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Voorwoord
Ouderbetrokkenheid is eigenlijk een prachtig woord:
Het gaat namelijk niet zozeer om de betrokkenheid ván de ouders (ouders zijn
immers allemaal betrokken op hun eigen manier), maar in hoeverre en hoe ben je
als professional of vrijwilliger betrokken óp de ouders van de kinderen en jongeren
met wie je mag werken (de Vries, 2021).
Dit eindwerk is een hoogtepunt en een mooie afsluiting van deze opleiding. Het heeft veel
tijd en energie in beslag genomen, maar ik denk dat wij hier zeker trots op mogen zijn. Dit
eindwerk schreef ik zeker niet alleen, zoveel is zeker. Het was onmogelijk geweest om deze
proef tot een goed einde te brengen zonder de steun van anderen. Deze bachelorproef
verdiept zich in het thema ‘ouderbetrokkenheid’ en werd geschreven in samenwerking met
MPI De Luchtballon. Naar deze organisatie gaat dan ook mijn speciale dank uit.
Uiteraard wil ik ook nog anderen bedanken. Ik zou graag mijn stagementor Dominique
Maussen willen bedanken voor de goede ondersteuning. Hierbij zou ik ook het hele team
van MPI De Luchtballon willen bedanken voor hun inbreng in deze bachelorproef.
Daarnaast bedank ik nog graag alle respondenten voor hun medewerking aan de
verschillende enquêtes.
Als laatst mogen mijn begeleider, Kathleen Lantin, en mijn medestudenten niet vergeten
worden! Door hun ondersteuning en feedback heb ik optimaal kunnen werken aan deze
bachelorproef. Hierdoor ligt er voor u nu ook een mooi eindresultaat.
Aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit project: honderdmaal bedankt.
Veel leesplezier gewenst.
Chiara Moro
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Inleiding
De stageplaats die deze bachelorproef geïnspireerd heeft, is MPI De Luchtballon. De stage
werd gelopen in het internaat, meer specifiek in de leefgroep van de Kadetten. Deze
leefgroep bestaat uit jongens van 6 tot 14 jaar. MPI De Luchtballon behoort tot de GO!
Scholengroep 14. Het GO onderwijs is het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt voor
en door de Vlaamse Gemeenschap. Daaronder vallen 28 scholengroepen. Dit is een
samenbundeling van een aantal scholen. Deze samenbundeling kan bestaan uit gewoon
onderwijs maar ook uit buitengewoon onderwijs, secundair onderwijs of basisonderwijs.
MPI De luchtballon is een school voor buitengewoon basisonderwijs. Het internaat van MPI
De Luchtballon zorgt voor opvang voor jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar. Hiertoe
behoren kinderen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs
(Onderwijskiezer, 2020 ; MPI De Luchtballon, 2014 ; Het GO!, 2020 ; Persoonlijke
communicatie, 30 september 2020).
De missie van het internaat is vooral het opvangen van kinderen waarvan de ouders geen
mogelijkheden hebben om hen op te vangen tijdens de week. Daarnaast vangen zij ook
kinderen op waarvan ouders denken dat zij specifieke onderwijsbehoeften nodig hebben.
Een derde onderdeel van de missie van het internaat is een thuis geven aan kinderen die
zijn geplaatst door de jeugdrechter. Een laatste onderdeel van de missie is een thuis geven
aan kinderen die in de vrijwillige hulpverlening zitten. Hier zitten kinderen in waarvan ouders
aangeven dat er een uitval is op een vlak. Zo kan er bijvoorbeeld te weinig financiële
draagkracht zijn om een kind thuis op te voeden. Deze kinderen zijn ook welkom op het
internaat (Onderwijskiezer, 2020 ; MPI De Luchtballon, 2014 ; Het GO!, 2020 ; Persoonlijke
communicatie, 30 september 2020).
Het hoofddoel van het internaat is het zorgen voor een gezinsvervangende context. Het is
belangrijk dat iedereen weet dat dit geen therapeutisch internaat is. Zij hebben hier de
omkadering niet voor en ze zijn hier ook niet gespecialiseerd in. Hun doel is vooral dat de
kinderen zo goed mogelijk worden opgevangen. Ze vinden het belangrijk dat er een
thuissituatie heerst binnen het internaat. Ze bieden de nodige structuur en een veilige
omgeving om te ontwikkelen. Ze willen het gemis naar huis opvangen door een
stimulerende en veilige omgeving te creëren waarbij het welbevinden van elk kind centraal
staat (Persoonlijke communicatie, 30 september 2020 ; MPI De Luchtballon, 2014).
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1

RAPPORTAGE VAN HET PROJECT

1.1

Praktijkvraagstuk

Na een interview met de internaatbeheerder lijkt ouderbetrokkenheid een actueel thema
binnen MPI De Luchtballon. Het gaat hier om het betrekken van de ouders bij de werking
van het internaat. Wanneer de ouderbetrokkenheid groter zou zijn, kan het internaat
gemakkelijker contact leggen met de ouders van de kinderen. De opvoeders binnen het
internaat vinden het moeilijk om contact te leggen met de ouders van de kinderen die hier
verblijven. Er komt weinig respons op initiatieven die het internaat neemt en sommige
ouders lijken onverschillig tegenover het internaat. Het internaat heeft een tijdje gewerkt
met een rapportensysteem. De kinderen kregen een rapport mee naar huis waarin hun
gedrag binnen het internaat beschreven werd. Het was dan de bedoeling dat de ouders dit
zouden ondertekenen. Ook hierop kwam weinig respons van de ouders. Op dit moment is
het internaat op zoek naar een systeem om de ouders wat meer te betrekken.
Ouderbetrokkenheid in een voorziening is erg belangrijk. Opvoeden en onderwijs staat niet
los van elkaar. Daarom is het belangrijk dat er een samenwerking is tussen de school en
de ouders (Persoonlijke communicatie, 30 september 2020).
1.2

Onderzoeksdoel en – vragen

Onderzoeksdoel
Eind mei 2021 beschikt MPI De Luchtballon over een manier om de ouderbetrokkenheid
binnen de voorziening te bevorderen.
Hoofdvraag
Op welke manieren kan MPI De Luchtballon de ouderbetrokkenheid binnen het internaat
bevorderen?
Deelvragen
-

Wat verstaat MPI De Luchtballon onder ouderbetrokkenheid?

-

Wat zijn de noden van de opvoeders omtrent ouderbetrokkenheid?

-

Wat zijn de voordelen van ouderbetrokkenheid binnen MPI De Luchtballon?

-

Wat zijn de noden van de ouders?

-

Wat wordt er al gedaan rond ouderbetrokkenheid binnen MPI De Luchtballon?

-

Hoe bevorderen andere internaten de ouderbetrokkenheid?

7
1.3

Methode

De eerste vraag die in dit werkstuk beantwoord wordt, is de onderzoeksvraag “Wat verstaat
MPI De Luchtballon onder ouderbetrokkenheid?” Om deze onderzoeksvraag te
beantwoorden, werd er een interview afgenomen bij drie respondenten. Deze
respondenten zijn de opvoeders binnen MPI De Luchtballon. De dataverwerkingsmethode
die gebruikt werd is het labelen en het categoriseren van het interview. De tweede
onderzoeksvraag is: “Wat zijn de noden van de opvoeders omtrent ouderbetrokkenheid?”
Deze onderzoeksvraag werd ook doormiddel van een interview beantwoord. Ook hier
waren

de

respondenten

de

opvoeders

binnen

MPI

De

Luchtballon.

Als

dataverwerkingsmethode werd er ook gekozen om het interview te labelen en te
categoriseren.
De derde onderzoeksvraag luidt als volgt: “Wat zijn de voordelen van ouderbetrokkenheid
binnen MPI De Luchtballon?” De data van deze onderzoeksvraag werden verzameld
doormiddel van een kwalitatieve enquête die werd afgenomen bij de opvoeders van MPI
De Luchtballon. Voor deze enquête zijn er zeven respondenten. De data werden verwerkt
door de enquête te analyseren. Daarnaast werden de antwoorden horizontaal vergeleken
en hier werden conclusies uit getrokken. De onderzoeksvraag: “Wat zijn de noden van de
ouders?” werd ook beantwoord doormiddel van een enquête. Dit is een kwalitatieve
enquête die werd ingevuld door de ouders van de leerlingen. Vijftien ouders hebben deze
enquête ingevuld. Ook deze data werden verwerkt door de enquête te analyseren.
Daarnaast werden de antwoorden horizontaal vergeleken en hier werden conclusies uit
getrokken.
De vierde en vijfde onderzoeksvraag werden op dezelfde manier verwerkt. De vierde
onderzoeksvraag is: “Wat wordt er al gedaan rond ouderbetrokkenheid binnen MPI De
Luchtballon?” Ook hiervoor werd een kwalitatieve enquête afgenomen. Deze enquête werd
afgenomen bij de verschillende opvoeders binnen het internaat. Voor deze enquête zijn er
zeven respondenten. De laatste onderzoeksvraag is: “Hoe bevorderen andere internaten
de ouderbetrokkenheid?” Om hier een antwoord op te krijgen werd er ook een kwalitatieve
enquête opgesteld. Deze werd verstuurd naar verschillende internaten in Vlaanderen. Hier
hebben 25 internaten op geantwoord. Tot slot zijn er doorheen dit onderzoek ook data
verzameld via een literatuurstudie. De data van de literatuurstudie werden verwerkt
doormiddel van parafraseren.

8
2

THEORETISCHE ONDERBOUWING

2.1

Wat is ouderbetrokkenheid?

Er zijn verschillende meningen over wat het begrip ‘ouderbetrokkenheid’ nu precies
inhoudt. Werken aan ouderbetrokkenheid is dan ook een hele opgave die vaak niet
gemakkelijk is. In de wetenschappelijke literatuur rond ouderbetrokkenheid worden er veel
verschillende begrippen gehanteerd om de samenwerking tussen ouders en scholen te
beschrijven. De meest voorkomende zijn ouderbetrokkenheid (parental involvement),
ouderparticipatie

(parental

participation)

en

ouderpartnerschap

(school/

family/

partnerships). Er is sprake van ouderbetrokkenheid wanneer ouders zich verantwoordelijk
voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Het gaat dan om de betrokkenheid
bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en bij de leraren of opvoeders. Bij
ouderbetrokkenheid wordt er gekeken of de ouders belangstelling tonen voor de school en
of de ouders hun kinderen ook begeleiden doorheen hun schooltraject. Ook is het belangrijk
dat zij ouderavonden bezoeken en respect tonen tegenover de leraren en opvoeders. De
ouders die betrokken zijn gaan in gesprek met de leerkrachten en opvoeders. Dit kan op
een formele of informele manier (Bos & Langedijk, 2015 ; Gelijke Kansen Onderwijs, z.d. ;
Lamers, 2013 ; Prins, Wienke & Van Rooijen, 2013).
Ouderbetrokkenheid situeert zich op verschillende domeinen. De eerste manier waarop de
ouders betrokken kunnen zijn, is op het vlak van de school. Hier is er sprake van
participatie, pedagogische betrokkenheid en het bijwonen van activiteiten. Participatie wil
zeggen dat ouders deelnemen in de ouderraad of de schoolraad. Pedagogische
betrokkenheid wil zeggen dat ouders kunnen helpen bij een schoolproject of dat ze
voorstellen kunnen doen voor een pedagogische uitstap. Het bijwonen van activiteiten
betekent dat de ouders aanwezig zijn op oudercontacten, opendeurdagen of voorstellingen
die de leerlingen voorbereiden (Bos & Langedijk, 2015 ; Gelijke Kansen Onderwijs, z.d. ;
Lamers, 2013).
Daarnaast kunnen ouders ook thuis betrokken zijn. Dit wil zeggen dat ze thuis een
stimulerende omgeving bieden voor hun kinderen en dat ze bijvoorbeeld schoolwerk
controleren en agenda’s ondertekenen. Een laatste manier waarop de ouders betrokken
kunnen zijn is door de communicatie tussen school en ouders. Dit kan formeel of informeel
zijn. Met formele communicatie bedoelen we bijvoorbeeld contact opnemen naar aanleiding
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van een leerprobleem of gedrag op school. Met informeel contact worden bijvoorbeeld de
gesprekjes op een opendeurdag bedoeld. De communicatie en de samenwerking tussen
de school en de ouders is belangrijk. Op deze manier kunnen we komen tot een afstemming
in het opvoedend denken en handelen wanneer we het kind benaderen (Bos & Langedijk,
2015 ; Gelijke Kansen Onderwijs, z.d. ; Epstein et al., 2009).
Door deze verscheidenheid aan definities rond ouderbetrokkenheid heeft de Vlaamse
Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen vzw het participatiehuis ontwikkeld (zie
figuur 1). Het begrip ouderbetrokkenheid wordt door de meeste auteurs zonder
onderscheid naast het begrip ouderparticipatie geplaatst. Het participatiehuis zorgt ervoor
dat ouderbetrokkenheid in beeld kan worden gebracht. In dit model zijn verschillende
niveaus van ouderbetrokkenheid terug te vinden. Door de verschillende niveaus van
betrokkenheid te combineren kom je tot verschillende activiteiten. Elke ouder kan dus zijn
of haar betrokkenheid in één of meerdere hokjes plaatsen (Gelijke Kansen Onderwijs, z.d.
; Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, 2018 ; Smit, Driessen, Sluiter,
& Brus, 2008 ; Van Petegem, Mahieu, De Maeyer, Demeester & Deneire, 2010).
Elke vorm van betrokkenheid is zinvol, al is er wel een verschil in efficiëntie. De onderste
laag van het participatiehuis lijkt het meest effectief. Deze laag heeft te maken met het
ondersteunen van de schooldoelstellingen van het kind. Enkel de bovenste laag van het
participatiehuis vervullen is niet voldoende. Dit wil zeggen dat het niet genoeg is voor
ouders om te participeren bij enkel de schoolactiviteiten. De ouderwerking in deze laag
verstevigt wel de onderste lagen van het participatiehuis. Het doel van ouderbetrokkenheid
is de versterking van de ouder-schoolrelatie en de schoolloopbaan van de leerling (Gelijke
Kansen Onderwijs, z.d. ; Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, 2018 ;
Smit, Driessen, Sluiter, & Brus, 2008 ; Van Petegem, Mahieu, De Maeyer, Demeester &
Deneire, 2010).
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Figuur 1 Het participatiehuis (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen,
2018).
2.2

Welke factoren hebben invloed op ouderbetrokkenheid?

2.2.1

Ouderkenmerken

Factoren die invloed hebben op de ouderbetrokkenheid worden ook wel de inputfactoren
genoemd. Dit is een geheel van persoonsgebonden gegevens. Persoonlijkheidskenmerken
hebben een grote invloed op ouderbetrokkenheid omdat zij mede de kennis en
vaardigheden bepalen die ouders kunnen invoeren om invloed uit te oefenen op hun
kinderen. Eerst bespreken we de ouderkenmerken. Gender blijkt een van de belangrijkste
factoren te zijn op het gebied van ouderbetrokkenheid. Moeders zijn meer betrokken bij het
onderwijs van hun kinderen dan vaders. Wanneer vaders toch betrokken zijn, uit dit zich
meestal in besluitvormingen op school. Meer vaders zijn dan ook lid van een ouderraad.
Op het vlak van pedagogische betrokkenheid in de klas scoren moeders hoger (Van
Petegem et al., 2010 ; De Haas, 2013 ; Lusse, 2011).
Ook

de

sociaal-culturele

achtergrond van de ouders

speelt

een

rol bij

de

ouderbetrokkenheid. Dit hangt samen met de etnisch-culturele herkomst van de ouders. Er
is een verschil te zien op het vlak van ouderbetrokkenheid tussen allochtone en autochtone
ouders. Dit verschil is niet enkel te zien tussen allochtone en autochtone ouders maar ook
zijn er opvallende verschillen te zien binnen de categorie van allochtone ouders. Bij
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allochtone ouders is de taalbarrière vaak een grote drempel voor ouderbetrokkenheid (Van
Petegem et al., 2010 ; Lamers, 2013 ; De Haas, 2013 ; Lusse, 2011 ; De Vos, 2008).
Daarnaast speelt ook de sociaal-economische status van de ouders een rol. Deze heeft
invloed op de betrokkenheid van de ouders bij de schoolse activiteiten van het kind maar
ook op de ouder-kind communicatie. Ouders uit de lagere sociaal-economische klassen
voelen zich door het verschil in waardeoriëntatie minder op hun gemak op school. Ze zijn
ook minder behendig in het aangaan van een gesprek met de school. Ook zijn ouders met
een groot sociaal netwerk meer betrokken dan ouders met een kleiner sociaal netwerk (Van
Petegem et al., 2010 ; Lamers, 2013 ; De Haas, 2013 ; Lusse, 2011 ; De Vos, 2008).
Tot slot spelen het onderwijsniveau van de ouders en de gezinsfactoren ook nog een rol bij
de ouderbetrokkenheid. Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt in welke mate de
ouders initiatief nemen om met de school in contact te treden. Daarnaast bepaalt het
opleidingsniveau ook de non-formele ouderbetrokkenheid op school. Het onderwijsjargon
maakt dat laaggeschoolde ouders in het basisonderwijs wel deze drempel durven te nemen
maar in het voortgezet onderwijs haken zij af. In het middelbaar- en hoger onderwijs vinden
laaggeschoolde ouders het moeilijker om te volgen. Vooral ouders met een diploma hoger
onderwijs zitten in de ouderraad of schoolraad en zijn dus meer betrokken dan anderen
(Van Petegem et al., 2010 ; Lusse, 2011 ; De Vos, 2008).
De gezinsfactoren hebben dan weer een invloed op de aanwezigheid bij ouderavonden en
klasactiviteiten. Ouders die hun kind alleen opvoeden praten minder over wat er in de klas
gebeurt en ze communiceren minder met de school en de leerkrachten. Eenoudergezinnen zijn doorgaans minder betrokken bij het onderwijs van hun kind dan tweeoudergezinnen. Twee-oudergezinnen maken doorgaans ook meer tijd vrij voor het
bijwonen van oudercontacten, infoavonden en voor het voeren van informele gesprekken
op school (Van Petegem et al., 2010 ; Lusse, 2011 ; De Vos, 2008).
2.2.2

Kindkenmerken

De sekse van het kind blijkt geen verklaring te bieden voor de contacten tussen de school
en de ouders. Ouders met een kind in een reguliere kleuterschool of in het regulier
basisonderwijs zijn wel meer betrokken dan ouders die een kind hebben in het
buitengewoon lager onderwijs en het secundair onderwijs. Ouders die een kind hebben in
het kleuteronderwijs bieden thuis ook een stimulerendere omgeving aan dan andere
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ouders. In het secundair onderwijs is de inbreng van de leerlingen zelf groter en ze beheren
grotendeels hun eigen belangen. Hierdoor is de ouderbetrokkenheid in het secundair
onderwijs kleiner dan de ouderbetrokkenheid in het lager onderwijs. Ouders denken dat
jongeren bekwamer en zelfstandiger zijn en daardoor denken zij dat hun betrokkenheid niet
meer nodig is (Van Petegem et al., 2010 ; De Vos, 2008).
2.3

Wat zijn de voordelen van ouderbetrokkenheid?

2.3.1

Voordelen voor het kind

Ouderbetrokkenheid bevordert het leren van de kinderen. De kinderen worden tijdens de
schooldagen door de school ondersteund bij hun ontwikkeling. Thuis gaat deze
ontwikkeling natuurlijk door. Het is dan ook belangrijk dat ze hier deze ondersteuning nog
steeds krijgen. Wanneer ouders met hun kinderen praten over wat er op school gebeurt,
komt dit ten goede aan het leersucces, de werkhouding en het gedrag van hun kinderen.
Kinderen ontwikkelen zich met andere woorden het best wanneer er een samenhang is
tussen de wereld thuis en op school. Er zijn verschillende manieren waarop ouders kunnen
laten merken dat ze de belevenissen van het kind op school belangrijk vinden en positief
waarderen. Dit kan bijvoorbeeld door een informeel gesprek te voeren met een leerkracht
wanneer zij hun kind naar het internaat brengen. Op deze manier komen de werelden van
school en thuis dichter bij elkaar. Dit zorgt er ook voor dat het sociaal functioneren van de
kinderen positief beïnvloed wordt. Er wordt een positief effect vastgesteld op het vlak van
gedrag, motivatie, relaties en sociale competenties van de kinderen wanneer de ouders
betrokken zijn bij het schoolleven van hun kind (Bos & Langedijk, 2015 ; Lusse, 2013 ; Prins
et al., 2013).
Daarnaast zorgt een goede ouderbetrokkenheid voor minder problematische afwezigheden
van de kinderen en minder voortijdige uitval. Over deze informatie er zijn gemengde
bevindingen. Zo zou ouderbetrokkenheid ook een rol spelen in de doorstroom naar hogere
onderwijsniveaus en zorgen voor een grotere studiemotivatie bij de kinderen. Volgens Dom
(2004) zijn deze gemengde bevindingen te verklaren doordat de leerresultaten van
kinderen afhankelijk zijn van verschillende factoren die samen optreden. Hierbij spelen
contextfactoren ook een grote rol en is dus niet enkel de ouderbetrokkenheid van belang
(Van Petegem et al., 2010 ; Dom, 2004 ; Prins et al., 2013).
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Tot slot gaan door ouderbetrokkenheid het zelfvertrouwen en het algemeen welbevinden
van het kind vooruit. Het kind heeft meer doorzettingsvermogen en een positievere attitude
ten opzichte van volwassenen, leeftijdsgenoten en ten aanzien van het leren. In andere
onderzoeken zijn hierover weer andere conclusies te zien. Zo stelt Dom (2004) dat de
effecten op het algemeen welbevinden van het kind redelijk klein zijn. Ze gelden niet voor
alle vormen van ouderbetrokkenheid (Van Petegem et al., 2010 ; Dom, 2004 ; Prins et al.,
2013).
2.3.2

Voordelen voor de ouder

Ouderbetrokkenheid heeft ook verschillende voordelen voor de ouders zelf. Deze verhoogt
de kennis van de ouders over het onderwijssysteem en over de werking van de school. Dit
kan ouders aanzetten om zelf terug achter de schoolboeken te kruipen en verder te
studeren. Ouderbetrokkenheid op school verhoogt ook de interactie tussen ouders en
kinderen. Daarnaast zorgt ouderbetrokkenheid ook voor een mogelijk positieve verandering
in de ouderschapsstijl en de ouderschapsrol. Tot slot verhoogt ouderbetrokkenheid de
toegang tot sociale dienstverlening. Het zorgt ook voor een uitbreiding van het netwerk van
de ouders (Van Petegem et al., 2010 ; Dom, 2004 ; Smit, Wester & Van Kuijk, 2012).
2.3.3

Voordelen voor de leerkrachten

De ouderbetrokkenheid binnen een school heeft ook verschillende voordelen voor de
leerkrachten. Wanneer er een grote ouderbetrokkenheid heerst binnen de school, hebben
de leerkrachten de mogelijkheid om ouders als partners aan te spreken. Hierdoor wordt er
een vertrouwensband gecreëerd tussen leerkracht en ouder. Dit werkt drempelverlagend
waardoor ouders sneller naar de leerkrachten durven te stappen wanneer er zich een
probleem voordoet. Hierdoor krijgen de leerkrachten een beter zicht op de thuissituatie van
de kinderen en ze kunnen hier dan ook meer begrip voor opbrengen (Van Petegem et al.,
2010 ; Smit et al., 2012).
Leerkrachten krijgen door ouderbetrokkenheid ook een groter gevoel van effectiviteit en
van moreel welbevinden. Beroep doen op ouders is zeker een meerwaarde voor de
leerkrachten. Ouders hebben een expertise over hun eigen kind die leerkrachten kunnen
gebruiken in de klas. De aanwezigheid van ouderbetrokkenheid geeft de leerkrachten een
boost. De leerkrachten vinden dit advies aangenaam en ze voelen zich geapprecieerd. Dit
werkt motiverend (Van Petegem et al., 2010 ; Smit et al., 2012 ; Baeyens, 2010).
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2.3.4

Voordelen voor de school

Ouderbetrokkenheid zorgt ervoor dat er meer activiteiten georganiseerd worden op school.
Dit leidt ertoe dat de ouder een positieve houding heeft ten opzichte van de school. Ouders
hebben een belangrijke inbreng bij de school door projecten te lanceren en contacten te
leggen met de buitenwereld. Daarnaast heeft ouderbetrokkenheid ook een voordeel op
financieel, materieel en praktisch vlak van de school. Wanneer ouders ervan overtuigd zijn
dat hun kinderen zich goed voelen op school, zullen zij hun kinderen daar verder naar
school laten gaan. Op deze manier verzekeren ze de instroom. Ouders verspreiden dan
ook reclame over de school bij andere ouders en kennissen. Op deze manier dragen ze bij
aan de instroom van nieuwe leerlingen (Van Petegem et al., 2010 ; Smit et al., 2012 ;
Baeyens, 2010).
2.4

Op welke manieren kan een voorziening de ouderbetrokkenheid bevorderen?

Ouderbetrokkenheid is niet iets wat kan worden opgelegd aan de ouders. Het is niet iets
wat snel even geregeld kan worden door gewoon aan de ouders uit te leggen wat ze
moeten doen. Als voorziening is het belangrijk om in gesprek te gaan met de ouders over
wat zij precies nodig hebben, over het nut van ouderbetrokkenheid en over de
mogelijkheden die er zijn. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat alle scholen
en alle ouders anders zijn. Er is dus geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het zou
kunnen dat de ene ouder het fijn vindt om de school te komen versieren met kerst en
sinterklaas en de andere ouder wil uitsluitend geïnformeerd worden over de voortgang van
zijn eigen kind. Voor leerkrachten en opvoeders is het belangrijk dat zij kijken naar de
ouders met een open blik. Ze moeten de ouders leren kennen, weten wat de ouders
belangrijk vinden, weten wat de ouders kunnen en willen en hier moeten de leerkrachten
en de opvoeders naar handelen. Dit handelen moet in relatie staan tot de waarden die de
school belangrijk vindt. De houding van de opvoeders speelt dus een belangrijke rol in het
bevorderen van ouderbetrokkenheid (Bos & Langedijk, 2015).
2.4.1

Gelijkwaardige gesprekspartner

Om tot een goede ouderbetrokkenheid te komen, is het belangrijk om ouders te zien als
een gelijkwaardige gesprekspartner. De voorziening moet een open, responsieve en
sensitieve houding aannemen tegenover de ouders. De school behandelt de ouders als
gelijkwaardige gesprekspartners die expertise hebben over hun eigen kind en

15
gezinssituatie. Samenwerken en gelijkwaardigheid betekent dat de leerkracht of opvoeder
wel zijn kinddeskundigheid mag inbrengen. Gelijkwaardigheid wil niet zeggen dat de
hulpverlener zich terughoudend op moet stellen. Het is net belangrijk dat de kennis van de
opvoeders en leerkrachten wordt ingebracht ten behoeve van de ouders. Die algemene
informatie kan de ouder helpen om het kind beter te begrijpen. Wanneer een hulpverlener
zegt hoe het precies zit met het kind, neemt hij een wetende houding aan. De ouders
worden dan in een onwetende houding geduwd. Dit roept weerstand op bij de ouders. Dit
is een grote valkuil voor hulpverleners die veel met het kind werken (Ehlers & Kuipers,
2017).
Tijdens de communicatie met de ouders staat het belang van het kind steeds centraal.
Wanneer de school in contact gaat treden met de ouders, is het belangrijk dat zij de
ouderschapstheorie van Alice van der

Pas

in het achterhoofd houdt.

Deze

ouderschapstheorie gaat uit van drie aannames: elke ouder heeft besef van
verantwoordelijkheid, ouderschap maakt kwetsbaar en ouders zijn eindverantwoordelijk
(Flinkevleugel & Eenshuistra, 2017; van der Pas, 2017 ; Goossens, 2015).
Als eerste wordt er uitgegaan van het besef van verantwoordelijkheid bij de ouders. Dit is
een belangrijke gedachte wanneer je in contact gaat treden met ouders. Er moet altijd
worden uitgegaan van de gedachte dat elke ouder het beste wil voor zijn of haar kind. De
ouder is altijd gemotiveerd om het goed te doen als opvoeder. Bij het krijgen van een kind
weten 99 procent van de ouders dat zij nu verantwoordelijk zijn voor het kind. Het
welbevinden van dit kind raakt de ouders dan ook rechtstreeks. De ouders kunnen niet
ontkomen aan dit gevoel van verantwoordelijk zijn. ‘Besef van verantwoordelijkheid’ is niet
hetzelfde als ‘verantwoordelijkheid dragen.’ Soms is dit zelfs niet eens een synoniem voor
verantwoordelijk handelen. Het besef van verantwoordelijkheid betreft meer de diepere
gevoelens, intenties en commitment om voor dit kind te zorgen. Het betreft de diepe wens
dat het goed gaat met het kind. Wanneer ouders door een opvoeder of leerkracht het gevoel
krijgen dat ze tekort schieten, kan je de verbinding met de ouder verliezen en gaat de
vertrouwensband kapot. Wanneer opvoeders of leerkrachten geen oog hebben voor deze
aanname, maakt dit ouders structureel kwetsbaar. Deze houding aannemen als
hulpverlener is vooral moeilijk bij kinderen met gecompliceerde thuissituaties (van der Pas,
2017 ; Ehlers & Kuipers, 2017 ; Goossens, 2015).
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De tweede aanname volgens de ouderschapstheorie van Alice van der Pas is dat
ouderschap kwetsbaar maakt. Aangezien we er ook van uit gaan dat elke ouder het goed
wil doen voor zijn kind, moeten we er ook vanuit gaan dat er schuld en schaamte leeft bij
elke ouder. Een vlekkeloze opvoeding bestaat niet en net dat is vaak erg frustrerend voor
ouders. Het bespreken van ouderschap zorgt er dan ook voor dat ouders zich kwetsbaar
opstellen. Een respectvolle en positieve benadering naar de ouders toe is van groot belang.
Organisaties en professionals kunnen een deel van het opvoederschap overnemen maar
zij kunnen nooit het ouderschap overnemen. Ouders blijven erg belangrijk voor het kind,
ook wanneer de voorziening een thuisklimaat probeert na te bootsen (van der Pas, 2017).
De laatste belangrijke aanname is dat de ouders eindverantwoordelijk zijn. Als professional
mag er niet vergeten worden dat ouders altijd de eigenaar van de situatie zijn. Zij zijn de
opdrachtgevers voor de professionals. Ook binnen een organisatie waar hulp of diensten
aan het kind worden geboden, is de ouder de opdrachtgever. De ouder zegt onrechtstreeks
tegen de organisatie: “Ik leg mijn kind, het dierbaarste wat ik heb, in uw handen. Ik verwacht
van u dat u handelt in het belang van mijn kind en dat ik tegelijkertijd de regie blijf
behouden.” Het is dus belangrijk als leerkracht of als opvoeder om altijd aan te sluiten bij
wat de ouders belangrijk vinden voor het kind. Je kan de ouder helpen door hem gerust te
stellen in het ouderschap. Op deze manier wordt er erkenning gegeven aan de ouder. Zo
krijgt deze de grip op de situatie terug. Hierna kan de focus gelegd worden op het kind.
Wanneer de ouders het gevoel van erkenning krijgen, zijn ze sneller geneigd om met
problemen naar de leerkrachten of de opvoeders te gaan. Op deze manier kan de
ouderbetrokkenheid dus vergroot worden (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, 2021 ;
van der Pas, 2017).
2.4.2

Open communicatie

Het is verplicht om als organisatie een verantwoording af te leggen aan de ouders over het
handelen. Dit is een verplichting vanuit de wet. Elke professional of organisatie die met 018 jarigen werkt, is verplicht om de ouders te contacteren bij verdere plannen die gemaakt
worden in verband met het kind. Voor de leerkracht of opvoeder die contact heeft met de
ouders is het belangrijk om aandacht te schenken aan de juiste relatiedefinitie. Dit sluit aan
bij de ouderschapstheorie van Alice van der Pas. Ouders zijn niet langer afhankelijk van de
professionele expertise maar zij moeten gezien worden als opdrachtgever. De opvoeder of
leerkracht moet luisteren naar de wensen van de ouder maar zijn professionele expertise
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moet hierbij overeind blijven. Op deze manier is er een samenwerking tussen de kennis
van de ouder en de kennis van de opvoeder. Om deze samenwerking te verkrijgen is een
duidelijke en open communicatie belangrijk (Goossens, 2015 ; Bos & Langedijk, 2015).
Wanneer er open gecommuniceerd wordt, krijgt de voorziening meer zicht op wat ouders
belangrijk vinden en nodig hebben. Wanneer er een evenwaardige relatie is tussen
opvoeder en ouder, is de ouder sneller geneigd om te vertellen wat hij nodig heeft. Om
deze gesprekken te voeren zijn er veel verschillende mogelijkheden. Er kunnen
bijvoorbeeld

kennismakingsgesprekken

georganiseerd

worden,

infoavonden,

rondleidingen, themabijeenkomsten… Er zijn erg veel mogelijkheden om echt contact te
leggen met de ouders. Ouders vertonen meer betrokkenheid wanneer er sprake is van
duidelijke, regelmatige en tweezijdige communicatie (Bos & Langedijk, 2015 ; Leenders, de
Jong & Monfrance, 2017).
Tot slot is transparantie een belangrijke houding van een opvoeder of leerkracht die in
contact wil treden met ouders. Dit is een van de moeilijkste vaardigheden die een
hulpverlener zich eigen moet maken om een goede samenwerkingsrelatie te verkrijgen.
Naast het hebben van een aansluiting met de ouders is het als hulpverlener belangrijk om
de aansluiting met jezelf te behouden. Deze vaardigheid wordt ook wel ‘echtheid’ genoemd.
Uitspraken die ouders doen, roepen bij hulpverleners ook gevoelens op. Het is dan
belangrijk om als hulpverlener de eigen reactie te analyseren. Is de reactie persoonlijk? Of
is de reactie van belang in het kader van de opvoedingsvraag? Wanneer de innerlijke
reactie als belangrijk wordt ervaren, moet dit onmiddellijk gecommuniceerd worden aan de
ouders. Alleen dan is de hulpverlener transparant. Transparantie is eerlijkheid zonder
kwetsend te zijn. Transparantie is zeggen wat we denken, zien en voelen zonder
waardeoordeel te hebben. Het geeft de ruimte aan de hulpverlener om zichzelf te blijven
tijdens het gesprek. Hij geeft de interventie inhoud en op deze manier wordt het ook
duidelijker voor de ouders. Hierdoor winnen de hulpverleners het vertrouwen van de ouders
en wordt de ouderbetrokkenheid groter (Ehlers & Kuipers, 2017).
2.4.3

Andere manieren

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan informeel contact met de ouders. Op deze
manier kan je de ouders echt ontmoeten. Hierdoor groeit het vertrouwen en vergroot de
ouderbetrokkenheid. Informele contacten kunnen bijvoorbeeld versterkt worden door
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huisbezoeken te doen, laagdrempelige activiteiten te organiseren of de ouders een koffie
aan te bieden wanneer zij de kinderen naar het internaat brengen. Wanneer de school
uitnodigend is, zijn ouders eerder geneigd om meer betrokken te zijn. Het is belangrijk om
wederzijdse contactmogelijkheden te organiseren en positief te reageren op initiatieven van
de ouders. Daarnaast is het belangrijk dat de ouders betrokken worden in het zorgproces
van hun kinderen. Ouders worden vaak enkel geïnformeerd over beslissingen die al
gemaakt zijn door de opvoeders of leerkrachten. Samen verantwoordelijkheid nemen voor
de vraag van de leerling zorgt ervoor dat er andere competenties nodig zijn. Wat ouders
precies moeten doen om het onderwijsondersteunend gedrag thuis te vergroten, wordt
besproken en geëvalueerd met de ouders en andere betrokkenen. “Wat werkt er thuis?” is
hier een goede vraag voor (Flinkevleugel & Eenshuistra, 2017 ; De redactie, 2019).
Cultuursensitieve gespreksvaardigheden kunnen helpen om een gesprek te voeren met
ouders die een andere culturele achtergrond hebben. Samenwerking met ouders berust op
acceptatie van en respect voor verschillen. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de
culturele achtergrond van de ouders om bepaalde gedragingen te begrijpen. Er is dan meer
begrip voor de thuissituatie van de leerlingen. Dit neemt de vooroordelen weg en heeft een
positief effect op de ouderbetrokkenheid. Anderstalige ouders of laaggeschoolde ouders
kunnen ook ondersteund worden door de leerkrachten of de opvoeders om zo de
ouderbetrokkenheid te verhogen (Flinkevleugel & Eenshuistra, 2017 ; De redactie, 2019).
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3

PRAKTIJKONDERZOEK

3.1

Resultaten

3.1.1

Interview met opvoeders

Uit het interview met de opvoeders van MPI De Luchtballon blijkt dat zij het belangrijk
vinden dat ouderbetrokkenheid langs beide kanten komt. Op de vraag “Wat betekent
ouderbetrokkenheid voor jullie?” werden verschillende antwoorden gegeven. Ze vinden het
belangrijk dat er gereageerd wordt wanneer zij iets vragen aan de ouders, maar ze vinden
dit andersom even belangrijk. Ze hebben er aandacht voor om te reageren wanneer ouders
iets vragen. Er werd aangegeven dat ze door ouderbetrokkenheid het beste uit het kind
moeten halen. Daarnaast vinden ze het ook heel belangrijk om naar de visie van het
internaat te kijken. Ze leggen de nadruk op het stukje ‘vervangende thuissituatie.’ Ze
proberen het kind zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden in de opvoeding. Een
goed contact en een goede communicatie met de ouders is hierbij belangrijk omdat de
opvoeders zo inzicht krijgen op de aanpak thuis.
Op de vraag “Waar hebben jullie als opvoeder nood aan in verband met
ouderbetrokkenheid?” kwamen ook verschillende antwoorden naar boven. Er werd gezegd
dat de opvoeders nood hebben aan een echte connectie met ouders. Ze willen graag dat
ouders meer over zichzelf en de thuissituatie vertellen. Nu krijgen ze vaak korte
antwoorden. Ze hebben ook meer nood aan fysieke ontmoetingsmomenten met ouders.
Nu contacteren ze de ouders vooral telefonisch of via mail. Ze merken dat ze tijdens fysieke
ontmoetingsmomenten meer informatie krijgen van de ouders dan via mail of via de
telefoon. Tot slot werd er aangegeven dat ze het belangrijk vinden om op één lijn te zitten
met de ouders. Ze willen dat de ouders het eens zijn met de aanpak die ze toepassen in
het internaat. Hier is open communicatie van de ouders en van het internaat belangrijk.
3.1.2

Enquête leefgroepen binnen MPI De Luchtballon

Vanuit de enquête van de leefgroepen valt het op dat ze allemaal minstens één keer per
week contact hebben met de ouders. Sommige leefgroepen hebben zelfs tot drie keer per
week contact met de ouders. Ze nemen vooral contact op met de ouders om iets te melden
omtrent het kind. Dit kan dan gaan over het gedrag dat het kind stelt door de week of om
belangrijke informatie te melden. De leefgroepen binnen MPI De Luchtballon vinden het
dan ook belangrijk om ook positieve dingen te melden aan de ouders. Het hoeft niet altijd
een negatief gesprek te zijn.
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De leefgroepen communiceren bijna altijd telefonisch of via mail. Sommige leefgroepen
sturen ook berichten via WhatsApp. Over het algemeen vinden ze het niet moeilijk om de
ouders te betrekken. Drie van de vijf leefgroepen antwoordden dan ook met ‘nee’ op deze
vraag. De andere twee leefgroepen vinden het moeilijk om bepaalde ouders te betrekken.
De voornaamste reden hiervoor is toch wel de bereikbaarheid van de ouders. De helft van
de leefgroepen deelt dat sommige ouders niet antwoorden op toch wel belangrijke
informatie. Daarnaast geven de leefgroepen ook aan dat sommige ouders soms verbaal
agressief kunnen reageren. Dit zorgt ervoor dat de opvoeders het moeilijk vinden om hen
te contacteren.
Ouderbetrokkenheid is voor de opvoeders binnen MPI De Luchtballon erg belangrijk. Ze
willen namelijk dat de ouders op de hoogte zijn van hun kind maar ook dat ze thuis en op
het internaat op dezelfde manier te werk kunnen gaan. De voordelen van
ouderbetrokkenheid zijn voor alle leefgroepen erg verschillend. De ene leefgroep ziet het
voordeel in het handelen tijdens probleemsituaties. Wanneer er een goed contact is met
de ouders, verloopt dit vlotter. Een andere leefgroep ziet het voordeel vooral in het feit dat
het internaat een verlengstuk kan zijn van thuis. Ze geven aan dat de kinderen zich beter
voelen op het internaat wanneer er een goede ouderbetrokkenheid heerst. Daarnaast werd
het belang van een positieve band met de ouders ook aangehaald. Dit zorgt ervoor dat
alles bespreekbaar wordt.
Wanneer we kijken naar het contact met de ouders, zien we dat de opvoeders het meeste
contact hebben met de moeders van de kinderen. Maar één van de vijf leefgroepen heeft
met beide ouders evenveel contact. Ouders met een andere sociaal-culturele achtergrond
komen niet veel voor binnen dit internaat. Net omdat dit zo weinig voorkomt, vinden ze het
belangrijk om hen op dezelfde manier te betrekken als autochtone ouders. Dit is dan
telefonisch of via mail. Er werd wel aangegeven dat het opvalt dat ouders met een andere
sociaal-culturele achtergrond vaak niet opnemen wanneer er gebeld wordt. Op een mail
komt er ook niet vaak geschreven feedback terug. Bij deze groep is het vooral belangrijk
dat ze de ouders fysiek aanspreken.
Daarnaast werd de vraag rond verschillende sociaal-economische klassen gesteld. Hierin
zien we dat de leefgroepen merken dat de middenklasse het meest betrokken is. Gezinnen
met een hogere sociaal-economische klasse geven meer feedback aan de leefgroep. Bij
de lagere sociaal-economische klasse is het belangrijk om ze telefonisch te contacteren.
Dit komt door eventuele leesproblemen die zich kunnen voordoen. Om de enquête af te
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ronden werd er gevraagd naar de noden van de leefgroepen om de ouderbetrokkenheid te
vergroten. Ook hier waren de antwoorden erg gevarieerd. Zo zouden ze meer activiteiten
kunnen organiseren, op huisbezoek kunnen gaan en de ouders meer kunnen uitnodigen
op het internaat. Ze hebben op het internaat wel al een aantal activiteiten voor de ouders
georganiseerd, bijvoorbeeld een halloweentocht. Daarnaast hebben ze ook een
Facebookpagina waar zij foto’s van de kinderen op posten. De ouders kunnen deze dan
bekijken. Anderzijds hebben ze nood aan meer en positieve contactmomenten. Ze halen
ook het belang van een eerste contact aan. Hier kunnen ze bijvoorbeeld het handelingsplan
bespreken samen met de ouders.
3.1.3

Enquête andere internaten

De internaten hebben in erg verschillende mate contact met ouders. Zo hebben de meeste
internaten toch minstens één keer per week een contactmoment met de ouders. Bij de
andere internaten is het contact grotendeels verdeeld onder het hebben van meerdere
contactmomenten per week, namelijk drie tot vijf, ofwel hebben ze minder dan één keer per
week contact met de ouders. De voornaamste reden om de ouders te contacteren is om
bepaalde dingen omtrent het kind te melden. Dit kan zowel iets positiefs als negatiefs zijn.
Voorbeelden zijn dat het kind kan fietsen, of dat het kind niet naar school is geweest zonder
specifieke reden. Daarnaast contacteren de internaten de ouders voor algemene informatie
over toelatingen, internaat gerelateerde informatie of financiële aspecten.
Om de ouders meer te kunnen betrekken, organiseren ze verschillende activiteiten. Het
gaat hier dan over infomomenten of oudercontacten. De meeste internaten hebben op 31
augustus ook een verwelkoming voor de ouders. Daarnaast organiseren de meeste
internaten ouderavonden, opendeurdagen en infodagen. Er wordt ook gesproken over
‘onthaaldagen.’ Dit zijn in veel internaten maandag en vrijdag. De ouders komen dan hun
kinderen afzetten of ophalen. Tijdens deze momenten maken de opvoeders ruimte voor
een informeel gesprek. Het valt wel op dat de ouderbetrokkenheid nu moeilijker is door de
huidige coronasituatie. De internaten laten veel activiteiten met ouders niet doorgaan vanuit
de coronamaatregelen.
Buiten de basisactiviteiten die de internaten organiseren, zijn er ook een heel aantal
internaten die iets specifieks doen binnen hun eigen internaat. Zo worden er
tevredenheidsenquêtes afgenomen bij de ouders, ze maken gebruik van ouderraden, ze
organiseren familieavonden en enkele maken gebruik van een maandelijkse nieuwsbrief.
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Daarnaast zijn er ook wat internaten die een Facebook- en Instagrampagina hebben die ze
up-to-date houden. Ook het belang van informele gesprekken komt regelmatig terug.
Wanneer we kijken naar het vergroten van de ouderbetrokkenheid binnen deze internaten,
zijn er een heel aantal die zeggen dat ze reeds voldoende betrokkenheid hebben. Het
andere deel denkt ruim na over alternatieven. Dit kunnen dan bijvoorbeeld meer spontane
gesprekken zijn of het organiseren van meer activiteiten zoals barbecues of feestjes. De
moeilijkheidsgraad van ouderbetrokkenheid is ook sterk verschillend. Ongeveer de helft
van de respondenten ervaart het betrekken van ouders als moeilijk. Dit om diverse redenen
zoals: te weinig tijd voor beide partijen, geen openheid van de ouders, niet makkelijk
bereikbare ouders, of omwille van de doelgroep, bijvoorbeeld kinderen die geplaatst zijn
door de jeugdrechtbank. De andere helft ervaart ouderbetrokkenheid eerder als makkelijk.
Voor hen zijn er genoeg communicatiemiddelen om de ouders te betrekken en zijn de
ouders erg geïnteresseerd. Wat opvalt is dat enkele internaten zich erg bewust zijn van hun
internen. Daarom dat ze hun betrokkenheid naar ouders toe beperken of aanpassen. Het
kan hierbij gaan over kinderen zonder ouders, ouders uit een lage sociaal-economische
klasse of ouders met een andere sociaal-culturele achtergrond waarbij de taal voor een
barrière zorgt.
3.1.4

Enquête ouders

Vanuit de enquête van de ouders valt het op dat de meerderheid minstens één keer per
week gecontacteerd wordt door het internaat. Sommige ouders worden zelfs tot drie keer
per week gecontacteerd. De ouders worden voornamelijk gecontacteerd voor algemene
dingen zoals het weekverslag of praktische zaken. Wanneer er iets belangrijks gebeurt met
het kind, brengt het internaat de ouders ook op de hoogte. De ouders geven aan dat ze
vooral via mail gecontacteerd worden. Daarnaast wordt er ook gecommuniceerd via sms
of WhatsApp. Indien dringende omstandigheden zich voordoen, worden de ouders
telefonisch gecontacteerd.
Van de 15 antwoorden is er één ouder die vindt dat het internaat de ouders niet voldoende
op de hoogte houdt. Deze ouder wil vaker gebeld worden wanneer de kleding van het kind
kapot is. De andere 14 ouders vinden dat ze voldoende geïnformeerd worden over
gebeurtenissen die plaatsvinden op het internaat. Vier van de 15 ouders geven aan dat zij
meer ouder-kind activiteiten willen op het internaat. Zij willen hun kind door de week graag
wat meer zien en ze zouden ook graag zelf de kamer van hun kind in orde maken. De
andere ouders hebben geen nood aan extra ouder-kind activiteiten. Zij geven aan dat dit
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het ritme van het internaat zou onderbreken en daarnaast is voor enkele de afstand tussen
het internaat en thuis te groot.
Het grootste deel van de respondenten vindt dat het internaat niet meteen iets moet
veranderen. Zij vinden dat het internaat het goed doet op het gebied van
ouderbetrokkenheid. Enkele ouders geven aan dat ze wel graag wat meer foto’s zouden
krijgen van hun kind. Wanneer de corona-pandemie voorbij is, zouden zij ook graag
genieten van een opendeurdag of een kerstfeest. 12 van de 15 ouders heeft geen nood
aan meer infoavonden of oudercontacten. De overige drie ouders hebben hier wel nood
aan. Zij zouden graag ervaringen uitwisselen met andere ouders en begeleiders. Ze willen
op deze manier graag brainstormen over de problematiek van het kind. Tot slot geven 11
van de 15 ouders aan dat zij laagdrempelige gesprekken hebben met de opvoeders. De
andere vier ouders geven aan dat zij dit soort gesprekken niet hebben.
4

CONCLUSIE

4.1

Wat verstaat MPI De Luchtballon onder ouderbetrokkenheid?

In het interview met de opvoeders wordt er vooral aangegeven dat zij het belangrijk vinden
dat ouders reageren op de dingen die er gevraagd worden. Daarnaast vinden ze het ook
belangrijk dat ouders communiceren met de opvoeders over de thuissituatie. De opvoeders
geven in de enquête van de leefgroepen aan dat ze willen dat de aanpak van thuis wordt
doorgetrokken naar het internaat en andersom. Hiervoor is een goede communicatie en
een goed contact met de ouders nodig. De ouders geven dit ook aan in de enquête die bij
hen werd afgenomen. Zij geven aan dat ze met de opvoeders willen brainstormen over de
problematieken van het kind. Daarnaast zouden ze ook graag ervaringen uitwisselen met
de opvoeders en andere ouders. Tot slot vinden de opvoeders het belangrijk om het beste
uit het kind naar boven te halen. Ook dat wordt aangehaald in het interview met de
opvoeders. De communicatie en samenwerking tussen de school en de opvoeders is
belangrijk, zoals ook blijkt uit de literatuur. Hier wordt gezegd dat een samenwerking tussen
de school en de ouders zorgt voor een afstemming in het opvoedend denken en handelen
wanneer we het kind benaderen (Bos & Langedijk, 2015 ; Gelijke Kansen Onderwijs, z.d. ;
Epstein et al., 2009).
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4.2

Wat zijn de noden van de opvoeders omtrent ouderbetrokkenheid?

De opvoeders geven in het interview aan dat ze vooral nood hebben aan een echte
connectie met de ouders, net zodat ze meer zouden vertellen over zichzelf en de
thuissituatie. Daarnaast geven ze ook aan dat ze meer nood hebben aan fysieke en
positieve ontmoetingsmomenten met de ouders. De opvoeders merken dat ze tijdens
fysieke ontmoetingsmomenten meer informatie verkrijgen van de ouders dan via mail. Ze
hebben er nood aan om op één lijn te zitten met de ouders over de aanpak van het kind.
Open communicatie is hierbij belangrijk en dat zien we ook terugkomen in de
literatuurstudie. Hierin wordt aangehaald dat een voorziening meer zicht krijgt op wat
ouders nodig hebben en belangrijk vinden wanneer er sprake is van open communicatie.
Ouders vertonen daarnaast ook meer betrokkenheid wanneer er sprake is van duidelijke,
regelmatige en tweezijdige communicatie (Bos & Langedijk, 2015 ; Leenders, de Jong &
Monfrance, 2017).
4.3

Wat zijn de voordelen van ouderbetrokkenheid binnen MPI De Luchtballon?

Uit de enquête van de verschillende leefgroepen kunnen we vaststellen dat
ouderbetrokkenheid zeker verschillende voordelen oplevert binnen het internaat. Zo vinden
de opvoeders binnen MPI De Luchtballon dat ouderbetrokkenheid ervoor zorgt dat er thuis
en op het internaat op dezelfde manier te werk gegaan kan worden. Hierdoor kan het
internaat een verlengstuk worden van thuis. Dit komt ook terug in de literatuurstudie als
voordeel voor het kind. Hierin kunnen we lezen dat een leerkracht door een goede
ouderbetrokkenheid een beter zicht heeft op de thuissituatie van het kind. Hier kunnen ze
dan meer begrip voor opbrengen. De leefgroepen geven ook aan dat de kinderen zich beter
voelen wanneer er sprake is van een grotere ouderbetrokkenheid. Daarnaast ontwikkelt
een kind zich het best wanneer er een samenhang is tussen de wereld thuis en op school.
In de enquête werd er ook aangegeven dat een goede ouderbetrokkenheid ervoor kan
zorgen dat de opvoeders beter handelen in probleemsituaties. Dit zien we in de literatuur
terugkomen als ‘gelijkwaardige gesprekspartner.’ Ouders moeten benaderd worden als
gelijkwaardige gesprekspartners die expertise hebben over hun eigen kind (Bos &
Langedijk, 2015 ; Lusse, 2013 ; Prins et al., 2013 ; Ehlers & Kuipers, 2017).
Tot slot werd het belang van een positieve band met de ouders ook aangehaald in de
enquête. De opvoeders geven aan dat dit ervoor zorgt dat alles bespreekbaar wordt. Ook
in de literatuurstudie zien we dit terugkomen als ‘transparantie.’ Transparantie is eerlijkheid
zonder kwetsend te zijn, het zeggen wat we denken, zien en voelen zonder waardeoordeel
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te hebben. Hierdoor winnen de hulpverleners het vertrouwen van de ouders en wordt de
ouderbetrokkenheid groter (Ehlers & Kuipers, 2017).
4.4

Wat zijn de noden van de ouders?

Vanuit de enquête met de ouders kunnen we vaststellen dat het grootste deel van de
ouders vindt dat ze voldoende geïnformeerd worden over gebeurtenissen die plaatsvinden
op het internaat. De andere ouders hebben vooral meer nood aan ouder-kind activiteiten.
Zo zouden ze bijvoorbeeld graag zelf de kamer van hun kind in orde maken. Het grootste
deel van de respondenten vindt dat het internaat het goed doet op het vlak van
ouderbetrokkenheid. Enkele ouders zouden wel graag wat meer foto’s ontvangen van hun
kind. Tot slot hebben ook enkele ouders nood aan meer infoavonden of oudercontacten.
Infoavonden worden in de literatuur gezien als een moment om echt contact te leggen met
de ouders. De ouders zouden op die manier graag ervaringen uitwisselen met andere
ouders en begeleiders. Daarnaast willen ze ook samen brainstormen over de problematiek
van het kind. Hierdoor worden de ouders behandeld als gelijkwaardige gesprekspartners
die expertise hebben over hun eigen kind en gezinssituatie, en dat is belangrijk bij
ouderbetrokkenheid. De opvoeders kunnen hier dan ook hun eigen deskundigheid
inbrengen en dit kan ervoor zorgen dat de ouders het kind beter begrijpen (Bos & Langedijk,
2015 ; Leenders, de Jong & Monfrance, 2017; Ehlers & Kuipers, 2017).
Er zijn ook enkele ouders die aangeven dat ze geen laagdrempelige gesprekken voeren
met de opvoeders van het internaat. Uit de literatuur blijkt dat het belangrijk is om aandacht
te besteden aan informeel contact met de ouders. Op die manier kan je de ouders echt
ontmoeten. Hierdoor vergroot het vertrouwen en dus de ouderbetrokkenheid. Het is
belangrijk om wederzijdse contactmogelijkheden te organiseren (Flinkevleugel &
Eenshuistra, 2017 ; De redactie, 2019).
4.5

Wat wordt er al gedaan rond ouderbetrokkenheid binnen MPI De
Luchtballon?

De opvoeders geven in de enquête van de verschillende leefgroepen aan dat ze minstens
één keer per week contact hebben met de ouders. Ze nemen vooral contact op met de
ouders om te vertellen over het gedrag van het kind of om belangrijke informatie te
vertellen. Ook dit zien we terugkomen in de literatuur. Het is belangrijk om het belang van
het kind centraal stellen in de communicatie met ouders. De opvoeders geven wel aan dat
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zij het belangrijk vinden om ook positieve informatie door te geven aan de ouders. Het hoeft
niet altijd een negatief gesprek te zijn. De opvoeders communiceren vooral telefonisch of
via mail met de ouders. Ze hechten dan ook veel belang aan ouderbetrokkenheid (Bos &
Langedijk, 2015 ; Leenders, de Jong & Monfrance, 2017 ; Flinkevleugel & Eenshuistra,
2017; van der Pas, 2017 ; Goossens, 2015).
De opvoeders hebben op het internaat al enkele activiteiten georganiseerd voor de ouders,
bijvoorbeeld een halloweentocht. Daarnaast hebben ze ook een Facebookpagina waar zij
foto’s van de kinderen op posten. De ouders kunnen deze dan bekijken. Ook dit is volgens
de literatuur een mogelijkheid om echt contact te leggen met de ouders (Bos & Langedijk,
2015 ; Leenders, de Jong & Monfrance, 2017 ; Flinkevleugel & Eenshuistra, 2017; van der
Pas, 2017 ; Goossens, 2015).
4.6

Hoe bevorderen andere internaten de ouderbetrokkenheid?

Uit de enquête met de andere internaten blijkt dat ze vooral verschillende activiteiten
organiseren om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het gaat hier dan om infomomenten
of oudercontacten. De meeste internaten hebben op 31 augustus een verwelkoming voor
de ouders of een opendeurdag. Ook hebben de andere internaten ‘onthaaldagen.’ De
ouders komen dan hun kind afzetten of ophalen. Tijdens deze momenten wordt er ruimte
gemaakt voor een informeel gesprek. Zoals er al eerder werd aangehaald, zijn dit soort
gesprekken erg belangrijk voor de ouderbetrokkenheid. Hier hechten de internaten dan ook
veel belang aan (Flinkevleugel & Eenshuistra, 2017 ; De redactie, 2019).
Er zijn een aantal internaten die specifieke initiatieven hebben om de ouderbetrokkenheid
te vergroten. Zo worden er bijvoorbeeld tevredenheidsenquêtes afgenomen bij de ouders,
ze organiseren ouderraden, familieavonden en sommige maken gebruik van een
maandelijkse nieuwsbrief. Door deze activiteiten te organiseren, wordt er een regelmatige
en tweezijdige communicatie met de ouders opgebouwd. Door de tevredenheidsenquêtes
wordt er geluisterd naar de wensen van de ouder. Dat is belangrijk voor de
ouderbetrokkenheid. Er wordt open communicatie gehanteerd en hierdoor krijgt de
voorziening meer zicht op wat de ouders belangrijk vinden en nodig hebben. Wanneer deze
evenwaardige relatie er is, zijn ouders meer geneigd om te vertellen wat zij nodig hebben
(Goossens, 2015 ; Bos & Langedijk, 2015 ; Leenders, de Jong & Monfrance, 2017).
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5

CREATIEF PRODUCT

Voor de uitwerking van het creatief product werd er vooral gekeken naar de houdingen van
de opvoeders die belangrijk zijn bij het benaderen van de ouders. In de literatuur werd ook
aangegeven dat deze houdingen belangrijk zijn wanneer we de ouderbetrokkenheid binnen
een voorziening willen bevorderen. Met deze theorie in het achterhoofd werd er een folder
gemaakt waarin de belangrijkste houdingen van een opvoeder ten aanzien van de ouders
beschreven staan. De folder kan u vinden in bijlage 1 (Bos & Langedijk, 2015).
Deze folder werd gemaakt met de bedoeling om de opvoeders op een korte en krachtige
manier te informeren over een aantal belangrijke houdingen die nodig zijn bij het benaderen
van ouders. De uitwerking van dit creatief product werd besproken op een
teamvergadering. De opvoeders waren hier erg enthousiast over en zij staan open om bij
te leren over dit onderwerp. Daarnaast werd het creatief product ook besproken met Peter
de Vries. Hij is een expert in ouderbetrokkenheid en hij doet hier ook onderzoek naar. Hij
gaf aan dat ouders volgens hem al lang betrokken zijn, alleen niet op de manier die wij als
professionals van ouders verwachten. Het gaat niet zo zeer om de betrokkenheid van de
ouders, maar in hoeverre en op welke manier de professional betrokken is op de ouder.
Vanuit dit standpunt vond hij de folder een goed idee en een passend product voor de
bachelorproef (Persoonlijke communicatie, 20 mei 2021).
6

DISCUSSIE

Uit dit onderzoek kan ik vaststellen dat vooral de houdingen van hulpverleners
doorslaggevend zijn wanneer we de ouderbetrokkenheid willen bevorderen. In het begin
van mijn stage dacht ik vooral ‘dit is een voorziening met geplaatste kinderen, daarom
verloopt de ouderbetrokkenheid moeilijk.’ Uit dit onderzoek heb ik geleerd dat dit helemaal
niet de reden is van een moeilijke ouderbetrokkenheid. Ik heb veel geleerd van dit
onderzoek en dit is informatie die ik zeker meeneem naar de toekomst. Sommige
opvoeders zullen het niet eens zijn met deze informatie en zij zullen misschien zeggen dat
het vooral aan de ouders ligt omdat zij niet betrokken ‘willen’ worden. Uit de bronnen van
Alice van der Pas blijkt duidelijk dat alle ouders een besef van verantwoordelijkheid hebben
tegenover hun kinderen. Ik vind dit belangrijke informatie om als hulpverlener in het
achterhoofd te houden.
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Wanneer ik terugkijk naar de aanpak van mijn bachelorproef, zijn er zeker dingen die ik nu
anders zou doen. Zo had ik bijvoorbeeld de respondenten nog een herinnering kunnen
sturen om de enquête in te vullen. Daarnaast had ik Peter de Vries misschien ook eerder
in mijn onderzoek kunnen contacteren. Hij had me dan beter kunnen begeleiden en hij had
dan ook meer inbreng kunnen hebben. Van hem had ik zeker nog veel kunnen leren
omtrent ouderbetrokkenheid.
Tot slot denk ik dat het zeker belangrijk is om de ouders te betrekken in onderzoeken zoals
dit. Door mijn enquête naar de ouders te sturen, heb ik hier zeker rekening mee gehouden.
Zij weten het best waar zij nood aan hebben en zij kunnen dit dan het best beschrijven.
Denk bijvoorbeeld maar aan Wim Goossens, hij is zelf ook een ervaringsdeskundige. Het
zou goed zijn om dit project uit te breiden naar andere voorzieningen en om ook daar de
ouders te bevragen om tot een optimaal resultaat te komen.
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BIJLAGEN

8.1

Bijlage 1: Creatief product.

