en  
verantwoordelijkheden van de 
verschillende functionarissen en  
van ouders zijn helder omschreven  
en vastgelegd.

Competenties school:
De competenties van de informatie-
gerichte school zijn aanwezig.

Verder:
De school is in staat snel en adequaat 
relevante informatie beschikbaar te 
stellen.  
De school is zorgvuldig en accuraat als 
het gaat om het verzamelen, verstrek-
ken en archiveren van informatie.

Kenmerken omgeving/context

De school investeert veel 

in het opbouwen en  

onderhouden van de  

sociale relaties met  

ouders, die hiervoor open 

staan en hierin ook  

investeren.
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Algemene kenmerken:
De school is gericht op ouders om problemen met hen te voorkomen.
Alle personeelsleden op school streven naar een optimale relatie  
met ouders.

Niveau ouderbetrokkenheid: - op leerlingniveau
 - op groepsniveau
 - op schoolniveau

Meeleven: de leraar kent zijn leerlingen en hun ouders, feiten over 
gezinssituatie staan vermeld in dossier en de belangrijkste informatie 
zit in de hoofden van de leraren zodat ze geen blunders begaan  
t.o.v. ouders.

Meehelpen: ouders helpen bij technische klusjes of andere neutrale 
zaken, gaan mee op schoolkamp waarbij ouders nadrukkelijk worden 
geselecteerd in verband met het bewaken van taken en bevoegdheden.

Meedenken: als het gaat om eigen kind (en dus voor de groep).

Meebeslissen: als het gaat om eigen kind (en dus voor de groep).

Informatie: er wordt steeds overwogen wanneer ouders informatie 
nodig hebben, zodat er geen misverstanden met ouders ontstaan.

Contacten met ouders: de school is erop gericht goede (individuele) 
contacten met ouders aan te gaan en te onderhouden. Dit geldt ook 
binnen de formele contacten.

Type school voor ouders:

relATIeGerIchT
Algemene voorwaarden:
De voorwaarden van de informatie-
gerichte en de structuurgerichte 
school zijn aanwezig.

Verder:
Er worden geregeld huisbezoeken 
afgelegd.
Er wordt tijd beschikbaar gesteld  
voor het opbouwen van de relatie  
met ouders.

Competenties school:
De competenties van de informatie-
gerichte en de structuurgerichte 
school zijn aanwezig.

Verder:
Leraren onderscheiden zich in het 
aangaan en onderhouden van 
functionele relaties (met ouders).

Kenmerken omgeving/context

School en ouders zien 

elkaar als partners in het 

proces van continue  

verbetering van de school. 

Ze voelen zich in  

dezelfde mate hiervoor 

verantwoordelijk en  

spreken elkaar  

daarop aan.
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Algemene kenmerken: De school werkt op basis van een lange termijn 
visie op ouders. Zodoende worden ouders al in een vroeg stadium 
betrokken in onderwijsvernieuwingen. Hun positie daarin is duidelijk. 

Niveau ouderbetrokkenheid: - op leerlingniveau
 - op groepsniveau
 - op schoolniveau
 - op schooloverstijgend niveau
 

Meeleven: er wordt pro-actief gestreefd naar meeleven met de 
leerling en zijn ouders, omdat de school ervan overtuigd is dat dit de 
ontwikkeling van de leerling ten goede komt. Bovendien verbetert de 
school voortdurend door deze relatie, want een goede relatie met 
ouders biedt optimale ontwikkelingskansen voor de school (ouders 
zijn betrokken en willen het beste voor de school). 

Meehelpen: ouders worden actief ingezet waar mogelijk. Dit geldt 
voor alle activiteiten tot en met beleid en een focus op de toekomst 
van de school. Uiteraard zijn er heldere kaders.

Meedenken: binnen heldere kaders denken ouders zo veel mogelijk 
mee op alle terreinen. Horizontale verantwoording is een belangrijk 
item (waarin ook andere belanghebbenden worden betrokken). 

Meebeslissen: binnen heldere kaders beslissen ouders zo veel 
mogelijk mee op alle terreinen.

Informatie: school en ouders voorzien elkaar proactief en tijdig van 
de nodige informatie, gericht op optimale ontwikkelingskansen voor 
de leerling en voor de school.

Contacten met ouders: zie participatiegericht, echter met dit 
verschil dat er sprake is van tweezijdige pro-activiteit binnen de 
context van het samen gericht zijn op het continu verbeteren van 
onderwijs, school en omgeving.

Type school voor ouders:

InnoVATIeGerIchT
Algemene voorwaarden:
De voorwaarden van de informatie-
gerichte, de structuurgerichte, de 
participatiegerichte en de relatie-
gerichte school zijn aanwezig.

Verder:
Er worden geen beleidskeuzes 
gemaakt los van de inbreng van ouders.
Er is een besluitvormingsstructuur 
aanwezig waarin ouders een gelijk-
waardige positie vervullen.

Competenties school:
De competenties van de informatie-
gerichte, de structuurgerichte, de 
participatiegerichte en de relatie-
gerichte school zijn aanwezig.

Verder:
De school is creatief in het betrekken 
van ouders op alle terreinen.

Kenmerken omgeving/context

De school ziet en 

ervaart ouders 

als belangrijke 

partners.
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Algemene kenmerken: Samen met ouders wordt gestreefd  
naar een maximale toegevoegde waarde. De school streeft naar  
vernieuwingen en bekijkt voortdurend waar ouders kunnen  
worden ingeschakeld vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid.

Niveau ouderbetrokkenheid: - op leerlingniveau
 - op groepsniveau
 - op schoolniveau

Meeleven: er wordt pro-actief gestreefd naar meeleven met de 
leerling en zijn ouders, omdat de school ervan overtuigd is dat  
dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt.

Meehelpen: ouders worden actief ingezet waar mogelijk. Dit geldt 
voor alle activiteiten. Uiteraard zijn taken en bevoegdheden volstrekt 
helder en neemt de school de beslissingen.

Meedenken: de school stimuleert ouders in hun rol als opvoedings-
regisseur en vraagt ouders in die zin voortdurend mee te denken. 
Ouders denken op groeps- en schoolniveau mee. Horizontale 
verantwoording is een belangrijk item.

Meebeslissen: de school stimuleert ouders in hun rol als opvoedings-
regisseur en in de beslissingen die ouders in deze rol moeten nemen.

Informatie: school en ouders voorzien elkaar pro-actief en tijdig van 
de nodige informatie, zodat beide partijen optimaal in staat zijn hun 
verantwoordelijkheden vorm te geven.

Contacten met ouders: de school is pro-actief in het aangaan van 
contacten met ouders op alle niveaus (meeleven, meedenken, 
meehelpen, meebeslissen). Contacten beperken zich niet alleen tot 
onderwijsleerprocessen, maar zijn er ook m.b.t. opvoedings- en 
beleidsvraagstukken. In de contacten met ouders wordt de eigen 
verantwoordelijkheid van ouders sterk benadrukt.

Type school voor ouders:

PArTIcIPATIeGerIchT
Algemene voorwaarden:
De voorwaarden van de informatie-
gerichte, de structuurgerichte en de 
relatiegerichte school zijn aanwezig.

Verder:
In de school wordt tijd en energie 
gestoken in onderlinge uitwisseling 
van nieuwe impulsen en werkwijzen, 
zodat de school in staat is ouders 
optimaal te betrekken bij de school  
en het onderwijs.
Er is een strategisch beleidsplan 
waarin doelstellingen voor ouder-
participatie zijn verwoord.

Competenties school:
De competenties van de informatie-
gerichte, de structuurgerichte en de 
relatiegerichte school zijn aanwezig.

Verder:
De school is extravert, de leraren 
hebben een open houding. De school 
is uit op het maximaal betrekken van 
ouders binnen vastgestelde grenzen.

© Model CPS onderwijsontwikkeling en advies, De Boer/De Vries
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Bijlage 2 nulmeting vijf fasen model 
    ouderbetrokkenheid (CPS)

De zelfscan ouderbetrokkenheid uit ‘Handboek Ouders in de school’ van De Boer & De Vries (CPS, 

2007/2010) wordt gebruikt om te kijken in welke fase de school zich bevindt.

Deze vragenlijst in laten vullen door vijf personen:

1. De directeur.

2. Een leraar.

3. Iemand van het ondersteunend onderwijspersoneel.

4. Een ouder uit de Medezeggenschapsraad of ouderraad.

5. Een willekeurige ouder.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Vragen

Het is voor ouders duidelijk bij wie ze waarvoor moeten zijn op school. 

Ouders worden regelmatig betrokken in het meedenken over het beleid van 

de school.

Elk jaar krijgen ouders huisbezoek.

Het is de taak van de directie om de klachten op te lossen.

Iedere leraar kent de inhoud van de dossiers van zijn leerlingen.

Ouders worden op de hoogte gehouden van wat zich in de klas afspeelt.

Ouders worden op allerlei terreinen actief ingezet.

Op school zijn ouders altijd welkom.

Ouders voelen zich even verantwoordelijk voor de school als het personeel.

Aan het begin van het jaar wordt een activiteitenkalender aan de ouders 

uitgereikt.

Ouders denken actief mee over het beleid op de school.

De school besteedt regelmatig aandacht aan opvoedingsvraagstukken.

Leraren zijn over het algemeen op de hoogte van de belangrijke dingen die 

zich in de gezinnen afspelen.

Doorhalen 

wat niet van 

toepassing is

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Meehelpen op school door ouders wordt spontaan in de wandelgangen gere-

geld.

Het is ondenkbaar dat ouders plotseling geconfronteerd worden met belang-

rijke beslissingen die de school neemt.

Op school is een klachtenprotocol voor ouders aanwezig.

De school is erop uit evenveel verantwoording af te leggen aan de ouders als 

aan de Inspectie.

De ouders voelen zich medeverantwoordelijk voor de resultaten van de school.

De school hecht waarde aan het verstrekken van duidelijke informatie aan 

ouders.

De school staat altijd open voor suggesties van ouders.

Over het algemeen zijn alle leraren zeer vriendelijk.

De leraar/mentor kent zijn leerlingen goed.

Er wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van ouders.

De school heeft de ouders duidelijk verteld wat ze wel en wat ze niet doet. 

De school heeft haar taken helder afgebakend.

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee

Ja / nee
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Scorelijst na het afnemen van de vragenlijst

Informatiegericht Structuurgericht Relatiegericht Participatiegericht Innovatiegericht

Arceer voor elke ‘ja’ één hokje onder de volgende kolommen:

Informatiegericht:  vraag 4, 10, 15, 17, 23

Structuurgericht: vraag 1, 5, 6, 20, 25

Relatiegericht:  vraag 3, 8, 13, 14, 22

Participatiegericht: vraag 2, 7, 12, 21, 24

Innovatiegericht: vraag 9, 11, 16, 18, 19
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Informatiegericht 

}

Voorbeeld: vraag 4 werd door vier van de vijf invullers met ‘ja’ beantwoord. In de kolom ‘informatie-

gericht’ dienen de onderste vier hokjes te worden gearceerd.

Vraag 10 werd door twee mensen met ‘ja’ beantwoord. In de kolom ‘informatiegericht’ moeten even-

eens hokje vijf en zes worden gearceerd. 
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Een toelichting op de uitslag van de scorelijst 

Voorbeeld:

Informatiegericht Structuurgericht Relatiegericht Participatiegericht Innovatiegericht

Toelichting:

•	 Een	school	mag	zich	een	‘informatiegerichte	school’	noemen	wanneer	minimaal	vijftien	hokjes	zijn	

gearceerd in de kolom ‘informatiegericht’.

•	 Een	school	mag	zich	een	‘structuurgerichte	school’	noemen	wanneer	zij	minimaal	vijftien	hokjes	

heeft gearceerd in de kolommen ‘structuurgericht’ en ‘informatiegericht’.

•	 Een	school	mag	zich	een	‘relatiegerichte	school’	noemen	wanneer	minimaal	vijftien	hokjes	zijn	

gearceerd in de kolommen ‘relatiegericht’, ‘structuurgericht’ en ‘informatiegericht’.

Evenwichtige profielen zijn van hoog naar laag gearceerde kolommen of gelijkmatig gearceerde 

kolommen.

Afhankelijk van de schoolkenmerken, het personeel en de omgevingsfactoren maakt de school keu-

zes in welke fase zij wil zitten en eventueel naar welke fase zij wil toegroeien. Goed onderwijs blijft 

uitgangspunt bij elke school met in dat kader een duidelijke rol voor ouders binnen de school. 
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Voorbeeld van een onevenwichtig profiel:

Dit profiel is onevenwichtig, omdat de school met dit profiel veel energie steekt in de relatie met 

ouders zonder genoeg te investeren in het geven van de goede informatie en het creëren van heldere 

structuren. De relatie is daardoor wankel en kan gauw worden verstoord als ouders niet goed worden 

geïnformeerd of nergens met hun eventuele klachten terecht kunnen.

Informatiegericht Structuurgericht Relatiegericht Participatiegericht Innovatiegericht
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Bijlage 3 Powerpoint-presentatie, 
    gebruikt tijdens avond GMr/
    bestuur     
    Stichting Cambium te Heerde
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Bijlage 4 Vragenlijst nulmeting 
    standaarden PTa

Nulmeting Ouderbetrokkenheid

Naam school:

Hoedanigheid (bijvoorbeeld leerkracht, ouder, interne begeleider, enzovoort):

Gebruiksaanwijzing:

1. Laat onderstaande lijst invullen door:

	 •	alle	onderwijskundige	medewerkers	van	uw	school,

	 •	de	directie,

	 •	een	aselect	gekozen	ouder	uit	elke	groep.

2. Maak als school een totaaloverzicht van alle ingevulde lijsten.

3. Stuur dit totaaloverzicht naar:

CPS Onderwijsontwikkeling en advies

t.a.v. Peter de Vries

Postbus 1592  

3800 BN Amersfoort
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Definitie ouderbetrokkenheid = interesse voor en betrokkenheid bij de ontwikkeling van het kind, de 

school van het kind, het huiswerk van het kind, de leraar, enzovoort.

In de Verenigde Staten kent men in het kader van de samenwerking tussen scholen en ouders de

organisatie PTA. De afkorting PTA staat voor Parent Teacher Association. 

De PTA hanteert een set van zes standaarden als uitgangspunt voor de vormgeving van de ouderbe-

trokkenheid.

Deze nationale normen zijn in samenwerking met een grote groep vooraanstaande deskundigen op 

het gebied van ouderbetrokkenheid tot stand gebracht. 

De standaarden zijn:

Standaard 1:

Actieve partners — Ouders zijn actieve deelnemers in het totale gebeuren van de school. Ouders zijn

welkom op de school en hun deelname wordt gewaardeerd. Ouders en leerkrachten zijn verbonden

met elkaar en richten hun gemeenschappelijke activiteiten op wat de leerlingen leren en doen in de

klas.

Standaard 2:

Effectief communiceren — Ouders en schoolteams discussiëren samen over het leren en het leerproces

van de leerlingen.

Standaard 3:

Ondersteuning van leerlingresultaten — Ouders en leerkrachten werken continu samen aan de

cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt zowel thuis als op

school. Ouders en leerkrachten worden in staat gesteld om hun kennis en vaardigheden te verdiepen

en zo efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen.

Standaard 4:

Recht voor ieder kind — Ouders zijn bevoegd op te treden als pleitbezorgers voor hun eigen en

voor andere kinderen, om ervoor te zorgen dat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en in gelijke

mate toegang hebben tot alle middelen die van invloed zijn op een optimale schoolloopbaan.

Standaard 5:

Gelijkwaardigheid — Ouders en schoolpersoneel zijn gelijkwaardige partners als er beslissingen

genomen worden die invloed hebben op de schoolloopbaan van de leerlingen. Dit betreft zaken die

betrekking hebben op het beleid, de uitvoering van het beleid en onderwijskundige programma’s.

Standaard 6:

Samenwerken met de gemeenschap — Ouders en schoolpersoneel werken samen met leden van

de gemeenschap in het kader van de maatschappelijke participatie. Deze samenwerking heeft tevens

tot doel het uitbreiden van de leermogelijkheden van de leerlingen.
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Aan de hand van deze zes standaarden meten wij de activiteiten die uw school onderneemt om ef-

fectieve ouderbetrokkenheid vorm te geven.

Standaard 1:

Actieve partners — Ouders zijn actieve deelnemers in het totale gebeuren van de school. Ouders zijn

welkom op de school en hun deelname wordt gewaardeerd. Ouders en leerkrachten zijn verbonden

met elkaar en richten hun gemeenschappelijke activiteiten op wat de leerlingen leren en doen in de

klas.

Vragen:

Omcirkel een cijfer hoe de school deze standaard over het algemeen vormgeeft.

Slecht  1

Matig  2

Voldoende 3

Goed  4

Uitstekend 5

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Geef per activiteit uw oordeel hoe effectief deze activiteit is.

 Activiteit     Uw oordeel in een cijfer uitgedrukt

       1 = Niet effectief

       2 = Nauwelijks effectief

       3 = Effectief

       4 = Heel effectief

1

2

3

4

5

6

7
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Standaard 2:

Effectief communiceren — Ouders en schoolteams discussiëren samen over het leren en het leerproces 

van de leerlingen.

Vragen:

Omcirkel een cijfer hoe de school deze standaard over het algemeen vormgeeft.

Slecht  1

Matig  2

Voldoende 3

Goed  4

Uitstekend 5

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Geef per activiteit uw oordeel hoe effectief deze activiteit is.

 Activiteit     Uw oordeel in een cijfer uitgedrukt

       1 = Niet effectief

       2 = Nauwelijks effectief

       3 = Effectief

       4 = Heel effectief

1

2

3

4

5

6

7
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Standaard 3:

Ondersteuning van leerlingresultaten — Ouders en leerkrachten werken continu samen aan de

cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt zowel thuis als op

school. Ouders en leerkrachten worden in staat gesteld om hun kennis en vaardigheden te verdiepen

en zo efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen.

Vragen:

Omcirkel een cijfer hoe de school deze standaard over het algemeen vormgeeft.

Slecht  1

Matig  2

Voldoende 3

Goed  4

Uitstekend 5

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Geef per activiteit uw oordeel hoe effectief deze activiteit is.

 Activiteit     Uw oordeel in een cijfer uitgedrukt

       1 = Niet effectief

       2 = Nauwelijks effectief

       3 = Effectief

       4 = Heel effectief

1

2

3

4

5

6

7
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Standaard 4:

Recht voor ieder kind — Ouders zijn bevoegd op te treden als pleitbezorgers voor hun eigen en

voor andere kinderen, om ervoor te zorgen dat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en in gelijke

mate toegang hebben tot alle middelen die van invloed zijn op een optimale schoolloopbaan.

Vragen:

Omcirkel een cijfer hoe de school deze standaard over het algemeen vormgeeft.

Slecht  1

Matig  2

Voldoende 3

Goed  4

Uitstekend 5

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Geef per activiteit uw oordeel hoe effectief deze activiteit is.

 Activiteit     Uw oordeel in een cijfer uitgedrukt

       1 = Niet effectief

       2 = Nauwelijks effectief

       3 = Effectief

       4 = Heel effectief

1

2

3

4

5

6

7
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Standaard 5:

Gelijkwaardigheid — Ouders en schoolpersoneel zijn gelijkwaardige partners als er beslissingen

genomen worden die invloed hebben op de schoolloopbaan van de leerlingen. Dit betreft zaken die

betrekking hebben op het beleid, de uitvoering van het beleid en onderwijskundige programma’s.

Vragen:

Omcirkel een cijfer hoe de school deze standaard over het algemeen vormgeeft.

Slecht  1

Matig  2

Voldoende 3

Goed  4

Uitstekend 5

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Geef per activiteit uw oordeel hoe effectief deze activiteit is.

 Activiteit     Uw oordeel in een cijfer uitgedrukt

       1 = Niet effectief

       2 = Nauwelijks effectief

       3 = Effectief

       4 = Heel effectief

1

2

3

4

5

6

7
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Standaard 6:

Samenwerken met de gemeenschap — Ouders en schoolpersoneel werken samen met leden van

de gemeenschap in het kader van de maatschappelijke participatie. Deze samenwerking heeft tevens 

het uitbreiden van de leermogelijkheden van de leerlingen tot doel.

Vragen:

Omcirkel een cijfer hoe de school deze standaard over het algemeen vormgeeft.

Slecht  1

Matig  2

Voldoende 3

Goed  4

Uitstekend 5

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Geef per activiteit uw oordeel hoe effectief deze activiteit is.

 Activiteit     Uw oordeel in een cijfer uitgedrukt

       1 = Niet effectief

       2 = Nauwelijks effectief

       3 = Effectief

       4 = Heel effectief

1

2

3

4

5

6

7
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Scoreformulier totaaloverzicht 

(alleen in te vullen door de persoon op school die alle gegevens verwerkt)

Soort en aantal respondenten:

Directie/MT-leden:   … personen

Overige medewerkers school:  … personen

Ouders:     … personen
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Standaard 1:

Actieve partners — Ouders zijn actieve deelnemers in het totale gebeuren van de school. Ouders zijn

welkom op de school en hun deelname wordt gewaardeerd. Ouders en leerkrachten zijn verbonden

met elkaar en richten hun gemeenschappelijke activiteiten op wat de leerlingen leren en doen in de

klas.

RESPONDENTEN: DIRECTIE/MT

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OVERIGE MEDEWERKERS SCHOOL

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OUDERS

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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Standaard 2:

Effectief communiceren — Ouders en schoolteams discussiëren samen over het leren en het leerproces 

van de leerlingen.

RESPONDENTEN: DIRECTIE/MT

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OVERIGE MEDEWERKERS SCHOOL

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OUDERS

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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Standaard 3:

Ondersteuning van leerlingresultaten — Ouders en leerkrachten werken continu samen aan de

cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt zowel thuis als op

school. Ouders en leerkrachten worden in staat gesteld om hun kennis en vaardigheden te verdiepen

en zo efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen.

RESPONDENTEN: DIRECTIE/MT

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OVERIGE MEDEWERKERS SCHOOL

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OUDERS

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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Standaard 4:

Recht voor ieder kind — Ouders zijn bevoegd op te treden als pleitbezorgers voor hun eigen en

voor andere kinderen, om ervoor te zorgen dat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en in gelijke

mate toegang hebben tot alle middelen die van invloed zijn op een optimale schoolloopbaan.

RESPONDENTEN: DIRECTIE/MT

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OVERIGE MEDEWERKERS SCHOOL

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OUDERS

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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Standaard 5:

Gelijkwaardigheid — Ouders en schoolpersoneel zijn gelijkwaardige partners als er beslissingen

genomen worden die invloed hebben op de schoolloopbaan van de leerlingen. Dit betreft zaken die

betrekking hebben op beleid, uitvoering van beleid en ook onderwijskundige programma’s.

RESPONDENTEN: DIRECTIE/MT

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OVERIGE MEDEWERKERS SCHOOL

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OUDERS

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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Standaard 6:

Samenwerken met de gemeenschap — Ouders en schoolpersoneel werken samen met leden van

de gemeenschap in het kader van de maatschappelijke participatie. Deze samenwerking heeft tevens

tot doel de leermogelijkheden voor de leerlingen uit te breiden.

RESPONDENTEN: DIRECTIE/MT

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OVERIGE MEDEWERKERS SCHOOL

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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RESPONDENTEN: OUDERS

Omcirkel de cijfers die door directie gescoord zijn en geef tussen haakjes aan hoe vaak dit cijfer is 

gescoord.

Slecht  1  (aantal keren ingevuld:  )

Matig  2  (aantal keren ingevuld:  )

Voldoende 3  (aantal keren ingevuld:  )

Goed  4  (aantal keren ingevuld:  )

Uitstekend 5  (aantal keren ingevuld:  )

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?

Activiteit Aantal 

keren

dat deze

activiteit is

genoemd

Aantal 

keren

1 gescoord

Aantal 

keren

2 gescoord

Aantal 

keren

3 gescoord

Aantal 

keren

4 gescoord

Aantal 

keren

5 gescoord
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Bijlage 5 Voorbeeld uitwerking Johannes
    Calvijnschool (Educatis)

Analyse resultaten nulmeting op de Johannes Calvijnschool te Amersfoort

Standaard 1:

Actieve partners — Ouders zijn actieve deelnemers in het totale gebeuren van de school. Ouders zijn 

welkom op de school en hun deelname wordt gewaardeerd. Ouders en leerkrachten zijn verbonden 

met elkaar en richten hun gemeenschappelijke activiteiten op wat de leerlingen leren en doen in de 

klas.

Activiteit Aantal 
keren
dat deze
activiteit is
genoemd

Aantal 
keren
1
 gescoord

Aantal 
keren
2 
gescoord

Aantal 
keren
3 
gescoord

Aantal 
keren
4 
gescoord

gemiddeld
per groep

gemiddeld

Wie?

Directie

Team

Ouders 

Wat?

Goed

Voldoende

Goed

Voldoende

Goed

Hoeveel?

1

3

3

2

4

Gemiddeld

4

3.5

3.667

Allerhande 
ouderhulp

Ouder-
morgens

Ouderraad

Betrokkenheid 
bij vieringen

Tuinmorgens

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1

1

1 - 3

1 - 2

3 -3

1 - 4 - 2

1 - 6 - 4

1 - 5 - 3 

1 - 5 - 4

1 - 2 -3

2 - 4 

1 

4, 3.8, 3,5

4, 3.8, 3,7

4, 3.2, 3,5

3, 3.3, 3,7

3, 3, 3

3.69

3.77

3.38

3.46

3

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?
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Standaard 2:

Effectief communiceren — Ouders en schoolteams discussiëren samen over het leren en het leerproces 

van de leerlingen.

Activiteit Aantal keren
dat deze
activiteit is
genoemd

Aantal keren
1
 gescoord

Aantal keren
2 
gescoord

Aantal keren
3 
gescoord

Aantal keren
4 
gescoord

gemiddeld
per groep

gemiddeld

Wie?

Directie

Team

Ouders 

Wat?

Voldoende

Voldoende

Goed

Goed

Uitstekend

Hoeveel?

1

2

4

5

1

Gemiddeld

3

3.667

4.167

Informatie-
avond begin
schooljaar

10-minuten-
gesprekken

Gesprekken 
rond leer- 
lingenzorg en
handelings-
plannen

Telefoonge-
sprekken

Informatie 
op de
website

Nieuws-
brieven

Schoolkrant

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

 

 

 

 

1 - 1

1

1 - 2- 1

1

1

3 -3

4

2 - 4

1 - 4 - 4

1 - 3 - 5

1 

2 - 3

1 - 1 - 6

2 - 1 

2 - 1

2 - 1

1 - 6 - 5

1 - 6 - 6

4, 3, 4

2, 3, 3

3, 3.3, 3

3, 3.2, 3.2

4, 4, 3.8

4, 4, 4

1, 2.2, 2.5

3.54

2.92

3.15

3.15

3.92

4

2.23

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?
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Standaard 3:

Ondersteuning van leerlingresultaten — Ouders en leerkrachten werken continu samen aan de

cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt zowel thuis als op

school. Ouders en leerkrachten worden in staat gesteld om hun kennis en vaardigheden te verdiepen

en zo efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen.

Activiteit Aantal keren
dat deze
activiteit is
genoemd

Aantal keren
1
 gescoord

Aantal keren
2 
gescoord

Aantal keren
3 
gescoord

Aantal keren
4 
gescoord

gemiddeld
per groep

gemiddeld

Wie?

Directie

Team

Ouders 

Wat?

Voldoende

Voldoende

Goed

Goed

Uitstekend

Hoeveel?

1

3

3

4

2

Gemiddeld

3

3.5

3.33

Informatie-
avonden

Ouderavon-
den rond
thema’s

Overblijf-
cursus

Telefoonge-
sprekken

Leerlingrap-
porten

Informa-
tie over 
huiswerk-
begeleiding

Communica-
tie bij sociale 
problemen in
groepen

Communica-
tie over
methodes als
wonderlijk 
gemaakt

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

 

 

 

 

2

1

2 - 2

3 - 2

1

1 -3 - 2

4

1 – 4 – 5 

1 - 6

1 – 2 - 2

1 – 3 – 3 

1 – 5 - 2

3 - 2

1 – 2 - 4

3

1 - 1

1 – 5 

2 - 2

1

4

2

1 – 6 - 3

3, 3, 3.2

4, 3.8, 3

3, 3, 3

3, 2.5, 2.8

3, 2.8, 3.7

2, 2.5, 2

3, 2.3, 3.3

4, 4, 3.5

3.077

3.462

3

2.692

3.231

2.231

2.846

3.769

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?
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Standaard 4:

Recht voor ieder kind — Ouders zijn bevoegd op te treden als pleitbezorgers voor hun eigen en

voor andere kinderen, om ervoor te zorgen dat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en in gelijke

mate toegang hebben tot alle middelen die van invloed zijn op een optimale schoolloopbaan.

Activiteit Aantal keren
dat deze
activiteit is
genoemd

Aantal keren
1
 gescoord

Aantal keren
2 
gescoord

Aantal keren
3 
gescoord

Aantal keren
4 
gescoord

gemiddeld
per groep

gemiddeld

Wie?

Directie

Team

Ouders 

Wat?

Voldoende

Voldoende

Goed

Goed

Uitstekend

Hoeveel?

1

3

3

4

2

Gemiddeld

3

3.5

3.33

Kijk- en
rapport-
avonden

Ouder-
bezoeken

Telefoonge-
sprekken

Afhandeling 
van proble-
men als
pesten

1, 6, 6

1, 6, 6

1, 6, 6

1, 6, 6

 

 

 

 

1

3

1, 1

1, 1, 3

1, 5, 3

1, 3, 3

1, 4, 3

5, 3

3

3

1, 2

3, 3.8, 3.5

3, 2.8, 3.5

3, 2.5, 3.5

3, 3, 3.2

3.615

3.154

3

3.077

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?
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Standaard 5:

Gelijkwaardigheid — Ouders en schoolpersoneel zijn gelijkwaardige partners als er beslissingen

genomen worden die invloed hebben op de schoolloopbaan van de leerlingen. Dit betreft zaken die

betrekking hebben op het beleid, de uitvoering van het beleid en onderwijskundige programma’s.

Activiteit Aantal keren
dat deze
activiteit is
genoemd

Aantal keren
1
 gescoord

Aantal keren
2 
gescoord

Aantal keren
3 
gescoord

Aantal keren
4 
gescoord

gemiddeld
per groep

gemiddeld

Wie?

Directie

Team

Ouders 

Wat?

Voldoende

Voldoende

Goed

Goed

Uitstekend

Hoeveel?

1

3

3

4

2

Gemiddeld

3

3.5

3.33

Medezeggen-
schapsraad

Lokale 
commissie

Verwijzing 
voortgezet
onderwijs

Gesprekken 
rondleer-
lingenzorg

Panel-
gesprekken

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

 

2, 1 1, 2, 3

1

1, 3

2, 2

1, 1

2, 3

1

3, 6

1, 5, 4

1, 4, 3

1, 5, 6

3, 3.5, 4

2, 2, 2.2

4, 3.8, 3.5

4, 3.7, 3.5

4, 3.8, 4

3.692

2.077

3.615

3.615

3.923

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?
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Standaard 6:

Samenwerken met de gemeenschap — Ouders en schoolpersoneel werken samen met leden van

de gemeenschap in het kader van de maatschappelijke participatie. Deze samenwerking heeft tevens

tot doel het uitbreiden van de leermogelijkheden van de leerlingen.

Activiteit Aantal keren
dat deze
activiteit is
genoemd

Aantal keren
1
 gescoord

Aantal keren
2 
gescoord

Aantal keren
3 
gescoord

Aantal keren
4 
gescoord

gemiddeld
per groep

gemiddeld

Wie?

Directie

Team

Ouders 

Wat?

Voldoende

Voldoende

Goed

Goed

Uitstekend

Hoeveel?

1

3

3

2

4

Gemiddeld

3

3.5

3.7

Betrokken-
heid bij
excursies

Vragenlijst 
rond WMK

Website

Activiteiten in
buurt of regio
(ABC)

Jaarverslag

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

1 - 6 - 6

 

2, 2

1, 2

2, 4

4, 2

1, 1

1, 3, 2

1, 4, 2

1, 4, 2

1, 2, 4

1, 5, 5

1, 2

1, 2

4, 3.7, 3.3

4, 3.3, 3.7

4, 3.8, 3.8

3, 2.8, 3

3, 3, 3

3.538

3.538

3.846

2.923

3

Welke activiteiten doet de school om deze standaard vorm te geven?
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Bijlage 6 Voorbeeld gespreksverslag 
    ouders naar aanleiding van 
    nulmeting  standaarden PTa

Gesprek met een aantal ouders naar aanleiding van de nulmeting

Nadat Jenneke en Helma zich hebben voorgesteld, geven ze duidelijk het doel van dit 

gesprek aan. In het gesprek proberen we te analyseren waar de verschillende scores 

vandaan komen en welk verhaal er achter de score zit. 

Standaard 1: 

Actieve partners — Ouders zijn actieve deelnemers in het totale gebeuren van de school. Ouders zijn 

welkom op de school en hun deelname wordt gewaardeerd. Ouders en leerkrachten zijn verbonden 

met elkaar en richten hun gemeenschappelijke activiteiten op wat de leerlingen leren en doen in de 

klas.

Betrokkenheid bij vieringen: 

•	 De	ouders	zijn	vooral	betrokken	door	hun	aanwezigheid.

•	 Men	is	tevreden	over	de	invulling	van	de	vieringen.

•	 Men	voelt	zich	betrokken	door	de	activiteitencommissie	die	namens	de	ouders	helpt.

•	 Het	bedenken	van	het	thema	en	dergelijke	laat	men	graag	aan	de	school	over.

•	 Er	ontstaat	een	gesprek	over	de	viering	van	de	verschillende	heilsfeiten.	Hier	zou	een	afwisseling	in	

kunnen komen. Het ene jaar het Kerstfeest met alle ouders en het andere jaar bijvoorbeeld Pasen. 

Standaard 2: 

Effectief communiceren — Ouders en schoolteams discussiëren samen over het leren en het leerproces 

van de leerlingen.

Informatieavond:

•	 Op	de	informatieavond	is	er	geen	sprake	van	discussiëren,	maar	dat	is	ook	niet	nodig.

•	 Het	is	goed	om	gevoel	te	krijgen	van	de	manier	van	werken	en	de	onderwijslesstof.

•	 Er	is	volop	ruimte	om	vragen	te	stellen.

•	 De	ouders	zien	niet	echt	verbeterpunten.

•	 Een	aanvulling	zou	nog	kunnen	zijn	dat	de	strategieën	die	methoden	gebruiken	wat	meer	aange-

boden worden. Aan de andere kant is daar ook de oudermorgen voor, die overigens positief wordt 

gewaardeerd.

•	 De	ouders	zijn	allemaal	heel	positief	over	het	concept	van	de	informatieavond.		

Schoolkrant:

•	 De	ouders	geven	aan	dat	vooral	de	kinderen	de	schoolkrant	erg	leuk	vinden.

•	 De	ouders	vinden	de	schoolkrant	vooral	leuk,	maar	niet	heel	effectief.

•	 De	ouders	geven	de	tip	om	het	proces	van	een	schoolkrant	maken	met	kinderen	te	doorlopen.	Je	

zou kunnen denken aan een redactie die uit leerlingen bestaat. Zo leren de kinderen wat er al-

lemaal komt kijken bij het maken van een schoolkrant. 
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Standaard 3: 

Ondersteuning van leerlingresultaten — Ouders en leerkrachten werken continu samen aan de cogni-

tieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit gebeurt zowel thuis als op school. 

Ouders en leerkrachten worden in staat gesteld om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en zo 

efficiënt mogelijk in de praktijk te brengen.

Ouderavonden rond een thema:

•	 De	ouders	ervaren	deze	avonden	als	zeer	positief	en	stimulerend.

•	 Themasuggesties	van	ouders	worden	heel	serieus	genomen	door	de	school.

•	 De	ouders	waarderen	deze	avonden	zeer.	 

Opvoedingsondersteuning:

•	 De	ouders	hebben	niet	echt	behoefte	aan	avonden	in	het	kader	van	opvoedingsondersteuning.

•	 Wellicht	zijn	avonden	met	een	open	karakter	het	overwegen	waard.

•	 De	ouders	gaan	ergens	anders	heen	voor	opvoedingsondersteuning	(bijvoorbeeld	kerk	of	peuter-

speelzaal). 

•	 Eventueel	zou	de	school	kunnen	peilen	of	er	behoefte	is	aan	dit	soort	avonden	en	ze	dan	alleen	

faciliteren. 

Standaard 4: 

Recht voor ieder kind — Ouders zijn bevoegd op te treden als pleitbezorgers voor hun eigen en voor 

andere kinderen, om ervoor te zorgen dat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en in gelijke mate 

toegang hebben tot alle middelen die van invloed zijn op een optimale schoolloopbaan.

Huiswerkbegeleiding:

•	 Sommige	ouders	vragen	zich	af	of	de	leerkracht	de	kinderen	goed	informeert	over	het	huiswerk,	

omdat het kind zelf hier nooit iets over zegt. De meeste ouders merken echter dat de leerkrachten 

veel informatie geven.

•	 Op	de	informatieavond	zou	dit	wat	meer	aan	de	orde	kunnen	komen.

•	 De	ouders	geven	de	tip	om	net	als	het	Van	Lodensteincollege	een	huiswerkboekje	uit	te	geven.	

•	 Het	is	wel	belangrijk	om	kinderen	te	leren	leren.

•	 Individueel	geven	leerkrachten	ondersteuning	op	rapportenavonden.

Sociale problemen in de groep:

•	 Deze	worden	heel	verschillend	opgelost.	De	ene	leerkracht	is	de	andere	niet.

•	 Over	het	algemeen	is	men	tevreden,	maar	soms	wordt	er	te	weinig	gecommuniceerd.

•	 De	ouders	geven	aan	dat	ze	het	moeilijk	vinden	om	dingen	aan	te	geven	over	de	groep	als	het	niet	

je eigen kind betreft.

•	 De	ouders	merken	dat	er	soms	dingen	zijn	waarover	niet	duidelijk	gecommuniceerd	wordt.	Als	

voorbeeld noemen we het taakspel dat bij de ene groep eerder afgebouwd wordt dan bij de an-

dere. Bij de ouders kan dat voor verwarring zorgen. 

Telefoongesprekken:

•	 Ouders	willen	graag	weten	hoe	het	met	hun	kind	gaat	en	waarderen	het	als	leerkrachten	dit	

aangeven.

•	 De	lijnen	vanuit	de	school	zijn	kort	en	dat	verwachten	de	ouders	ook.

•	 De	ouders	waarderen	het	zeer	als	de	leerkracht	hen	na	het	overblijven	even	aanspreekt	over	be-

langrijke zaken, 
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•	 De	ouders	roepen	het	team	op	om	vooral	de	korte	lijnen	die	er	nu	zijn	te	handhaven	en	de	zaken	

duidelijk te benoemen, ook als dit dingen zijn die niet leuk zijn om te horen. 

Standaard 5:  

Gelijkwaardigheid — Ouders en schoolpersoneel zijn gelijkwaardige partners als er beslissingen 

genomen worden die invloed hebben op de schoolloopbaan van de leerlingen. Dit betreft zaken die 

betrekking hebben op het beleid, de uitvoering van het beleid en onderwijskundige programma’s.

Lokale commissie (LC):

•	 De	structuur	van	werken	is	voor	de	ouders	onbekend,	mede	omdat	dit	nogal	nieuw	is.

•	 De	ouders	geven	aan	dat	het	belangrijk	is	dat	er	ouders	in	de	LC	zitten.

•	 Op	de	komende	ledenvergadering	zal	een	en	ander	worden	uitgelegd.

Bij de afsluiting geven Jenneke en Helma aan dat ze de gegevens zullen verwerken en deze met het 

team zullen delen. Daarna zullen ze de school tips geven. De ouders geven complimenten over de 

wijze waarop het gesprek is geleid. 
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Bijlage 7 Vragenlijst effectmeting

De vragenlijst is gebaseerd op de centrale onderzoeksvraag van het R&D-project ‘School en ouders’.

Onderzoeksvraag

1.  De onderzoeksvraag is in de eerste plaats het verhelderen van de noodzaak om actief regie te 

voeren op ouderbetrokkenheid, ter wille van de kwaliteit van het onderwijs. Dit uit zich in leer-

lingresultaten, de kwaliteit van het beleid (op school- en bovenschools niveau) en de kwaliteit van 

de medewerkers.

2.  Ten tweede is de onderzoeksvraag: welke tools werken om op school- en bovenschools niveau 

ouderbetrokkenheid direct en praktisch vorm te kunnen geven?

De vragenlijst wordt door een interview afgenomen op alle participerende scholen van Stichting Cam-

bium en Vereniging Educatis. Aanwezig tijdens het interview zijn: de directeur van de school, een ou-

der en een leerkracht of interne begeleider. De interviews duren maximaal anderhalf uur per school.

I. Visie

1. Kunt u een typering geven van uw school met betrekking tot ouderbetrokkenheid?

2. Bij de start van het traject heeft uw school zich gepositioneerd met behulp van de zelfscan ouder-

betrokkenheid. Kunt u aangeven welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden na deze positio-

nering op uw school?

3. Welke ambitie heeft u op grond van de uitkomst van de zelfscan voor uw school geformuleerd?

4. Welke visie-elementen van de stichting bovenschools herkent u in uw eigen visie op schoolniveau?

5. Kunt u iets zeggen over de effecten van de bovenschoolse visie op ouderbetrokkenheid naar het 

handelen op schoolniveau?

6. Welke elementen van bovenschoolse sturing zijn naar uw idee essentieel als het gaat om ouderbe-

trokkenheid?

7. Kunt u aangeven in hoeverre de bovenschoolse visie en ambitie invloed hebben op het handelen 

op schoolniveau?

8. Wat is voor u de focus als het gaat om het stimuleren van ouderbetrokkenheid?

9. Hoe maakt u deze focus zichtbaar in uw school en naar de ouders van de school?

II. Gedrag en tools

1. Kunt u een aantal voorbeelden noemen waaruit blijkt hoe ouderbetrokkenheid leeft bij uw team-

leden?

2. Kunt u een aantal voorbeelden noemen (interventies) die u heeft ingezet om het gesprek over 

ouderbetrokkenheid vorm te geven?

3. Kunt u iets zeggen over de mentale modellen bij leerkrachten als het gaat om ouderbetrokken-

heid?

4. Welke interventies op bovenschools niveau hebben naar uw idee een sterke invloed gehad op de 

mentale modellen bij de leerkrachten van Cambium/Educatis?

5. In hoeverre kunt u spreken over concrete veranderingen bij uw schoolteam als het gaat om ouder-

betrokkenheid nu en in vergelijking met de start van het traject?

6. Welke interventies zijn heel concreet uitgewerkt?

7. Op welke manier heeft u ouders van uw school betrokken bij de uitwerking van uw ambitie voor 

wat betreft ouderbetrokkenheid?

8. Welke activiteiten hebben ouders zelf ingebracht in de discussie over de vormgeving van ouderbe-

trokkenheid?
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9. Op welke niveaus en bij welke activiteiten van de school zijn ouders educatieve partners?

10. Kunt u aangeven wat voor u de belangrijkste verandering is, gerekend vanaf de start van dit tra-

ject?

III. Kwaliteit van het beleid, kwaliteit van de medewerkers en de leerlingresultaten

1. Kunt u aangeven welke invloed ouderbetrokkenheid heeft op de kwaliteit van het beleid?

2. Welke interventies worden door uw team ondernomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren?

3. Op welke competenties van personeelsleden doet het actief vormgeven van ouderbetrokkenheid 

een appel?

4. In hoeverre staat in persoonlijke ontwikkelingsplannen van teamleden de ontwikkeling van speci-

fieke competenties in het kader van ouderbetrokkenheid centraal?

5. Welke concrete activiteiten worden door het team ondernomen om vanuit de focus van ouderbe-

trokkenheid de leerlingresultaten in positieve zin te beïnvloeden?

6. Welke activiteiten van teamleden hebben al geleid tot betere leerlingresultaten?
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