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Inleiding  
  
Er zijn in ieder geval twee factoren in het leven van het kind belangrijk voor een goede 
opvoeding en ontwikkeling. De rol van de ouders is natuurlijk cruciaal, maar  ook de 
rol van de leerkracht is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.  Beide partijen 
willen te allen tijde het beste voor het kind. Alleen door een goede samenwerking 
tussen ouders en leerkracht kan het beste worden bereikt.   
  
In beroepsopdracht 2.2 ga ik onderzoek doen naar de samenwerking tussen de Meidoorn, de 
school waar ik stageloop en de ouders van de kinderen op die school, op het gebied van 
opvoeding en ontwikkeling.   
Mijn hoofdvraag luidt dan ook: Wat zijn de overeenkomsten tussen de verwachtingen van 
ouders en de verwachtingen van de school over de rol van de school ten aanzien van 
educatief partnerschap?  
Door de directie van de school en drie verschillende ouders te interviewen hoop ik tot een 
antwoord te komen op mijn hoofdvraag. Ik zal drie deelvragen formuleren en verwerken om 
uiteindelijk antwoord te krijgen op mijn hoofdvraag.   
  
De eerste deelvraag gaat over de verwachtingen van de school op het gebied van opvoeding. 
- De eerste deelvraag luidt: Wat zijn de verwachtingen van de Meidoorn over hun rol binnen 
educatief partnerschap?  
De tweede deelvraag gaat over de ouders van de verschillende kinderen op de school. Deze 
luidt: Wat zijn de verwachtingen van de ouders van de kinderen van de Meidoorn ten 
opzichte van hun rol binnen de educatieve samenwerking?  
De derde deelvraag komt voort uit mijn eigen interesse. Ik ben benieuwd naar de visie en 
ideeën van een expert op het gebied van educatief partnerschap. De derde deelvraag luidt: 
Wat is de meningen en wat zijn de ideeën van een expert ten opzichte van de rol van de 
school binnen educatieve partnerschap?   
  
“Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders” (De Vries,  
2017)  
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Theoretisch Kader   
  
Voordat het onderzoek kan worden uitgevoerd is het belangrijk dat er een theoretisch kader 
is. In het theoretische kader worden verschillende theorieën beschreven rondom het thema 
educatief partnerschap. Door het bestuderen van literatuur, het volgen van colleges 
Pedagogiek en het luisteren naar podcasts over onderwijs ben ik tot 6 kernonderwerpen 
gekomen die te maken hebben met educatief partnerschap.   
Hieronder volgt een opsomming van de 6 verschillende kernwoorden en hun beschrijving.  
  
Educatieve samenwerking   
Volgens Oostdam & Hooge (2012) zijn er drie vormen van samenwerking tussen de ouders 
en de school. Deze drie vormen zijn: maatschappelijke samenwerking, educatieve 
samenwerking en formele samenwerking.   
  

- De maatschappelijke samenwerking gaat over de samenwerking tussen de school en 
de ouders op het gebied van verschillende activiteiten buiten de school. Vaak komt 
deze samenwerking vanuit de school. De school kan bijvoorbeeld afspraken hebben 
gemaakt met de plaatselijke voetbalclub of de bibliotheek in de buurt. Op deze 
manier komen de ouders van de kinderen makkelijker in contact met deze partijen. 
De school is opzoek naar samenwerkingsverbanden om de maatschappelijke 
samenwerking met de ouders te versterken.   

  
- De educatieve samenwerking gaat over de band tussen ouders en school betreft de 

pedagogische en didactische vraagstukken. Uit onderzoek van Menheere en Hooge 
(2010) blijkt dat educatief partnerschap een gunstig effect heeft op de cognitieve 
ontwikkeling, de prestaties op school en het sociaal presteren van de kinderen. De 
educatieve samenwerking is op te delen in de pedagogische samenwerking en de 
didactische samenwerking. Onder de educatieve samenwerking heeft met name de 
term ouderbetrokkenheid een grote rol.   

  
- De formele samenwerking gaat over de samenwerking tussen ouders en school wat 

betreft de activiteiten waarbij de school hulp nodig heeft van de ouders om de 
doelen van de activiteiten te behalen. Voorbeelden hiervan zijn: het begeleiden van 
schoolreisjes en nakijkvaders, maar ook de ouderraad is een voorbeeld van de 
formele samenwerking. Een term die veelal terugkomt bij het begrip formele 
samenwerking is ouderparticipatie.   

  
Ouderbetrokkenheid   
Ouderbetrokkenheid gaat vooral over de actieve betrokkenheid van de ouders bij de 
opvoeding en ontwikkeling van het kind. In het onderzoek van Vries (2007) blijkt dat 
wanneer ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun 
kind, er sprake is van ouderbetrokkenheid.   
Ouders moeten zich dus niet alleen betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind maar 
ook bij de school en de leerkracht. Er zijn veel verschillende manieren waarop dit mogelijk 
kan worden gemaakt. Ouderbetrokkenheid speelt zich voornamelijk thuis af is.  
De kern achter ouderbetrokkenheid is de interactie tussen de ouder en het kind.   
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Onder andere door bijvoorbeeld een gesprekjes over het jeugdjournaal te voeren, thuis voor 
te lezen en gesprekken over hun dag op school te hebben. Naast de interactie met het kind, 
vallen ook het bezoeken van de ouderavonden en het tonen van respect voor de leerkracht 
onder ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid is op te delen in drie verschillende 
manieren van uitvoering.   
  

- Bij Ouderbetrokkenheid 1.0 zendt de school informatie naar de ouders, zonder dat de 
ouders informatie terugzenden. Het gaat hierbij om eenzijdige communicatie, 
waarbij de school de manier van de communicatie bepaalt.  

  
- Bij Ouderbetrokkenheid 2.0 zenden de ouders ook informatie terug, alleen gaat de 

informatie van de school en ouders langs elkaar heen, waardoor er nog steeds niet 
wordt samengewerkt. Dit noemen we tweezijdig zenden, dat is dus iets anders dan 
samenwerken.   

  
- Bij Ouderbetrokkenheid 3.0 is het de bedoeling dat de ouder en de school 

samenwerken om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. De ontwikkeling van 
het kind staat hierbij centraal.   
  

Ouderbetrokkenheid 3.0  
Uit een gesprek dat ik had met Peter de Vries (voorheen adviseur en trainer bij CPS) blijkt dat 
alle scholen zouden moeten streven naar Ouderbetrokkenheid 3.0. Hierbij is vooral de 
gelijkwaardigheid tussen ouders en school aan elkaar van groot belang Het kind staat voor 
beide partijen centraal en door middel van samenwerken proberen de partijen de 
ontwikkeling van het kind te stimuleren. Volgens Peter de Vries zouden ouders en 
leerkrachten een band met elkaar moeten opbouwen. Ze moeten elkaar helpen, begrijpen 
en aanvullen. Allemaal in het belang van het kind.   
Samenvattend zijn er volgens De Vries (2017) drie kernwaarden van Ouderbetrokkenheid  
3.0.   
1. Gelijkwaardigheid tussen de ouders en de leerkracht, waarbij het van belang is 
dat beide partijen elkaars rol kennen en begrijpen.   
2. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van het kind    
3. Alle drie de partijen, dus ook de leerling, hebben verantwoordelijkheid voor elkaar.   
  
Ouderparticipatie   
Veel mensen denken dat ouderparticipatie hetzelfde is als ouderbetrokkenheid. Beide 
hebben te maken met de ouders en de school, maar er zijn grote verschillen tussen deze 
twee begrippen.   
Ouderparticipatie gaat vooral over de hulp van de ouders bij activiteiten en acties rondom de 
school. De verschillende manieren van hulp zijn te onderscheiden in de formele participatie 
en de informele hand- en spandiensten.   
Onder formele participatie valt bijvoorbeeld: deel uitmaken van de ouderraad of 
medezeggenschapsraad. Onder de informele hand- en spandiensten vallen bijvoorbeeld: 
luizencontrole, meegaan naar een schoolreisje, helpen bij het schoonmaken en helpen bij de 
kerstviering.   
Ouderparticipatie kan ook wel worden gezien als vrijwilligerswerk. Peter de Vries vertelde 
mij dat het van groot belang is dat alle partijen die een rol spelen in de ontwikkeling van het 
kind, weten dat het niet zo is, dat wanneer ouders minder of niet participeren op school, dan 
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dus ook minder betrokken zijn. Peter de Vries zei: “Elke ouder is betrokken. Dus je kunt nooit 
zeggen een ouder is minder of meer betrokken.”  
  
Dynamische driehoek   
Uit onderzoek van Prinsen (2009) blijkt dat het voornamelijk voor het kind belangrijk is dat er 
een goede samenwerking is tussen de ouders en de school, alleen dan kan het kind groeien 
en ontwikkelen.   
De verhouding tussen de ouders, het kind en de school kan worden weergegeven in een 
schematisch driehoek. In de ideale situatie is dit een gelijkzijdige driehoek. De lijnen van de 
driehoek verwijzen naar de band tussen de ouders, leerling en de school. Binnen de 
dynamische driehoek spelen er constant processen af. Dit heeft alles te maken met loyaliteit. 
Bijvoorbeeld wanneer de ouders en de school een slechte band hebben zal de leerling zich 
waarschijnlijk meer en meer aansluiten bij zijn ouders, wat als gevolg kan hebben dat hij zich 
slecht gaat gedragen op school. Bij zo’n gebeurtenis veranderen de zijden van de driehoek. 
Wanneer de driehoek niet meer gelijkzijdig is, betekent dit dat het kind zich niet meer 
optimaal kan ontwikkelen. Om constant voor een zo gelijkzijdig mogelijke driehoek te zorgen 
is een open en eerlijke communicatie tussen de ouders en de leerkracht en het afstemmen 
van de verwachtingen erg belangrijk. De leerkracht moet zijn kennis als onderwijsdeskundige 
gebruiken in samenwerking met de ouder die als ervaringsdeskundige kan optreden.   

Dynamische driehoek (Prinsen, z.d.)  
  
  
5 opvoedingsdoelen  
Alle ouders hebben opvoedingsdoelen voor hun kinderen. Een opvoedingsdoel is een manier 
van opvoeden aan de hand van de normen en waarde van de ouders. Herweier, Vogels en 
Andriessen (2013) onderscheiden 5 opvoedingsdoelen.   
  

- Conformisme. Conformisme heeft te maken met het aanpassen aan de omgeving om 
iemand heen. De ouder leert het kind zich aan te passen aan de gemeenschap waarin 
hij leeft. De reden hiervoor is dat het kind hierdoor sneller en makkelijk bij een groep 
hoort.   

- Autonomie. Autonomie gaat over het simuleren van de zelfstandigheid van het kind. 
Als ouder wil je dat het kind zelfstandig leert te oordelen over bepaalde zaken en wil 
je dat het kind werkt aan zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel.   

- Sociale gevoel. Het sociale gevoel gaat over het stimuleren van sociale karakter van 
het kind, oftewel het stimuleren van het empathisch vermogen van het kind. De 
leerling moet leren rekening te houden met anderen en moet behulpzaam raken.   

- Prestatiegericht. Prestatiegericht gaat over de focus op het gedrag en de houding op 
het halen van de best mogelijke prestaties. De opvoeder is vooral bezig met de 
prestaties van het kind. Dit zijn niet alleen de prestaties/cijfers op school, maar op 
alle mogelijke vormen.   
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- Assertiviteit. Assertiviteit heeft te maken met de houding van het kind ten opzichte 
van zichzelf anderen. Een leerling moet zijn eigen doelen kunnen stellen en voor 
zichzelf leren op te komen.   

  
In het theoretisch kader zijn de verschillende termen behandeld die ik gebruik voor mijn 
onderzoek. De leidraad van mijn onderzoek is de educatieve samenwerking tussen de ouders 
en de school. Hierin maak ik onderscheid tussen de termen ouderparticipatie en 
ouderbetrokkenheid. Wat betreft de ouderbetrokkenheid zoom ik in op het begrip 
Ouderbetrokkenheid 3.0. Deze nieuwe vorm van ouderbetrokkenheid is ontwikkeld door 
Peter de Vries.   
Naast de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid, ben ik ook geïnteresseerd in de 
ontwikkeling van de kinderen. Ik onderzoek hiervoor de verschillende opvoedingsdoelen en 
hoe de dynamische driehoek op de Meidoorn werkt.   
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Onderzoeksopzet  
  
In de onderzoeksopzet wordt een overzichtelijk plan beschreven hoe het onderzoek zal 
worden uitgevoerd. Er wordt in mijn onderzoek onderzocht hoe de samenwerking is tussen 
de Meidoorn en de ouders van de kinderen op de Meidoorn. Het onderzoeksinstrument dat 
ik hiervoor gebruik is het afnemen van interviews. Ik beschrijf per deelvraag op welke wijze 
het interview zal worden afgenomen, welke punten er in het interview naar voren zullen 
komen en hoe de vragen zijn gekoppeld aan de verschillende begrippen. Daarnaast licht ik 
toe hoe de verkregen informatie wordt verwerkt om uiteindelijk antwoord te kunnen geven 
op de hoofdvraag: Wat zijn de overeenkomsten tussen de verwachtingen van ouders en de 
verwachtingen van de school met betrekking tot educatief partnerschap?  
  
Deelvraag 1 “Wat zijn de verwachtingen van de Meidoorn over hun rol binnen 
educatief partnerschap?”   
  
Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag heb ik een collega op mijn stageschool de 
Meidoorn geïnterviewd. In dit geval heb ik gekozen om de directrice van de school te 
interviewen. De directrice is de eerstverantwoordelijke voor het bewaken van de visie van 
de Meidoorn. Zij kan een duidelijk beeld schetsen over de samenwerking, de verwachtingen 
en het bewaken van het schoolbeleid ten opzichte van de ouders. Ik heb ervoor gekozen om 
een semigestructureerd interview af te nemen. Dit is een interview schema met duidelijk 
geformuleerde en doelgerichte vragen. Het voordeel hiervan is dat je makkelijk kunt 
doorvragen en inhaken op de bepaalde onderwerpen, waar jij als onderzoeker meer over 
wilt weten.   
Ik ben benieuwd naar de visie en de mening van de directrice en hoop dat door deze 
vraagstelling de directrice vrij antwoord kan geven op de gestelde vragen, ook omdat ik met 
mijn interview geen duidelijke kant op ga.   
In het eerste gedeelte van het interview ga ik in op de ouderbetrokkenheid, de 
samenwerking en communicatie tussen de ouders en de school.  Ik ben benieuwd wat de 
uitgangpunten van de school zijn ten opzichte van ouderbetrokkenheid en wil weten wat de 
positieve punten en negatieve punten ten opzichte van de samenwerking zijn volgens de 
school.   
Vervolgens breng ik de dynamische driehoek ter sprake. Ik ben benieuwd wat volgens de 
school hun rol is bij het opvoeden van kinderen en ben nieuwsgierig op welke manier de 
school de ouders hierbij kan en wil betrekken.   
Voorafgaand aan het interview heb ik de directrice een korte toelichting geven over mijn 
onderzoek en de te onderzoeken onderwerpen, zodat zij alvast weet waar ik het met haar 
over wil gaan hebben.   
Het interview heeft plaatsgevonden in een rustige omgeving en zonder tijdsdruk. Het 
interview is bijgevoegd als bijlage. Na het afnemen van het interview ben ik gaan 
transcriberen. Nadat het transcript geschreven is, ben ik gaan coderen. Het coderen van het 
interview zorgt ervoor dat ik een overzichtelijk beeld krijg van de mening en visie van de 
directrice. Ik heb dit gedaan aan de hand van 4 aspecten: ouderbetrokkenheid, 
ouderparticipatie, dynamische driehoek en communicatie.   
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Deelvraag 2 “Wat zijn de verwachtingen van de ouders van de kinderen ten opzichte 
van hun rol binnen educatief partnerschap?”  
  
Om antwoord te krijgen op deelvraag 2 heb ik een aantal ouders van de Meidoorn 
geïnterviewd. Om deze ouders te vinden heb ik een mail gestuurd aan alle ouders van de 
kinderen uit mijn stageklas. Daarnaast heb ik contact gezocht met een ouder uit een andere 
klas. Deze ouder zit in de ouderraad en heeft nauw contact met de schoolleiding. Ik wilde 
graag ouders die verschillende rollen hebben binnen de school om een zo betrouwbaar 
mogelijk beeld te krijgen van de verwachtingen van de ouders.   
Een andere ouder was vroeger op een andere school erg betrokken, maar heeft daar nu op 
deze school geen tijd voor.   
De laatste ouder komt wat minder vaak op school en heeft ook niet per se de behoefte heel 
veel te doen i.v.m. met drukke werkzaamheden. Voor dit interview heb ik wederom gekozen 
voor een semigestructureerde stijl. Ik wil de ouders de ruimte geven om hun mening te 
geven en wil kunnen doorvragen op bepaalde antwoorden. Daarnaast heeft een 
semigestructureerd interview het voordeel dat je makkelijk de antwoorden van de 
respondenten met elkaar kan vergelijken. Ik heb de ouders dezelfde onderwerpen 
voorgelegd als ik bij mijn directrice heb gedaan om de antwoorden zo eerlijk mogelijk met 
elkaar te kunnen vergelijken en zo tot een overzichtelijke conclusie te komen. Wel heb ik de 
vragen in woordkeuze aangepast. Mijn directrice kent de begrippen ouderbetrokkenheid, 
ouderparticipatie en de dynamische driehoek bijvoorbeeld wel, maar deze termen zijn bij de 
meeste ouders onbekend.   
Een voorbeeld hiervan is dat ik mijn directrice vraag hoe zij denkt over de ouders ten 
opzichte van ouderbetrokkenheid, dus wat zij vindt wat de ouders thuis moeten doen om te 
werken aan de ontwikkeling van het kind, terwijl ik aan de ouders vraag of ze thuis 
activiteiten uitvoeren met hun kind? En of ze het gesprek aan gaan met het kind?  
De interviews die zijn afgenomen zijn getranscribeerd en vervolgens op dezelfde punten als 
het interview met de directrice gecodeerd.   
  
Deelvraag 3 “Wat zijn de meningen en ideeën van een expert ten opzichte van de rol 
van de school binnen educatief partnerschap?”  
  
Om antwoord te krijgen op deelvraag 3 ben ik opzoek gegaan naar een expert op het gebied 
van educatief partnerschap, ouderbetrokkenheid en de dynamische driehoek. Bij mijn 
onderzoek en het schrijven van het theoretisch kader kwam ik een aantal keren dezelfde 
schrijver tegen. Peter de Vries is adviseur en trainer bij CPS geweest, een organisatie die 
onderzoek doet naar schoolontwikkelingen en professionalisering. Daarnaast heeft Peter de 
pabo en hoger kaderopleiding pedagogiek gevolgd, is hij locatiemanager geweest op een 
orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen met een beperking en is hij de bedenker 
geweest van het begrip wat wij tegenwoordig Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen. Hij schreef 
o.a. de boeken “Samenwerken aan leren en opvoeden”, “het basisboek Coördinator 
ouderbetrokkenheid” en “Ouderbetrokkenheid 3.0”.   
Daarnaast en misschien wel het belangrijkste is Peter ook vader.   
Ik heb contact gezocht met Peter de Vries en heb hem op 12 januari jl. mogen interviewen 
over zijn visie op de samenwerking tussen ouders en school, de misstanden die er 
momenteel zijn en de doelen die de school zou moeten hebben ten opzichte van 
ouderbetrokkenheid.   
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Tijdens het interview heb ik Peter de Vries een korte samenvatting gegeven van het 
onderzoek waar ik mee bezig ben. Vervolgens heb Peter gevraagd te vertellen over de 
verschillende aspecten rondom educatief partnerschap. Ik ben gaan doorvragen bij de 
relevante antwoorden voor mijn onderzoek en heb samen met Peter gefilosofeerd over de 
toekomst van het onderwijs op het gebied van educatief partnerschap.  
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Resultaten   
  
Wat zijn de verwachtingen van de Meidoorn over hun rol binnen educatief 
partnerschap?   
  
De Meidoorn is een Montessorischool in de buurt Oud-West in Amsterdam. De school staat 
in een multiculturele buurt en heeft als missie: Leer mij het zelf te doen. Voor mijn 
onderzoek ben ik de directrice van de school gaan interviewen. Zij werkt sinds 2017 op de 
school en is erg betrokken bij zowel de leerkrachten als de ouders van de kinderen op de 
school. Ik heb het met haar o.a. gehad over de samenwerking tussen de school en de ouders 
op het gebied van ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en de rol die de school heeft in het 
opvoeden van kinderen.   
  
Over het algemeen ervaart de school een prettige samenwerking met de ouders. Het 
initiatief voor communicatie komt vooral vanuit school. Dit verloopt volgens de school 
prettig en de school ervaart dan ook weinig problemen. Het team staat altijd klaar voor een 
gesprek en stimuleert ouders wanneer er iets dwars zit, dit zo snel mogelijk aan te geven.   
  
Wat betreft de ouderbetrokkenheid zou mijn directrice graag meer willen samenwerken. Ze 
wil graag nauwer contact met ouders over hun hulp bij educatieve ontwikkeling van de 
kinderen. Zij zegt hierover: “dus dat je niet alleen zegt van je moet thuis meer lezen, want 
dan denken ouders oké, sommige ouders kunnen dat, terwijl anderen hebben geen clou. Dus 
ik denk dat het zinnig is om ouders ook veel meer mee te nemen” […]  wij denken veel te 
gauw dat wat wij kunnen, dat anderen dat dan ook wel kunnen. En daarin kan je ouders veel 
meer helpen.”  
  
Op het gebied van opvoeding is de school van mening dat zij de plicht hebben om kritische 
burgers af te leveren. Natuurlijk voedt de school de leerlingen voor een deel op. De kinderen 
zijn 5 dagen per week op school, dus de school speelt zeker een rol hierin. Echter is het wel 
zo dat volgens mijn directrice de school wel een school is. Dus wanneer een kind thuis 
moeite heeft met bepaalde gedragsregels of niet wil leren dan kan de school tot op zekere 
hoogte daarbij helpen. De directrice zegt hierover: “wij zijn geen psychologen, we zijn geen  
OKT, we zijn een school en wij geven les.”   
De school spreekt zich niet specifiek uit voor een van de opvoedingsdoelen, maar vindt wel 
dat een school verplicht is een bepaald niveau van autonomie mee te geven aan de 
kinderen. Daarnaast past het bij de visie van het Montessorionderwijs: Leer mij het zelf te 
doen. Mijn directrice wil de kinderen en de ouders daar ook op wijzen. Zij zegt: “we zitten op 
een Montessorischool, maar ook zonder Montessori, denk ik: laat dat kind gewoon zelf z’n 
tas dragen en dat zeg ik ook echt wel tegen ouders.”  
  
Wat betreft de dynamische driehoek, de verhouding tussen de ouders, het kind en de school 
gaat het volgens de directrice goed. Ze is van mening dat de meeste ouders voor de school 
hebben gekozen omdat de visie van de school overeenkomt met de visie van de ouders. Er 
wordt drie keer per jaar een gesprek gevoerd tussen de leerkracht en de ouders en er is voor 
de ouders altijd de mogelijkheid om vaker een gesprek te voeren. Het zou volgens de 
directrice wel ideaal zijn als de ouders een week voorafgaand aan de rapportgesprekken, de 
rapporten mee krijgen met daarbij bijvoorbeeld drie vragen. Wat valt je op? Wat valt je 
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tegen? Wat zijn volgens u aandachtspunten? Op die manier kan het gesprek doelbewuster 
worden gevoerd.   
  
Al met al voldoet de Meidoorn volgens zichzelf aan de verwachtingen van de ouders. Het is 
een school waar men altijd mag zeggen wat hij of zij vindt en men te allen tijde het gesprek 
wil aan gaan. Mijn directrice is van mening dat er altijd punten zijn waar meer aandacht aan 
besteed kan worden, maar dat dat met de tijd komt. Bijvoorbeeld op het gebied van 
ouderbetrokkenheid. De school wil graag meer samenwerken, alleen kost dat veel tijd. De 
school lijkt op veel gebieden in ouderbetrokkenheid 1.0 te zitten, maar streeft naar 
ouderbetrokkenheid 3.0. Mijn directrice is de ouders dankbaar voor hun inzet, ze begrijpt 
goed dat niet alle ouders evenveel kunnen doen, maar is erg blij met de ouderraad, 
medezeggenschapsraad, maar ook met alle ouders die hier en daar een handje helpen. Al 
met al vooral zijn er vooral positieve ervaringen volgens mijn directrice.  
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Wat zijn de verwachtingen van de ouders van de kinderen ten opzichte van hun rol 
binnen educatief partnerschap?  
  
Voor het onderzoek zijn er drie ouders geïnterviewd. Een overeenkomst is dat het allemaal 
moeders zijn. Verder zijn er veel verschillen tussen de ouders. Een van de moeder is 
penningmeesteres binnen de ouderraad. Een moeder heeft vroeger veel hand-
enspandiensten verricht op de school en de derde moeder probeert waar mogelijk de school 
te helpen omdat ze dat leuk vindt, maar heeft helaas vaak daar gewoon de tijd niet voor.   
  
Op het gebied van communicatie met de school zijn alle drie de moeders het erover eens. De 
communicatie met de Meidoorn is goed. Een van de moeders zegt: “ik vind wel echt dat de 
Meidoorn, echt heel intensief communiceert.” Een ander zegt: “ze houden ons altijd goed op 
te hoogte en laten wat mij betreft alles op tijd weten”. Ook de laatste moeder zegt: “Ik vind 
de school altijd super bereikbaar, heel beschikbaar en over het algemeen zijn ze gewoon 
heel fijn in hun contacten.” Twee van de drie moeders spreken nog eens extra uit dat ze 
naast de fijne communicatie vanuit de directie, ook het contact met de leerkracht van de 
kinderen erg prettig vinden. Een van de twee vindt het zo fijn dat er wekelijks een update 
wordt gegeven met allerlei foto’s. Op die manier krijgt zij een helder beeld van wat er in de 
klas gebeurt. Zij kan hierover met haar kind in gesprek gaan, waardoor vervolgens de 
ontwikkeling van het kind weer wordt gestimuleerd.   
  
Op het gebied van ouderparticipatie heb ik alle drie de moeders gevraagd of het een plicht 
zou moeten zijn voor ouders om de school te helpen op het gebied van hand-
enspandiensten. De antwoorden hierop lopen nogal uiteen. Een van de moeders vindt dat er 
best wel een moreel appel mag worden gedaan op de ouders, maar vindt het verplichten 
toch lastig. De ander vindt dat het absoluut geen plicht mag zijn. Zij zegt: “Dat wil niet 
zeggen dat ik het niet belangrijk vind. Ik probeer zelf ook wel eens iets te doen voor school, 
maar merk ook dat ouders waaronder ik zelf gewoon heel druk zijn”. De laatste moeder had 
wat moeite met de vraag. Zij zit zelf in de ouderraad en vindt het daardoor lastig om te 
verwachten van andere ouders dat die ook meer moeten doen. Wel vindt zij dat de school 
en de ouders die actief zijn het zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken voor de andere 
ouders om te eventueel ook te participeren.  
  
Wat betreft de ouderbetrokkenheid doen alle moeders thuis hun best de ontwikkeling van 
hun kind te stimuleren en te volgen. Hier zit echter wel verschil in. Zo heeft een moeder de 
voorkeur om thuis dingen met het kind te doen die het kind zelf leuk vindt, maar die wel 
helpen bij de educatieve ontwikkeling. Ze zegt bijvoorbeeld: “Dus dan doen we wel 
regenworm, een spelletje waarbij hij zelf bijvoorbeeld een beetje mag rekenen”.  De 
andere moeder doet voornamelijk dingen thuis op aanvraag van de leerkracht. Zo leest 
haar kind wat moeilijker, is deze informatie vanuit de school bij haar gekomen en leest zij 
daarom nu elke avond samen met het kind.   
De laatste moeder heeft altijd nauw contact met de school over haar kind. Ze gaat thuis veel 
het gesprek aan met het kind en is daardoor nadrukkelijk bezig met de sociaal emotionele 
ontwikkeling.   
Alle moeders praten veel met hun kinderen thuis. Ze willen weten hoe het met ze gaat, wat 
ze van hun dag vonden en of ze gelukkig zijn.   
  
Uit alle drie de interviews kan ik veronderstellen dat de moeders veel aandacht hechten aan 
een autonome opvoeding. Zo zegt een van de moeders: “Z’n eigen ding doen probeer ik echt 
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te stimuleren”. Twee van de drie moeders hebben mede hierdoor ook gekozen voor een 
Montessorischool omdat hun visie met de school overeenkomt.   
De kinderen moeten gelukkig zijn. Ze zijn het dan ook met elkaar eens dat de school een rol 
heeft in de opvoeding van hun kinderen. In eerste instantie puur om de reden dat de 
kinderen er zo veel zijn. Al die uren op school zorgen ervoor dat de school een rol heeft in de 
opvoeding of je dat nou wil of niet.   
Een van de moeders zegt: “We hebben echt gekeken naar welke stijl school wij denken dat 
bij ons past. En dan past de Meidoorn denk ik wel bij hoe wij zijn en hoe wij over dingen 
denken. Je kijkt ook stiekem naar de andere ouders en hun kinderen”.   
Een van de moeders is van mening is dat het kind vooral voelt dat de school een rol heeft in 
de opvoeding. Ze zegt: “als we het hebben over dat laatste conformisme, die zal soms tussen 
onze manier van opvoeden zitten en soms tussen de manier van school. Daarin zal hij een 
keuze moeten maken. Vandaar dat ik ook nummer twee het sociale gevoel belangrijk vind, 
zodat je kind keuzes leert maken en kan omgaan met verschillende wijze van gesprek, 
omgaan ect.”  
De moeders zijn het er wel over eens dat de verantwoordelijkheid van de opvoeding van de 
kinderen niet bij de school ligt, maar bij de ouders. Maar door de hoeveelheid uren die het 
kind op school doorbrengt speelt de school automatisch een rol hierin.   
  
Op basis van de reacties van de moeders kom ik tot de conclusie dat ze alle drie tevreden zijn 
wat betreft de verhoudingen op basis van de dynamische driehoek. De moeders vinden dat 
er genoeg ruimte is voor vragen en gesprekken en voelen zich gehoord door de school.  Een 
moeder is wel van mening dat de school wel eens wat kritischer mag zijn. In het interview 
zegt zij: “Ik denk: spreek je nou eens uit, kom op. Daar heb ik weleens behoefte aan. Dat ik 
denk: je zit hier als onderwijs professionals een soort van niksig kalm te zijn, terwijl ik als 
ouder natuurlijk daar best wel een beetje gestrest ben, als het niet standaard gaat met je 
kind en jullie zeggen gewoon niks. Terwijl ik denk spreek je nou eens uit. Ik zit hier in een 
soort van raar gat te kijken, alsof ik iets moet gaan doen van jullie. Ze geven advies van je 
kan dit doen of je kan dat doen, heel erg voorzichting. Zeg gewoon waar je aan denkt. Kom 
op!” Zij begrijpt overigens wel dat dit lastig kan zijn voor de leerkracht omdat ze natuurlijk 
met zoveel verschillende ouders te maken hebben.   
Een andere moeder zou graag willen weten hoe het kind nou eigenlijk leert. Zij zou graag 
daar wat meer inzicht in willen krijgen omdat ze af en toe het gevoel heeft dat ze haar kind 
naar school brengt en vervolgens geen idee heeft wat er daar dan wordt gedaan. “Eigenlijk 
zouden alle ouders ook een lesje onderwijs moeten volgen, laat ik het maar zo zeggen”: zegt 
ze.   
De laatste moeder zegt dat ze tevreden is over de band met de school en over de gesprekken 
die worden gevoerd. Wel zou zij tijdens de gesprekken graag meer willen horen over hoe het 
met het kind gaat. Soms heeft ze het gevoel dat zij nogal veel verteld over hoe het thuis gaat 
terwijl ze juist benieuwd is over hoe het op school gaat.   
  
Over het algemeen voldoet de school volgens de ouders aan de verwachtingen die zij 
hebben. De ouders hebben verschillende meningen wat betreft de ouderparticipatie, maar 
zijn op zich wel bereid wat meer te gaan doen. Ze zijn het er unaniem over eens dat in de 
communicatie de school goed handelt. De school is volgens hen altijd bereikbaar en staat 
altijd voor ze klaar. De ouders voelen zich allemaal betrokken. Een van hen zou graag meer 
informatie willen krijgen om zo het kind thuis beter te kunnen helpen met zijn ontwikkeling 
op basis van de leerlijnen en kerndoelen die het kind volgt. Al met al heb ik drie tevreden 
moeders gesproken, die allemaal blij zijn dat hun kind op de Meidoorn zit.   
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Wat zijn de meningen en ideeën van een expert ten opzichte van de rol van de school 
binnen educatief partnerschap?  
  
Ik benieuwd ben naar wat de mensen achter de theorie denken over de invulling van de rol 
van de ouders. Onder andere: Is de theorie altijd haalbaar? Wat is er nodig om de band 
tussen de school en de ouders te optimaliseren? Hoe moet er vanuit de school naar 
ouderbetrokkenheid gekeken worden?  
Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik contact gezocht met Peter de Vries. Hij is 
expert op het gebied van educatieve samenwerking en tevens de bedenker van 
ouderbetrokkenheid 3.0.  
  
Volgens Peter de Vries en met hem ook veel ouders en scholen is men van mening dat de 
school en de ouders moeten samenwerken om zo de ontwikkeling van het kind zo goed 
mogelijk te stimuleren. Lang brachten ouders hun kinderen naar school met het idee dat het 
daar allemaal wel goed zou komen. De informatie over de ontwikkeling van het kind kregen 
ze vooral van school te horen, er was nauwelijks samenwerking of überhaupt een gesprek 
tussen de ouders en de school.  
Peter: “Heel veel scholen vatten ouderbetrokkenheid op en nog steeds (hoor) als het zenden 
van informatie. Wij moeten ouders vooral informeren.” Hij heeft dit zelf als ouder ook 
ondervonden en was van mening dat dit anders kon. Samen met CPS is hij een onderzoek 
gestart naar de toenemende tegenstelling tussen leraren en ouders en is hij tot de 
veronderstelling gekomen dat er iets moest veranderen. (De Vries, 2017)  
Ouderbetrokkenheid 3.0: elke leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school 
en ouders. (De Vries, 2017) In het interview zelf zegt Peter: “Er is maar een belang wat telt 
Melle. Dat is het geluk van het kind”." Voordat je aan ouderbetrokkenheid kan gaan werken 
als school, is het eerst belangrijk om te weten hoe je ouderbetrokkenheid kan meten. De 
meeste scholen doen dat d.m.v. een tevredenheidsonderzoek, maar dat heeft geen enkel 
nut."  
  
Volgens Peter is elke ouder op zijn of haar eigen manier betrokken. Scholen denken al snel 
aan de mate van ouderparticipatie te zien welke ouders betrokken zijn en welke niet, maar 
als je naar de literatuur en de wetenschap kijkt, klopt daar volgens Peter de Vries niets van.  
Peter: “Wat je wel kunt meten, is wat de professional doet om in het belang van het kind het 
beste contact met de ouders te krijgen.”  
Er zijn tien criteria opgesteld waaraan een school zich kan toetsen ten opzichte van het 
meten van ouderbetrokkenheid 3.0:  

1. De school heeft samen met de ouders een duidelijke visie op samenwerking 
geformuleerd.  

2. De school straalt uit dat leerkrachten, de leerlingen en de ouders allemaal actief 
worden betrokken in het schoolbeleid. Voorbeelden hiervan zijn gesprekken tussen 
leerlingen over het beleid of bijvoorbeeld gesprekken met de leerkracht, de 
leerlingen en de ouders over het beleid.   

3. Er is aan de school te zien dat iedereen welkom is  
4. De school en de ouders werken ten alle tijde samen om de gezonde ontwikkeling van 

de kinderen te stimuleren.  
5. Gesprekken tussen ouders, leerlingen en leerkrachten worden altijd gelijkwaardig 

gevoerd. Iedereen heeft dus de vrijheid voor zijn of haar eigen inbreng. Daarbij komt 
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ook de plek waar het gesprek wordt gevoerd. Iedereen moet zich goed voelen bij die 
plek.   

6. Alle partijen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Er wordt respectvol over 
elkaar gesproken, zowel binnen als buiten de school.   

7. Het leerlingendossier is voor iedereen in te zien. De ouders worden gestimuleerd om 
zelf ook dingen op te schrijven in het dossier.  

8. De school laat zien open te staan voor feedback en gaat goed om met klachten. Zo 
moet iedereen weten welke klachten er zijn.  

9. Er worden startgesprekken gevoerd waarbij de ouders aanwezig zijn. Er worden 
afspraken gemaakt over de aanwezigheid van de gesprekken tussen de school en de 
ouders.  

10. De wetten en regels op school worden door de school op zo’n manier duidelijk 
gemaakt dat de ouders dit begrijpen en naleven.   

  
Volgens Peter de Vries zijn er buiten de tien criteria nog meer punten waar de school of 
de leerkracht aan kan werken om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Deze gaan vooral 
over het feit dat je als leerkracht de ouders competent moet maken. Je moet als 
leerkracht ervoor zorgen dat ouders thuis de grootste supporter zijn van hun kind en de 
hoge verwachtingen naar hun kind uitspreken, dat is overigens iets anders dan 
prestatiegericht opvoeden. Hoe zorg je hiervoor? Door een relatie met de ouders aan te 
gaan. Peter: “Wees zo betrokken op ouders, dat je een relatie met ze aangaat en dat je in 
het belang van het kind het schoolverleden van ouders kent. Daar zit een schat aan 
informatie in.” Dit heeft allemaal vooral met loyaliteit en vertrouwen te maken.   
  
“Dat een kind gewoon snapt: he papa en mama vinden school leuk dus ga ik ook de 
school leuk vinden”  
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Conclusie   
  
In de conclusie wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek. De 
hoofdvraag luidt: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de verwachtingen van 
ouders en de verwachtingen van de school met betrekking tot educatief partnerschap? 
Daarnaast heb ik een expert geïnterviewd en wil ik ook graag zijn mening toelichten ten 
aanzien van de hoofdvraag. Ik ben benieuwd of zijn visie overeenkomt met de visie van de 
school en van de ouders.   
Aan de hand van de begrippen: communicatie, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en de 
dynamische driehoek heb ik getracht te verklaren welke overeenkomsten en welke 
verschillen er zijn wat betreft de verwachtingen op de rol van de school ten aanzien van 
educatief partnerschap.   
  
Wat betreft de communicatie komen de verwachtingen van zowel de school, als dat van de 
ouders overeen met elkaar. De school probeert veel informatie te zenden naar de ouders en 
daarnaast sturen de leerkrachten foto’s en informatie van de momenten die er in de klas 
gebeuren waardoor de ouders een duidelijk beeld krijgen van hetgeen waar hun kinderen 
mee bezig zijn. De ouders verwachten een wekelijkse nieuwsbrief met algemene informatie 
en vinden het fijn om informatie te krijgen over de gebeurtenissen in de klas om dat ze 
daardoor makkelijker kunnen communiceren met hun kinderen. De wekelijkse update en 
vooral het gevoel dat beide partijen altijd bij elkaar terecht kunnen zorgt voor positiviteit 
binnen de school.   
  
Op het gebied van ouderparticipatie is de school erg blij dat er ouders zijn die meewerken op 
de school. De school beschikt over een goede ouderraad en over het algemeen zijn er in de 
klassen altijd wel ouders bereid om te helpen bij kleine hand-en-spandiensten. Wel zijn de 
moeders van mening dat de school wel iets meer mag verwachten van de ouders op het 
gebied van ouderparticipatie. Zo vindt een moeder dat er wel een moreel appel op de 
ouders mag worden gedaan. Bijvoorbeeld dat een ouder twee keer in het jaar helpt met iets 
kleins. Een andere moeder is van mening dat de schoolleiding samen met de ouders het 
informeel participeren aantrekkelijker en persoonlijker moeten maken voor de ouders die 
momenteel niet of nauwelijks participerend optreden.    
  
Beide partijen willen graag de samenwerking vergroten op het gebied van educatie. De 
school vindt dat zij de ouders moeten helpen hoe hun kinderen thuis te begeleiden bij de 
schoolse activiteiten.   
Omgekeerd loopt bijvoorbeeld ook een moeder hier tegenaan. Zij weet niet goed op welke 
manier zij haar kind kan helpen wat betreft het aanleren van de juiste methodes. Zij wil 
graag meer inzicht in de schoolse methodes, zodat ze haar kind thuis ook beter kan 
begeleiden. Wel is het zo dat doordat de school, en met name de leerkrachten, zo intensief 
communiceren met de ouders, dit ervoor zorgt dat de ouders thuis goed met het kind in 
gesprek kunnen gaan over hoe het gaat op school. Dit heeft een positief effect op de 
ouderbetrokkenheid. Verder is het zo dat, wanneer de school of leerkracht het opvalt dat 
het kind moeite heeft met bepaalde onderwerpen, dit wordt doorgegeven aan de ouders. In 
de hoop dat de ouders hiermee hun kind kunnen ondersteunen thuis. Zowel de school als de 
ouders ervaren dit als zeer prettig.   
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Uit onderzoek blijkt dat er genoeg overeenkomsten zijn over de verwachtingen van de 
ouders en de verwachtingen van de school, over de rol van de school op het gebied van 
educatief partnerschap. Beide partijen zijn positief gestemd over elkaar en tijdens de 
interviews zag ik nauwelijks ergernissen.   
  
De expert zou wel graag een aantal dingen veranderen. Allereerst de manier van het meten 
van de verwachtingen. Tijdens het onderzoek, en normaliter doet de Meidoorn dit ook, 
wordt de ouderbetrokkenheid gemeten via een tevredenheidsonderzoek.   
Volgens Peter de Vries is dit niet de manier. Je moet als school en als ouders streven naar de 
beste ontwikkeling van de kinderen. Als school moet je daarvoor vooral naar jezelf gaan 
kijken. Eerder in het verslag zijn de 10 criteria genoemd waar naar een school kan kijken tot 
op welke hoogte zij werken aan ouderbetrokkenheid 3.0 of te wel de optimale vorm van 
educatief partnerschap.   
Over het algemeen scoort de Meidoorn goed ten opzichte van deze criteria, dit is ook te zien 
aan de overeenkomsten van de verwachtingen van de school en de ouders. De school kan 
wel beter uitstralen dat leerkrachten, de leerlingen en de ouders allemaal actief worden 
betrokken in het schoolbeleid. Het is belangrijk om de ouders het gevoel te geven dat ze 
competent zijn. De Meidoorn kan proberen nog meer de relatie met de ouder aan te gaan. 
Op deze manier wordt niet alleen de ouderbetrokkenheid vergroot maar is ook de kans dat 
de ouderparticipatie wordt vergroot.   
Volgens Peter de Vries is het daarnaast belangrijk dat zowel de school als de ouders 
begrijpen dat ouderbetrokkenheid niet zozeer betekent dat wat de ouder allemaal doet om 
het kind op het gebied van educatie verder te helpen. Het gaat er vooral om dat de ouders 
thuis de grootste supporter zijn van het kind en uitstralen vertrouwen en hoge 
verwachtingen te hebben.   
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Nawoord   
  
Het onderzoek van beroepsopdracht 2.2 is een leerzame les geweest in mijn ontwikkeling als 
toekomstige leerkracht. Ik heb gezien hoe groot het belang van de ouders is op de 
ontwikkeling van het kind.   
  
Door het bestuderen van de literatuur voor mijn onderzoek ben ik kritischer gaan kijken naar 
de vragen die ik ben gaan stellen en vooral ook naar de antwoorden die ik heb gekregen.   
  
Daarnaast is heel duidelijk geworden dat een goede band creëren met de ouders van de 
kinderen uit je klas een hoofdpunt is voor een positieve ontwikkeling van het kind.  De 
antwoorden van de ouders, mijn directrice en de visie van Peter de Vries zijn zeer 
belangrijke leerpunten voor mijn eigen ontwikkeling ten aanzien van dit onderwerp.   
  
Toch zijn er wel een aantal vraagtekens ten opzichte van het onderzoek boven komen 
drijven. De pabo stelt het voeren van een interview met verschillende ouders en iemand 
binnen de school als een vereiste voor de beroepsdracht. Door kennis te nemen van de 
theorie Ouderbetrokkenheid 3.0 én het interview met de deskundige Peter de Vries, ben ik 
gaan inzien dat je de verwachtingen en het niveau helemaal niet meet door enkel vragen te 
stellen. De school zou vooral energie moeten steken in wat de leerkracht als professional kan 
doen om de ouderbetrokkenheid te vergroten.   
  
“Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders” (De Vries,  
2017)  
  
Ik wil iedereen bedanken die mij tijdens het onderzoek heeft geholpen en openstond voor 
de verschillende en misschien soms confronterende vragen.   
  
Melle Pinxten  
Amsterdam, 29 januari, 2022   
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Bijlage   
  

TRANSCRIPTIES & CODEREN   
  
Nadat ik alle interviews heb afgenomen, beschik ik over een berg aan informatie. Om deze 
informatie overzichtelijk te maken en om gestructureerd de informatie te gebruiken om 
conclusies te trekken, is het belangrijk om de interviews te coderen.   
Ik heb de interviews gecodeerd op basis van 4 hoofdonderwerpen voor mijn onderzoek.   
  
Ouderparticipatie   
Ouderbetrokkenheid   
Pedagogische driehoek   
Communicatie   
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Transcript Madeleine & Melle   
  
  
SP1: Allereerst, wat vindt u in de algemene zin van de samenwerking tussen de school en de 
ouders van de kinderen? Hoe gaat dat momenteel?  
  
SP2: Ik vind de samenwerking wel een groot woord eigenlijk. Het is toch wel voor een deel 
eenrichtingsverkeer vanuit school, maar we hebben wel ouders die heel erg willing zijn, dus 
ouders die heel erg uhh, die altijd open staan voor dingen en over het algemeen is de sfeer wel 
heel erg van: wij willen allemaal het beste voor dat kind.  
  
SP1: Ja dat begrijp ik  
  
SP2: En ik merk, want meestal zit ik bij de moeilijke gesprekken. Maar over het algemeen is 
dat ik weinig ouders in de contramine heb, zou ik maar zeggen.  
  
SP1: Liggen u wensen dan aders? Zou je meer van de ouders verwachten ten opzichte van 
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie?  
  
SP2: Nee, maar ik zou wel als je het hebt over samenwerking, dan zou ik nog veel meer, want 
dat staat ook in ons schoolplan, maar dat komt er niet van. Ik heb op een gegeven moment 
subsidie gekregen van de gemeente voor de kansen aanpak, de Flora, de lokale achterstand 
gelden, en dat gaat heel erg over dat je ook ouders enabled of uitrust om ook echt hun 
kinderen te helpen. Dus niet alleen zegt van je moet thuis meer lezen, want dan denken ouders 
oké, want sommige ouders kunnen dat, terwijl anderen hebben geen clue. Dus ik denk dat het 
zinnig is om ouders ook veel meer mee te nemen, met name ook de ouders die geen 
Nederlands spreken. Daar zijn allemaal prachtige projecten voor, waarbij je bijvoorbeeld met 
verteltassen waar je ouders een tas meegeeft met een boek en allerlei dingen waarmee je 
helemaal dat boekje kan uitwerken, maar daar moeten ouders wel een soort van in getraind of 
geschoold worden. Wij denken veel te gauw dat wat wij kunnen, dat anderen dat dan ook wel 
kunnen. En daarin kan je ouders veel meer helpen.   
Ik had het er laatst over met R, je hebt ook iets als een taalvriendelijke school en dat gaat heel 
erg over dat je bijvoorbeeld ouders respecteert in hun eigen taal, dus dat ze wel hun eigen taal 
mogen spreken op school en dat je ook ouders laat weten van nou je kan ook heel goed in je 
eigen taal voorlezen want dat is net zo belangrijk, want dat creëer je ook dat netwerk van 
woorden in het hoofd van je kind. Dus wat dat betreft dan gaat, als je zegt samenwerken dan 
zou ik dat nog veel meer inhoudelijker verder gaand willen hebben. Want als je zegt wat is de 
verhouding tussen school en ouders dan die ik die is goed. Ik heb eigenlijk geen gezeik, ook 
met de corona niet. En ouders zijn blij en we krijgen niet voor niets een cadeautje van de 
ouderraad. Ik krijg ook mailtjes van goh we zijn zo blij met jullie   
  
SP1: Goed om te horen. Zou het goed zijn als het een plicht is voor ouders om de school te 
helpen? Dat kan van thuis onderwijs tot luizenmoeder.  
  
  
SP2: Nee nooit. Ik ben niet van de plichten en het dient dat te doen. Nee. Ik denk. Je ouders 
moet verleiden. Je doet het samen. En uiteindelijk is de luizenmoeder ook in het belang dan 
de ouders. Het zou mij een ruk wezen of die kinderen luizen hebben. Ik merk er niet van. Het 
is in hun eigen belang. De leuk uitjes die worden georganiseerd door de ouderraad is ook in 
het belang van de ouderraad. Uiteindelijk hebben zij er belang bij, de ouders/ouderraad, en wij 
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hebben hier ook, die gebruiken we niet zo heel veel, maar een ouderdenktank. Daar heb ik 
soms wel eens vragen die ik aan ouders voorleg. Van wat denken jullie daar nou van? Dat is 
met iets van 15 ouders en ik merk toch dat dat helpt. Dus ik vind het veel interessanter om het 
samen te doen, dan dat het een plicht is. Ik vind wel dat het een plicht is de officiële dingen te 
handhaven. Als jij een kind hebt is het een plicht heb jij de plicht ervoor te zorgen dat die op 
tijd op school is, dat je tenminste drie keer per jaar op een oudergesprek verschijnt en dan nog 
moet je opeen geven moment niet zeggen ik eis, dat kan je op een andere manier met 
hetzelfde effect doen.   
  
SP1: Eens! En we hadden het er net al even over, maar in hoeverre is de communicatie tussen 
school en ouders volgens de school belangrijk? Er werd al gezegd dat het voornamelijk uit 
school komt, botst dat? Of accepteren de meeste ouders dat gewoon? Dat de ouders dat 
eigenlijk wel fijn vinden?  
  
SP2: Ja hoor, ik probeer altijd te zeggen tegen ouders van, dat zeg ik letterlijk bij elk 
intakegesprek van de nieuwe kleuters, want die voer ik altijd. Ik zeg daar altijd bij van als er 
nou iets is waarvan je denkt huh, vraag het dan even. Zorg niet dat je het drie keer slikt en dan 
bij de vierde keer denkt van nu heb ik het gehad. Want misschien doen wij dingen wel om een 
bepaalde reden en verder ben ik ervan overtuigd dat het voor een deel zo is dat wij weinig 
gezeik hebben omdat ik me helemaal suf communiceer met ze. Ik heb in de corona tijd heel 
erg gemerkt dat ik, ik ben altijd enorm onzeker over wat ik allemaal niet kan en niet goed doe. 
Communiceren dat kan ik. Wat ik heel erg heb gedaan, en dat ga ik nu ook weer doen, van als 
ik iets niet weet laat ik de ouders dat ook weten. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, ik denk 
dat, maar zodra ik het weet moet ik nog even met die en die praten en dan horen jullie het 
meteen van mij. Dus ik neem ze aldoor mee, dus op het moment dat ouders iets te melden 
hebben, wat ouders af en toe hebben, of sommige ideeën waarvan ik soms denk oke.., dan zeg 
ik van nou interessant idee en als je er echt heel graag over wilt praten dan zeg ik kom maar 
een keer op bezoek en voor nu denk ik dat ik er nog niet meteen iets mee kan doen, maar ik 
probeer wel altijd.., ik denk dat ik de wijsheid niet in pacht heb. Op het moment dat mensen, 
ik heb ook wel eens op hoge poten mailtjes, maar dan..,. Ik heb op mijn wc thuis een briefje 
hebben waarop staat bewaar tien procent verontwaardiging voor jezelf en dan… Uiteindelijk 
zit in die hoge poten mailtjes altijd een boodschap van iemand voelt zich niet gehoord of vind 
dat er iets anders moet.., dan denk ik van ach ik kan maar beter naar ze luisteren en dan kijken 
wat ik wel kan doen. Komt ook omdat ik 60 ben.  
  
SP1: Hahaha, en dan als school zijnde ben je daar dan ook tevreden mee? Ik heb iets gelezen 
over de ouderbetrokkenheid 1.0, ouderbetrokkenheid 2.0 en ouderbetrokkenheid 3.0. Dan 
vraag ik mij af of je als school altijd naar die ouderbetrokkenheid 3.0 toe streeft? Dus of je 
altijd streeft om heel nauw contact te hebben? Ten alle tijden over alles? Is dat altijd nodig?  
  
SP2: Dat hangt er heel erg van af. Er is niet een soort ouder. Je hebt ouders die echt heel veel 
tijd vragen, waarvan je denkt van nou dat mag wel een slag minder en zijn ook ouders 
waarvan je denkt van dit zou ik vaker moeten zien, dat zou helpen wat dat is beter voor het 
kind. Dus ik denk uiteindelijk dat de maatstaf het kader is wat is er voor dit kind nodig. Op 
het moment dat je een kind hebt dat eigenlijk heel gladjes overal doorheen fiets, de ouders 
doen zo nu en dan wat en die zie je zo nu en dan gaat het goed. Dus ik dat het niet per 
definitie altijd heel erg veel moet. Het kost ook tijd en dat is nogal iets waar we altijd genoeg 
van hebben. Maar het mag nog wel iets inhoudelijker.   
  
SP1: Oké, duidelijk. Wat is volgens u de rol van de school? Moet de school alleen een plek 
zijn waar de kinderen leren naast de normen en waarde, of heeft de school ook een rol in de 
opvoeding van de kinderen?  
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SP2: Ja voor een deel zeker wel. Terwijl ik had het vanochtend erover, er was de week een 
moeder naar mij toe gekomen en die zei dat ze had gehoord dat er op een andere school heel 
erg expliciet aandacht werd besteed aan seksuele opvoeding en dat is op een van 
collegascholen is daar echt enorm gedoe over geweest vorig jaar naar aanleiding van een 
televisieprogramma Lentekriebels. Ze vroeg hoe ik dat deed, en toen zei ik van dat doen wij 
een beetje hap snap, niet enorm gestructureerd, maar dat is wel iets waarvan ik denk van nou 
dat zouden we nog wel iets beter kunnen aanpakken en moet vastleggen hoe we dat doen, 
maar het staat niet bovenaan het lijstje. Dus zij stuurde mij drie plaatjes uit een boek die de 
aanleiding waren voor het gesprek waar zij voor kwam en haar onrust. Twee daarvan waren 
heel erg voor kinderen vrij expliciet beschreven wat er allemaal gebeurt en wat wel leuk is en 
wat niet leuk is en wat je allemaal kan doen. Toen dacht ik van nou nou, daar snap ik nou wel 
heel veel, dat is op die scheidslijn van wat is opvoeden. Ik denk dat wij kinderen een beetje 
moeten uitrusten van wees veilig, maar de echte seksuele opvoeding ligt wat mij betreft wel 
voor een groot deel bij de ouders. En dan gaat net zo met de psychische dingen dat je denk 
van op een moment dat een kind aldoor ongelukkig is op school of niet slaapt, of thuis niks 
wil, er is dan wel een grens. Wij zijn geen psychologen, we zijn geen okt, we zijn een school 
en wij geven les. Er zijn grenzen en dat moet je soms ook tegen ouders zeggen ik denk dat je 
nu met je kind naar de huisarts moet gaan, want op school hebben wij een heleboel 
geprobeerd en misschien zien wij iets over het hoofd, maar dan kan een professional zeggen 
van jongens daar moet je op letten. Nou tof hartstikke leuk, maar niet… Het is wel soms 
discutabel wat waar hoort, maar ik denk wel dat je als school, in ieder geval als 
schooldirecteur moet je soms de grenzen afbakenen om het een beetje behapbaar voor het 
team te houden.   
Dat neemt niet weg dat je soms wel een stap verder mag gaan. Op een gegeven moment kan je 
soms wel een kind een middag mee naar huis nemen omdat het anders helemaal niet goed 
gaat. Maar uiteindelijk ben je wel een school.   
  
SP1: Ik lees dan iets over de vier verschillende opvoedingsdoelen: autonomie, het sociale 
gevoel, prestatiegericht en conformisme. Over dat in het algemeen in Nederland die 
autonomie hele hoog ligt, dat ouders dat willen. En dan vraag ik me af een school daar ook 
een keuze in maakt? Want het is misschien niet per definitie prestatiegericht, vaak bijna niet 
wel ontwikkeling, maar school streeft er niet altijd na.. Een school kan botsen met een 
ouders?   
  
SP2: Ja dat klopt zeker. Bij kleuters botst het soms op een hele kleine manier dat als ouders 
binnenkomen alles van het kind dragen, helpen met de jas en ophangen. Dat ik denk mop 
waar ben je nou mee bezig. A we zitten op een Montessori, maar ook zonder Montessori, dat 
ik denk laat dat kind gewoon zelf z’n tas dragen en dat zeg ik ook echt wel tegen ouders. Dan 
zeg ik tegen het kind van morgen draag jij zelf je rugzak, zullen we dat afspreken? Mama 
heeft genoeg te doen.  
  
SP1: Ja snap ik.  
  
SP2: Dus maar dat is ook een beetje wat je als school wilt uitstralen. Ik vind ook wel dat je 
uhh, kinderen als je een soort lijn hebt van autonomie dan heb je kinderen die er allang boven 
zitten die als kleuter zijn al alles zelf regelen en er zijn kinderen die altijd maar op hun rug 
gaan liggen met hun pootjes omhoog en daarvan denk ik dat het echt onze taak is om.., op de 
Kinker buurt school waar ik eerst werkte had ik John als collega, een hele oude rot in het vak, 
die had wel eens in groep 7 van die ‘muisjes’ van kinderen. En die zei van mijn taak in het 
leven is ervoor te zorgen dat ze in groep 8 een brutale bek tegen me geven en dat vind ik wel 
mooi.  
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SP1: Zeker, ik twijfel dan of je of je dat als school moet kunnen hebben, dus dat je als school 
afspreekt wij dat naast alle leerdoelen, leerlijnen enzovoort ook willen wij dat iemand voor 
zichzelf opkomt   
  
SP2: Eigenlijk is dat wel zo ja. Dat staat ook in ons schoolplan. Onze visie is ook, dat staat 
ook in alle advertenties, uiteindelijk willen wij kritische burgers afleveren. Ik wil dat ze weten 
wat hun rechten zijn, wat hun plichten zijn en waar ze vragen over mogen stellen. Ik wil dat 
ze met plannen komen, dus dat hoort bij montessori, maar ook heel erg bij mij, maar dat is 
wel een soort van sfeer die ik wil neerzetten. Ik wil dat kinderen naar mij toekomen en zeggen 
ik heb een tof plan. Of dat ze iets doen, en dat ik zeg van ik vind het hartstikke leuk dat je iets 
hebt bedacht maar ik vind het daar en daar en daarom niet zo’n strak plan. Dus dat vind ik 
wel, ik weet niet of het in het algemeen bij het ouders hoort, maar kritische burgers opvoeden 
dat staat zelfs volgens mij in de kerndoelen, dus dat moeten we ook doen.  
  
SP1: Ja, en dan is het ook de verwachting dat de ouder het daar mee eens is? Want het kan 
soms misschien nogal botsen dat als je thuis..  
  
SP2: Ja heel erg volgzaam moet zijn. Ja ik denk dat ik dat wel kan uitleggen aan de ouders. 
Maar ik ben het met je eens dat het zou kunnen botsen, aan de andere kant denk ik dat wat dat 
betreft wij wel weer in montessori land wel een heel klein beetje, tuurlijk kiezen sommige 
voor ons omdat wij om de hoek zitten, nou trouwens ik denk eigenlijk wel dat als je het uitlegt 
op de manier dat een kind voor zichzelf op moet kunnen komen, dan denk ik dat er geen 
ouder is die zegt dat het niet mag.   
  
SP1: Nee precies. Eens het zou kunnen dat een ouder zegt van dat is mijn taak, dat doe ik.  
  
SP2: Klopt dat snap ik, maar uiteindelijk gebeurt dat niet. Misschien de manier waarop. Dat 
ze het op school wat mondiger maken dat thuis.   
  
SP1: Zijn er dingen waarvan u vindt dat de ouders, uhh het is goed als de ouders thuis met het 
kind gaan lezen of het jeugdjournaal kijken en het daar eens over hebben, mag de school dat 
soort dingen verwachten van een ouder?  
  
SP2: Nou ik denk daarvan wat is my circle of influence. Ik vind dat ik daar niet over ga wat 
zij thuis met de kinderen doen. Op het moment dat ze de wet overtreden dan doe ik er wat 
aan, maar verder denk ik van je kan het drie keer zeggen en dan is het een beetje  
wisselwerking. Als ze dan klagen het kind gaat niet vooruit, dan denk ik van ja ja ja.. Het leert 
lezen door kilometers te maken en op het moment dat jij door allerlei reden niet lukt om 
kilometers te maken dan moet je bij mij aan de bel trekken en dan gaan we kijken of we 
iemand anders kunnen inschakelen. Maar als je niks doet en niet doet wat we vragen dan 
houdt het een beetje op. Dit is wat we hebben, we hebben vijfentwintig kinderen in de klas, 
jouwe is er een van, meer tijd hebben we niet. Ik denk dat je een beetje moet uitkijken met het 
verplichten en moeten.   
  
SP1: Is het zo dat we hier drie keer per jaar een oudergesprek hebben?  
  
SP2: Ja, een keer zonder rapport in oktober en de andere twee keer met rapporten in 
januari/februari en juni.   
  
SP1: Oké, vindt dat dat meer zou moeten zijn?  
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SP2: Nee het hoeft niet meer. Ik denk dat de meeste ouders een leerkracht wel vaker spreken. 
In formeel bij het hek of als er een keer wat is. Ik denk dat het wel voldoende is.  
  
SP1: Ja en er is soms wat twijfel waar zo’n gesprek dan over zou moeten gaan. Soms wordt er 
best wel veel tijd in zo’n rapport gestoken en dan ga je met elkaar kijken hoe het rapport 
eruitziet en dat je je dan afvraagt of het daar om moet gaan? Of moet het juist meer vanuit de 
ouder komen? Of moet de leerling erbij zijn of niet? Ik heb bijvoorbeeld zelf nu drie 
gesprekken meegemaakt en dan was elke keer het kind erbij. Dat vind ik iets goeds hebben, 
alleen kunnen de kinderen zich niet altijd goed verwoorden. Dan denk ik soms wel van: ja ze 
missen dit wel of dit gaat wel goed.  Moet het hier da over gaan of moeten jullie samen? Maar 
dat heeft dan eigenlijk wederom met die ouderbetrokkenheid te maken. Waar moet nou de 
input van zo’n gesprek vandaan komen?  
  
SP2: Ja ik denk idealiter, die rapporten gaan een week van tevoren mee zodat de ouder echt. 
En eigenlijk zou daar een drie vragen bij moeten zitten en dat zijn dan de vragen waar je het 
over hebt. Wat valt je op? Wat valt je tegen? Wat valt je mee? En zijn er nog aandacht 
punten? En ik denk dat een kind vanaf kleuter wel kan presenteren wat hij of zij goed kan en 
wat kan je nog niet zo goed. Los daarvan is het handig op zo nu en dan een gesprek te hebben 
zonder het kind. Vanaf groep 6, 7 of 8 dat hangt een beetje van het kind af, kan het kind daar 
altijd bij zijn, maar zeker bij de kleintjes en zeker als het niet zo goed gaat met een kind 
cognitief dan vooral, denk ik dat je zo nu en dan uhh.. dat het heel duidelijk moet zijn voor de 
ouders dat we bijvoorbeeld een rapport voor een kind in groep 4 op niveau van groep 3 
hebben gescoord en dat mag vind ik, want het kind moet altijd een rapport mee naar huis waar 
in hij kan zien wat hij heeft geleerd en wat die nog moet leren, dus dat het goed gaat. Niet een 
rapport met onvoldoendes, dat mag nooit vind ik. Maar je moet wel op een gegeven moment 
tegen ouders kunnen zeggen, dat het gaat om een rapport van het het niveau van groep 3 en 
dat moet ook ergens vastliggen, dat moet ook naar de ouders worden gemaild. Want de ouders 
horen alleen wat ze willen horen, dus het moet echt ergens heel goed duidelijk zijn en 
vastliggen. Dus ja waar moet het over gaan, voor een deel over hoe het gaat, maar uiteindelijk 
is de eerste insteek wel heel erg over cognitieve, vroeger was het dan zo dat ze zeiden ja 
maarja om tot leren te kunnen komen moet een kind eerst gelukkig zijn, nou ik denk dat dat 
niet altijd zo is. Je kan ook doordat een kind zich competent voelt, kan het ook gelukkig 
worden, dus het is ook een beetje andersom, dus daar gaat het eigenlijk een beetje over. Het 
gaat heel erg over het cognitieve, maar het andere kan daar nooit los van worden gezien   
  
SP1: Dankjewel. Ik ben erg blij met het gesprek, veel van opgestoken.  
  
    
  
Transcript Melle & Moeder 1  
  
SP1: Vertel! Wat vindt u in de algemene zin van de samenwerking tussen de ouders en de 
school? Hoe gaat die momenteel?  
  
SP2: Uhh het is natuurlijk lastig met corona. Je hebt niet zo heel veel mogelijkheden tot 
contact, maar wij zijn pas in september naar deze school gekomen, we zaten eerst op een 
andere school en dat is voor ons wel echt een enorme verbetering geweest. Want ik vind wel 
echt dat de Meidoorn, echt heel intensief communiceert. Dus dat de leerkracht zelf wekelijks 
een update geeft met echt heel veel informatie en foto’s over wat er gebeurt in de klas. Dat 
heb ik op de vorige school echt amper gehad en dat ik ook regelmatig een mail krijg van de 
directrice en dan ook nog van twee andere mensen. Wat ik heel fijn vind is dat het op die 
vorige school alleen maar ging over corona regels en hier krijg ik heel veel informatie over 
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wat we doen op school en wat de plannen zijn, echt over wat er inhoudelijk gebeurt. Ik ben 
eigenlijk wel heel erg blij over de communicatie van de Meidoorn.    
  
SP1: Want vindt u het dus ook belangrijk om dat allemaal te weten? Al die informatie? U kan 
misschien ook denken van oh ik hoor het wel van mijn kind hoe het op school was, laat mij 
voor de rest maar met rust?   
  
SP2: Nee, nee, nee want mijn kind is nog redelijk communicatief, maar ik hoor van andere 
ouders dat hun kind echt helemaal niks verteld over wat er op school gebeurt. Uhm maar dan 
die extra informatie maakt wel dat ik het beter begrijp of dat hij een zin zegt die ik dan beter 
kan interpreteren, oh dat was wat je deed met het knutselen, jullie hebben een kerstestafette 
gedaan. Hij zegt dan ik heb de hele dag geknutseld, maar er is dus toch echt veel meer energie 
ingestoken dan dat er gewoon is geknutseld zeg maar, dus dat vind ik heel leuk om te zien. En 
bijvoorbeeld E. geeft mij dan af en toe extra informatie bijvoorbeeld dat hij dan moeite had 
met kastwerkjes ofzo. Dat hij dat niet zo leuk vindt en dat zegt ze dan gewoon even snel 
wanneer ik haar zie bij het schoolplein, maar daardoor ga ik het daar wel met hem over 
hebben. Zij is er ook mee bezig en dan vraag ik erna na drie weken en dan heeft hij opeens in 
een dag vier kastwerkjes gedaan ofzo. Dus dan denk ik wel dat het waardevol is als je daar als 
ouder ook wat informatie over krijgt. Dus dat je zeg maar van beide kanten, daar vragen over 
kan stellen of het kan belichten.   
  
SP1: En dat is dan in dit geval vanuit E. Ik weet zelf ook niet hoe dat straks is? Als er dan een 
leerkracht is die dat minder doet. Maar momenteel ervaart u dit als prettig?   
  
SP2: Ja zeker vanuit de school dat die kerstestafette in beeld wordt gebracht. Dan snap ik echt 
wat er gebeurt. Jullie zijn echt in groepjes door de hele school gegaan en ik elke klas zijn 
jullie wat anders gaan doen. Dat is wel echt een soort evenement waar heel veel liefde en 
aandacht in is gestoken, wat ik niet precies van mijn kind meekrijg. Die snapt dat dan nog niet 
zo goed. Voor hem is het gewoon een dag knutselen. Dus dat vind ik echt heel waardevol, dat 
ik die extra informatie krijg en ook dat ze bijvoorbeeld nu al zeggen dat als er een lockdown 
komt in januari wat er dan gaat gebeuren en dat je nu al de inlog gegevens krijgt. Dus dat ik 
nu al een beetje kan kijken en voorbereiden, hoe het eruit komt te zien. Dus wat de directrice 
ook doet, ze laat je twee werkelijkheden voor je zien, wat best wel belangrijk is als je dat 
moet inrichten met twee werkende ouders. Dus dat vind ik wel ontzorgend.  
  
SP1: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Goed om te horen. Nu, er is een ouderbetrokkenheid. Zou 
u het een plicht moeten zijn dat ouders iets doen om te helpen binnen de school? En dat kan 
dat van alles zijn? Lezen, kerstvieren wat dan ook? Plicht vind ik niet het goede woord, maar 
zou de school dat van ouders mogen vragen?  
  
SP2: Nou ik vind wel dat de… hoe noem je dat. Ik heb in de oudercommissie gezeten van de 
crèche en het was echt onmogelijk om mensen te mobiliseren. Het was echt trekken aan een 
dood paard. Ik weet dat in Duitsland dat moreel besef veel hoger is, dat je deel moet uitmaken 
van je school en dat is hier wel echt … ik vind dat wel moeilijk. Nou moet ik zeggen dat ik 
dat zelf ook moeilijk vindt om dat in te plannen op een werkdag en dan heb ik ook nog een 
kleine, en moet ik die dan meenemen en is dat dan handig. Dus uhh.. , maar ik vind wel dat 
daar moreel appel op gedaan mag worden. Je mag best als school zeggen er wordt wel van 
elke ouder verwacht dat die twee keer per jaar iets doet ofzo.  
  
SP1: Het is natuurlijk erg lastig. Je weet niet wat de thuissituatie is. Misschien werkt de ouder 
elke dag keihard en dan is het komen op oudergesprek al een heel ding. Maar je zou het dus 
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oke vinden als de school zou aangeven van he help en wat die rol dan ook is maakt niet zoveel 
uit?   
  
SP2: Klopt! Het zou mij dan wel helpen als er ook gezegd zou worden van je mag je kinderen 
meenemen of soort van. Of ja.. nou ja nee, misschien moet het persoonlijker ofzo? Dat er bij 
een oudergesprek wordt geintervariseerd wat zijn de mogelijkheden om te helpen en kunnen 
wij af en toe een beroep op u doen. Want ik snap ook dat sommige mensen dat gewoon niet 
kunnen, ja dan wordt het lastig. Maar dan het meer een persoonlijke benadering is.    
  
SP1: Duidelijk. He ik heb hier het volgende staan, wat doet u thuis om het kind te helpen bij 
zijn ontwikkeling? Dus ben je ermee bezig om thuis, we hadden het net over de kastwerkjes, 
om dus bijvoorbeeld daar het gesprek over aan te gaan? Of daarmee te gaan oefenen? Zijn 
jullie thuis bezig om te werken aan de schoolse ontwikkeling?  
  
SP2: Ja zeker maar wel op de vlakke die hij leuk vindt. Hij vindt tekenen bijvoorbeeld niet 
heel leuk, maar rekenen vindt hij wel heel erg leuk. Dus dan doen we wel regenworm, een 
spelletje waarbij hij zelf bijvoorbeeld een beetje mag rekenen.  
  
SP1: Oja leuk!   
  
SP2: En hij is heel erg geïnteresseerd in de wereld. Dus we lezen dan voor het slapen gaan 
heel veel boeken over het universum of over planeten of over planeten of gekke dieren, dus zo 
wel.   
  
SP1: Super leuk! Je kan natuurlijk ook iets hebben van mijn kind gaat naar school, daar leert 
hij en thuis moet hij lekker z’n eigen ding doen. En het gesprek aangaan? Dus wat heb je nou 
vandaag gedaan?  
  
SP2: Ja zeker. Wij nemen daar altijd wel een moment voor. Hoe z’n dag was? En of het 
gewoon leuk was? Of hij heeft gespeeld met kindjes? En of iedereen aardig was? Nou gewoon 

wel even polsen? Je kan zo snel iets missen namelijk. Nee dat doen we wel. Misschien soms  

,  
terwijl normaliter. Als school had gezegd je moet het kerstboekje doen, dan is het gewoon van 
tak, dan moet het ook gebeuren.  
  
SP1: Ik vind het wel leuk. U zegt soms te veel? Merk je dat dan aan hem? Of ligt dat dan aan 
jezelf?   
  
SP2: Nee maar dat is misschien ook wel de dynamiek is de relatie. Mijn vriend is heel erg van 
de kennis en soms zeg ik tegen hem.. Ik bedoel hij is 6 en het is soms veel te veel informatie. 
Het is leuk om hem uit te dagen, maar je hoeft hem niet veel te moeilijke sommen voor te 
leggen. Want je moet hem ook niet het gevoel geven dat hij ergens niet goed in is, terwijl hij 
eigenlijk al in veel dingen best wel goed is. Dus dat moeten we af en toe een beetje afremmen.   
  

wel iets te veel ? Hahaha  
Je mag ook wel soms lekker kind zijn en ga maar lekker. In zo’n week dat hij geen school   

heeft, dan heeft hij niet zo veel zin in zo’n kerstboekje en dan denk ik ook van nou laat maar 
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SP1: Eens! Er zijn vier verschillende opvoedingsdoelen zegt men. Deze zijn: Autonomie, dat 
wil zeggen dat het kind zelf verantwoordelijk raakt en zelf zijn problemen kan gaan oplossen.  
Sociale gevoel, dat wil zeggen dat het kind geeft om de mensen en de wereld om zich heen.  
Prestatiegericht, dat wil zeggen dat de ouder erg veel bezig is met de prestaties van het kind. 
Als laatste Conformisme, dat wil zeggen dat de ouders het belangrijk vinden dat het kind zich 
ten alle tijden aanpast aan de omgeving, het kind moet gehoorzaam zijn, luisteren naar 
anderen en zich goed kunnen aanpassen. Welke vindt u het belangrijkste in uw opvoeding? 
Kunt u dat toelichten? Hebben jullie daarin een duidelijk doel voor ogen?   
  
SP2: Oeh lastig want het klinkt allemaal wel heel belangrijk.  Uhm, je zei aanpassen aan de 
groep? Zelfstandigheid?  
  
SP1: Ja en het sociale aspect en de prestatiegerichtheid!  
  
SP2: Ja ik probeer hem aan de ene kant af te remmen en op het andere vlak weer te 
stimuleren. Zeg maar sociaal is hij al best wel sterk en z’n eigen ding doen probeer ik echt te 
stimuleren, trek je niks aan wat mensen vinden, als je iets leuk vindt dan vind je het gewoon 
leuk. En je dat prestatiegerichte zit al heel erg in hem, dus dan probeer ik dan een beetje soort 
van af te remmen. Zo van het hoeft niet en je mag fouten maken en het is niet erg. En wat was 
die vierde nou?   
  
SP1: Het kind zelf verantwoordelijk maken, dus als je een probleem hebt dan los je dat zelf 
op.  
  
SP2: Oja, ja dat probeer ik wel te stimuleren. Daarom ben ik ook heel erg blij met montessori 
omdat die zeg maar zelf of uit zichzelf dingen gaat doen, hij doet heel graag dingen samen 
maar dat hij dus wel die zelfstandigheid ontwikkelt. Met die kastwerkjes bijvoorbeeld, vind ik 
dat wel een teken dat hij zich ontwikkelt want dat moet je gewoon zelf doen zeg maar, met 
weinig begeleiding.   
  
SP1: Ik merk inderdaad heel erg aan hem dat hij zelf eerst aangeeft wanneer er hem iets niet 
bevalt, voordat hij meteen naar de juf of naar mij gaat. Dat siert hem!  
  
SP2: Hij kan daar ook goed over vertellen. Wat er dan is gebeurd en wat dan iemand.. hij 
heeft ook wel zijn regels in zijn hoofd. En dat sociale, want hij is heel goed met volwassen 
enzo. Dan op school weet ik niet of dat helemaal, maar in ieder geval van z’n ouwe school en 
in privé hebben we gewoon heel veel kinderen ook om ons heen en dus genoeg sociale 
activiteiten waar die heel erg inblend, maar daar heb ik dan niet zo heel veel inzicht op op 
school.   
  
SP1: Klopt! Zo lang iemand zich goed en veilig in de klas voelt dan is dat prima. En of deze 
persoon nou elke dag met hetzelfde kind speelt of is een keer even niet, maakt het niet zo veel 
uit.  
  
SP2: Snap ik! Hij heeft het ook altijd leuk. Altijd een leuke dag gehad.   
  
SP1: Vindt u dat de school een rol heeft in de opvoeding van uw kind?   
  
SP2: Uhm in de signalering wellicht van bepaald gedrag. Maar nee het is wel, ja om de school 
ook corrigeert gebeurt het wel automatisch, maar toch ook wel natuurlijk. Het zijn ook 
basisregels op school, bijvoorbeeld dat je geen limonade meeneemt maar gewoon water. Dat 
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je een gezonde lunch eet of dat je een wormenhotel hebt zodat je kinderen laat zien hoe je met 
de natuur omgaat, dat is ook allemaal opvoeding natuurlijk. Dus misschien wel eigenlijk.   
Ik vind niet dat de taken van de ouders overgeheven moeten worden naar school, maar ik  
denk wel dat de school een sterke rol heeft in de opvoeding .  
  
SP1: Het is natuurlijk zo dat het kind gewoon heel veel tijd op school doorbrengt, maar het 
kan wel zo zijn dat je denkt he gezond eten en water, wat bepaalt de school nou dat mijn kind 
water moet drinken..  
  
SP2: Nee dat vind ik heel belangrijk, want het is toch een groep. Dus als de een dat wel heeft 
en de ander niet. We hebben elke ochtend een discussie over chocoladepasta op brood of niet. 
Ik vind het dan wel prettig als dat niet gestimuleerd wordt op school. Dat er gewoon gezegd 
van het is de bedoeling dat er water, en ja als mensen dat niet doen, hoef je niet die ouders op 
te gaan voeden. Maar dat is wel een soort van standaard is ofzo.   
  
SP1: Maar dat gaat dan ook vooral om dat het ook voor het kind zelf fijn is? Omdat er zo’n 
bepaalde standaard is, dat eigenlijk binnen de groep iets gebeurt van die wel en die niet. Als je 
dat misschien helemaal loslaat, wat kan als school, dan krijg je natuurlijk veel verschillen te 
zien. De een heeft elke dag chocolademelk en de ander altijd water.. Dus is dat dan de 
motivatie ervan? Dat die verschillen klein blijven?  
  
SP2: Ja dat vind ik wel prettig. Dat principe van gelijkheid. Maar het is maar net wat je 
opvoeding vindt he? Het is ook wat je bedoelt met opvoeding?  
  
SP1: Het kan natuurlijk zo zijn dat je als ouder bepaalde normen en waarde wilt meegeven 
aan je kind en het kan zijn dat die afwijken van de normen en waarden die de school hanteert 
en heeft en dat je daarin botst? Bijv. dat je wilt dat je kind ten alle tijden alles mag zeggen en 
als school zegt dat dat niet kan.   
  
SP2: Ik ervaar daar helemaal geen botsing in ieder geval. En ik vind ook.. toen hij net op 
school zat bijvoorbeeld was er een les over dat je anders mag zijn en iedereen gelijk is. Dat 
zijn natuurlijk ook van die thema’s die landelijk een beetje uitgerold worden maar er is niks 
wat er is gebeurd waarvan ik denk daar denk ik anders over. Op de vorige school was dat 
misschien wel zo. Daar waren er ouders die vonden dat alle kinderen elke tien minuten hun 
handen moesten wassen, nou dat hoeft van mij echt niet. Maar dan denk ik je moet ook een 
beetje de middle way. Je zit met al die kindjes in de klas, daar nam iedereen wel chocopasta 
mee, ja daar ga ik dan niet moeilijk over doen. Ik ga dan niet de school zeggen dat ze daar 
strenger in moeten zijn. Ik denk ook dat het een groepsdynamiek is en daar moet je je weg in 
vinden. Anders sluit je misschien weer ouders buiten. Het is ook een beetje de combinatie 
van..   
  
SP1: Uhh ik ga het gesprek zo afronden, maar heb nog een laatste vraag. Hoe vaak vindt u dat 
er gesprekken moeten worden gevoerd tussen de ouders en de leerkracht over het kind?  
  
SP2: Ja hoe dat nu gaat is het prima. Ik heb elke drie maanden in mijn hoofd en dat vind ik 
goed. En misschien als er iets aan de hand is meer.   
  
SP1: Ja, en waar zouden die gesprekken over moeten gaan? Hoe gaat dat momenteel   
  
SP2: Nou de laatste keer kon ik niet, dus dat heeft mijn vriend gedaan. Maar op de vorige 
school ervaarde ik heel erg dat het lijkt alsof je wordt uitgenodigd om zelf te vertellen hoe je 
het vindt op school, maar ik heb eigenlijk meer behoefte aan te horen hoe het met me kind 
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gaat op school en wat er goed gaat en wat er beter kan en… Ik zit eigenlijk om, tuurlijk om te 
vertellen als ik dingen heb, maar ook voornamelijk om te horen hoe het met hem gaat.  
  
SP1: En bent u er een voorstander van dat het kind erbij is?  
  
SP2: Nee. Misschien een keer per jaar dat er ook aan hem wordt gevraagd wat hij ervan vindt. 
Ik vind wel dat als je het over je kind hebt, je niet per se alles hoeft mee te krijgen.   
  
SP1: Duidelijk. We zijn tot een einde gekomen!   
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Transcript Melle & Moeder 2  
  
SP1: Nou ik stel deze vraag telkens als eerste vraag. Wat vindt u in de algemene zin van de 
samenwerking tussen de ouders en de school? Hoe gaat die momenteel?   
  
SP2: Die vind ik goed. Er wordt ondanks de corona goed gecommuniceerd. Ze houden ons 
altijd goed om te hoogte en laten wat mij betreft alles op tijd weten.  
  
SP1: Dat begrijp ik. En vindt u het ook genoeg? Of zou u meer willen weten?   
  
SP2: Nee ik vind dit prima. Ik krijg de informatie die ik nodig heb. Daarnaast krijg ik van de 
leerkracht die voor de klas staat informatie over mijn eigen zoon.   
  
SP1: Op welke manier communiceert u eigenlijk het liefste met school?  
  
SP2: Ik praat het liefst met de juf zelf fysiek. Dat praat toch wat makkelijker of door middel 
van mailen.  
  
SP1: Is het dan zo dat dat met de lerares fysiek is wanneer het echt persoonlijk over uw kind 
gaat? En met de school dat de algemene dingen via de mail komen?   
  
SP2: Ja precies!   
  
SP1: Ik heb het volgende. Ik wil het hebben over het belang over de ouders betrokken moeten 
zijn? Zou u het een plicht van de ouders om de school te helpen bij bepaalde activiteiten? Dus 
dat kan van helpen bij de kerstviering tot helpen als luizenmoeder? Alles mag.   
  
SP2: Nee, ik vind zeker dat dan geen plicht moet zijn. Nee. Dat wil niet zeggen dat ik het niet 
belangrijk vind. Ik probeer zelf ook wel eens iets te doen voor school, maar merk ook dat 
ouders waaronder ik zelf gewoon heel druk zijn. Nee, ik vind het geen plicht.   
  
SP1: Bent u zelf betrokken bij de school?  
  
SP2: Ja ik doe wel eens af en toe iets. Ik vind dat erg leuk   
  
SP1: Oke en dit heeft dan voornamelijk te maken met het helpen van de school, maar hoe zit 
het met de situatie thuis? Wat doet u thuis om uw kind te helpen met zijn ontwikkeling?   
  
SP2: Ja lezen samen erg veel. Ik moet wel zeggen dat dat ook op uitvraag van de lerares is 
gebeurd. Dus wanneer die vraagt of wij ergens extra aandacht aan kunnen besteden, dan doen 
wij dat. We lezen wel altijd ook voor. Maar als het hebt over schoolhulp dan doen we dat 
wanneer ons dat wordt gevraagd.   
  
SP1: En praten jullie wel eens over de dag van jullie kind?  
  
SP2: Ja dat doen wij zeker. Ik vind het belangrijk om te weten of het goed gaat met mijn kind. 
Wij eten altijd samen en dan hebben we het erover. Het is wel zo dat het kind er niet altijd zelf 
mee komt en dan laten we het ook soms gaan.   
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SP1: Oké interessant. U zegt als de lerares het aan ons vraagt dan doen we dat zeker. Maar 
wat als het allemaal goed gaat? En de lerares heeft niks aan te merken? Hoe zou het er dan 
uitzien?  
  
SP2: Nou kijk als het niet nodig is om thuis extra aan de slag te gaan dan maak ik het verschil 
ook. Dan zit er wat mij betreft verschil tussen thuis en school.  
  
SP1: Oke duidelijk. Ik wil het nu hebben over de pedagogische driehoek. Die bestaat uit de 
leerkracht, de ouders en het kind. Die hebben bepaalde verbanden met elkaar. Dan ben ik 
benieuwd want er zijn vier schillende opvoedingsdoelen. Die komen allemaal voor in het 
ouderschap. Deze zijn: Autonomie, dat wil zeggen dat het kind zelf verantwoordelijk raakt en 
zelf zijn problemen kan gaan oplossen. Sociale gevoel, dat wil zeggen dat het kind geeft om 
de mensen en de wereld om zich heen. Prestatiegericht, dat wil zeggen dat de ouder erg veel 
bezig is met de prestaties van het kind. Als laatste Conformisme, dat wil zeggen dat de ouders 
het belangrijk vinden dat het kind zich ten alle tijden aanpast aan de omgeving, het kind moet 
gehoorzaam zijn, luisteren naar anderen en zich goed kunnen aanpassen. Welke vindt u het 
belangrijkste in uw opvoeding? Kunt u dat toelichten? Hebben jullie daarin een duidelijk doel 
voor ogen?   
  
SP2: Even zien. Ik vind autonomie erg belangrijk en wat zei je als tweede? Het sociale 
gevoel?  
  
SP1: Ja dat het kind, een voorbeeld kan zijn..  
  
SP2: Ja empathisch vermogen, die twee vind ik het belangrijkste.   
  
SP1: Oké en wat betreft het prestatiegerichte en conformisme?  
  
SP2: Ja dat vind ik minder belangrijk ten opzichte van die andere twee. Het zal allemaal wel 
hele belangrijk zijn, maar ik vind het in principe minder belangrijk voor het individu.  
  
SP1: En hoe zit het dan met opvoeding? Vind u dat de school een rol heeft in de opvoeding 
van jullie kind?  
  
SP2: Uhh een rol? Dat vind ik een lastige vraag. Nou ik denk dat het kind dat die soms voelt 
dat school een rol speelt. Die zal zich, als we het hebben over dat laatste conformisme, die zal 
soms tussen onze manier van opvoeden zitten en soms tussen de manier van school. Daarin 
zal hij een keuze moeten maken. Vandaar dat ik ook nummer twee het sociale gevoel ook 
belangrijk vindt, zodat je kind keuzes leert maken en kan omgaan met verschillende wijze van 
gesprek, omgaan ect. Dus het kan zich aanpassen, wat dat betreft wel, aan het moment.   
  
SP1: U zegt het kind groeit op in twee wereld. Dat is ook zo denk ik, maar wat vindt u daar 
zelf van? Bent u daar tevreden mee?  
  
SP2: Nouja ik heb deze school gekozen waarvan ik denk dat die aansluit bij mijn visie en mijn 
normen en waarden. Als ergens een probleem mee zou hebben dan moet ik naar de school en 
vragen hoe dat zit, maar ik ben ervoor dat je als kind leert om te gaan met verschillende 
normen en waarden. Laat ik het zo zeggen. Dat kan heel ernstig zijn, maar dan kan ook 
minder ernstig zijn.   
SP1: Oké dan komt dat sociale gevoel idd wel heel erg terug.  
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SP2: Ik moet zelf ook niet naar een christelijke school gaan als ik niet kan verdragen dat er 
misschien wel wordt gebeden op school.   
  
SP1: Dus als ik het goed begrijp zegt u dat de school is uitgekozen omdat u in eerste instantie 
het idee hebt dat de visie van de school overeenkomt met de visie die jullie hebben?  
  
SP2: Ja, dat ik mij daarin kan voegen. Ja. Ik heb zelf op een katholieke school gezeten, dat 
beleed ik verder niet, maar ik vond het reuze interessant en ik heb er heel veel van mee 
gekregen. Dus in die zin heeft de school mij opgevoed. Ik weet daar wel iets van. Dat is 
anders met mijn eigen kinderen.    
  
  
SP1: Interessant, u zegt zelf dat u dat als fijn ervaren heeft, maar heeft er niet zelf voor 
gekozen om hetzelfde bij uw eigen kinderen te doen? Dat u die ook naar een katholieke 
school zou sturen? Zodat ze misschien ook zo’n ander perspectief krijgen.  
  
SP2: Nee in die zin is die keuze anders. De keuze van de school gaat dan ook over de buurt en 
over wat je erover hoort.   
  
SP1: We hadden het al even over die samenwerking tussen de ouders en de school. Puur 
gericht over de samenwerking over jullie kind. Hoe gaat die? Moeten er vaker gesprekken 
worden gevoerd over jullie kind?  
  
SP2: Nou ik vind dat als er iets aan de hand is of je iets signaleert als onderwijzer dat je dat de 
ouder moet laten weten. Want heel veel dingen zie je niet als ouder. Het is best wel interessant 
als je daar vaker op gewezen zou worden, of nouja eigenlijk zouden alle ouders ook een lesje 
onderwijs moeten volgen, laat ik het maar zo zeggen. Wat leer je? Wat is het idee van de 
school op je kind te leren? En eigenlijk gooi je als ouders je kind naar school en dan denk je 
van jullie doen het daar maar, maar er zit natuurlijk wel een heel idee achter. Dat zou niet 
slecht zijn, als je daar eens met elkaar over in gesprek zou gaan. Dat zou ik best wel willen.  
  
SP1:  Oke, u kan natuurlijk ook denken ik stuur me kind naar de school, die kan daar leren en 
ik kan werken. Dat is de rol van de school.  
  
SP2: Nou het interessant als jij als ouder iets kunt bijdragen als er iets aan de hand is met je 
kind op het gebied van leren. Ik bedoel dat heeft helemaal niks met prestaties te maken, maar 
wel als je ziet mechanismes die er bestaan als je daarop zou kunnen inschatten hoe je je kind 
daarbij zou kunnen helpen. En uhm ik bedoel dat gaat misschien wat ver. Leren rekenen en 
het leren van de d’s en de t’s daar gaat het niet over. Maar het gaat wel over oorzaak gevolg, 
dus dat zou ik wel interessant vinden. Leren leren voor ouders. Eigenlijk de ouders inzicht 
geven.   
  
SP1: Mooi om te horen. Dus eigenlijk bent u tevreden met de gang van zaken? Tuurlijk zijn er 
bepaalde wensen, waarvan u zelf aangeeft ook niet goed te weten hoe dat realistisch te kunnen 
maken? De ouder moet betrokken worden maar ook betrokken worden in het kunnen doen? In 
plaats van alleen betrokken worden op het gebied van informatie? Je kan als leerkracht alles 
doorsturen en inzicht geven in alles wat er gebeurt, maar dat is dus niet precies waar op 
opzoek bent?   
  
SP2: Ik besef me wel dat dat misschien confronterend kan zijn voor ouders. Ik bedoel het is 
makkelijker gezegd van uhm hij zit de hele dag niet stil of wat dan ook en ik realiseer me ook 
dat er dan kan worden gezegd daar zou je eens voor naar de dokter moeten gaan, dat is best 
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pittig. Maar ik zie dat er wel ook andere dingen zijn. Al met al is het gewoon een hele zware 
klus voor de lerares en ik wil graag helpen alleen weet ik dus niet altijd goed hoe.   
  
SP1: Heel erg bedankt voor het interview. Zijn er nog dingen niet genoemd? Of dingen die u 
nog graag even kwijt wilt?  
  
SP2: Nee hoor. Heb jij nog dingen nodig?  
  
SP1: Nee. Dankjewel!   
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Interview Melle & Moeder 3   
  
SP1: Nou laten we beginnen, hoe vindt u de algemene samenwerking tussen de ouders en de 
meidoorn momenteel?  
  
SP2: Ja heel erg goed! Ik vind de school altijd super bereikbaar, heel beschikbaar en over het 
algemeen zijn ze gewoon heel fijn in hun contacten.  
  
SP1: Nou wat fijn om te horen! En is dat dan puur op basis van informatie die de school geeft, 
waar de ouder dan iets mee kan of niet? Of zoeken jullie ook samen naar bepaalde 
oplossingen? Bijvoorbeeld als er dingen geregeld moeten worden? Komt de school dan naar 
jullie toe? Of komen jullie zelf naar de school toe?  
  
SP2: Ja ik heb hierin natuurlijk een beetje verschillende petten. Ik zit in de ouderraad. Dit mag 
je best weten, maar op een gegeven moment heb ik bedacht met onze oudste was van alles op 
school, dus ik kwam best vaak op school, want er was vaak iets. En ook vaak over vragen of 
dat je wilt samenwerken of omdat je met dingen bezig bent samen. Maar dat maakte wel dat 
ik op een gegeven moment dacht ik wil ook iets leuks bijdragen aan school. Want als alles 
goed gaat, want dat is wel een verschil. Als je een kind hebt wat lekker gaat, dan kijk je 
anders dan als het niet zo lekker gaat met je kind, of kinderen zelfs. Dus ik vind de school 
altijd heel bereikbaar en zo duidelijk mogelijk in hun communicatie. Zeker in deze tijdens en 
altijd, zeker M., ontzettend beschikbaar als er iets is of als iets niet duidelijk is of je ergens 
tegenaan loopt zeg het maar, en dat hoor ik van heel veel ouders ook terug. Dus dat is super 
prettig.   
  
SP1: Ja, en die communicatie is dus ook niet alleen vanuit een algemene mail, maar ook echt 
openstaan met het idee van loop maar binnen als je met een vraag zit? Dat hoeft allemaal niet 
heel formeel, maar dat je wel het gevoel hebt als je ergens meezit dat je bij de school terecht 
kan. M vertelde mij ook dat zij niet aan de ouders trekt en zegt kom naar mij toe, maar de 
ouder moet zelf die stap zetten.   
  
SP2: Ja klopt!  
  
SP1: Ik vind het mooi van u dat u zegt dat omdat de school u helpt, u ook graag iets terug wilt 
doen voor de school. Vind u het een plicht voor ouders om te helpen bij de verschillende 
activiteiten op school?  
  
SP2: Dat vind ik een moeilijke vraag, mede omdat ik zelf wat actiever ben op school. Ik zit 
zelf in de ouderraad en ook omdat ik soms de dingen zie niet vanzelf gaan met kinderen vind 
ik het heel moeilijk om daar een mening over te hebben. Dan denk ik vanuit mijn perspectief, 
vind ik van wel. Maar stel je bent een alleenstaande moeder en je moet werken en je kind gaat 
al niet zo lekker op school, dus je bent al extra dingen aan het doen, je geeft al dyslexie 
training thuis aan het doen en je hebt ook nog een zieke moeder, ja poeh, kan je dan ook nog 
even op school helpen? Het is heel makkelijk om daar iets van te vinden. Ik vind eerder dat je 
als school en als ouders die wel actief zijn het zo aantrekkelijk mogelijk moet maken en zo 
vrolijk en luchtig mogelijk. Maar een plicht, ja dan denk ik je kan niet in elkaars leven kijken 
he. Soms maken er mensen zich het er makkelijk van af, dat kan ook he. Maar wie ben ik dan 
weer om daar iets van te zeggen.  
  
SP1: Het is inderdaad lastig om te wijzen en te zeggen wie die doet dit en wie doet dat.   
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SP2: Het mag wel iets meer gestroomlijnd. Ik weet ook wel dat sommige ouders super graag 
willen helpen. Ik wel eens in een klas gezeten en dat de juf om hulp vroeg en dat er twintig 
ouders hulp aanboden en dat de juf dan weer moet kiezen en sommige ouders dan weer teleur 
moet stellen. Zo van jij mag niet mee op schoolreisje of jij mag niet meehelpen met het 
kerstdiner. Dus het gaat alle kanten op en vind het wel leuk als de school uitstraalt van er kan 
van alles en het is belangrijk. Dat is leuk. Ik vind het belangrijk als een school ervoor open 
staat. Ik heb ook wel eens, onze oudste heeft ook op een andere school gezeten. Daar waren 
ze er niet zo happig op en dat ik dacht van ja ik wil er gewoon bij zijn en wil snappen wat ze 
doen. Het heeft altijd een heleboel kanten. Het grappige is wel dat ik een poosje geleden, want 
ik heb ook nog een baan, een keer heel druk bezig was en langs rende bij D om geld op te 
halen, want ik ben penningmeester van de ouderraad en dan nog even dit en nog even dat. En 
toen zei ze weet je wat het gekste is, de ouders die het drukste zijn, die zijn vaak het actiefst 
op school. Die persen dat er gewoon nog even overal tussendoor. Ik zie het ook aan mijn 
mede-ouderraad leden ook. Dat zijn echt geen vrouwen, het zijn allemaal vrouwen, die niet 
zoveel te doen hebben, een enkeling misschien. Maar ik heb echt, er zitten een paar bij 
waarvan ik denk hoe doen jullie dit?!. Nog even dit even dat, oh en dit kan ook nog wel 
hoppakee.   
  
SP1: Hahaha ja dat typeert het type mensen wat ervan houdt om bezig te zijn. Die halen de 
voldoening daaruit in plaats van dat iemand zegt ik heb gewerkt, nu ben ik vrij dus moet ik 
even een avond op de bank liggen. Dat kan ook, is ook niet erg. Wat u zit dus in de ouderraad, 
hoe vaak? Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat die communicatie?  
  
SP2: Nou we hebben een voorzitter gelukkig, want het is ook best moeilijk om mensen voor 
de ouderraad te vinden. De ouderraad is heel erg voor de leuke dingen, feestjes en dat soort 
dinge. Wij zitten niet in de medezeggenschapsraad, die meer over het beleid gaan. Dus wij 
doen het sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisjes en dat soort dingen. Dat is typisch voor hoe 
wij nu in elkaar zitten, wij zijn heel erg los vast. Als we iets moeten gaan doen, dan doen we 
dat via de app. We proberen altijd wel, hoe noem je dat, een captain aan te wijzen. Chef 
sinterklaasfeest en we proberen dat dan met elkaar te verdelen en te doen. Het is niet heel 
gestructureerd kan ik verklappen, maar het is wel oké vind ik. Het is best lastig, aan de ene 
kant zijn er ouders best bereidt om te helpen met de school te versieren of met dingen doen, 
maar het gaat niet vanzelf. Een paar jaar geleden hadden we een vrij groot feest en dat was 
echt wel lastig. Dat was te veel, dat moeten we anders doen, dat was te intensief. Maar we 
doen heel veel via WhatsApp en zijn afhankelijk van of iemand ergens zin in heeft.   
  
SP1: Komt dat dan vanuit M of vanuit de school? Benaderd die dan de voorzitter? Zo van dit 
staat op de planning? Willen jullie hier iets mee doen?  
  
SP2: We hebben eigenlijk een soort vast schema. Met sinterklaas en kerst. Van die 
terugkerende evenementen. Dus dat staat gewoon op de planning. M plant dat ook aan het 
begin van het jaar in. Dat staat ook op de kalender van de meidoorn en daar houden wij ons 
aan. Het is ook geen enorme hoeveelheid hoor. We zouden ook best wat actiever kunnen zijn 
misschien, maar corona helpt daar ook niet aan. Ik moet toe geven ik ben best wel actief, ik 
doe veel dingen rondom sinterklaas. Ik doe de hele administratie en vind het op een gegeven 
moment ook genoeg. Ik heb gewoon wat vaste taakjes en dan ga ik dus niet ook nog het 
paasontbijt regelen. Wat misschien best wel zou kunnen, maar ik moet ook voor mezelf 
zorgen.   
  
SP1: Ja natuurlijk! Nu hebben we het vooral gehad over de betrokkenheid naar school toe, nu 
ben ik benieuwd, om meer in te zoomen, in dit geval op de kinderen. Er zijn, dit heeft te 
maken met de pedagogische driehoek dus het kind, de ouder en de leerkracht. We willen dat 
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die nauw genoeg samenwerken want als het goed is willen beide partijen het beste voor het 
kind. Dan ben ik ben benieuwd. Er zijn 4 opvoedingsdoelen. Dat zijn autonomie, dat wil 
zeggen dat het kind zelf verantwoordelijk raakt en zelf zijn problemen kan gaan oplossen. Het 
sociale gevoel, dat wil zeggen dat het kind geeft om de mensen en de wereld om zich heen. 
Prestatiegericht, dat wil zeggen dat de ouder erg veel bezig is met de prestaties van het kind. 
Als laatste Conformisme, dat wil zeggen dat de ouders het belangrijk vinden dat het kind zich 
heel erg aanpast aan de omgeving, het kind moet gehoorzaam zijn, luisteren naar anderen en 
zich goed kunnen aanpassen. Welke vindt u het belangrijkste in uw opvoeding? Heeft u daar 
een mening over?  
  
SP2: Ja, dan is het natuurlijk zo dat wij kinderen hebben waar alles vanzelf gaat. Ik vind het 
allerbelangrijkste dat het kind goed in zijn vel zit en dan maakt het mij niet uit of iemand 
hoog op de ladder staat of emotioneel met iedereen vrienden is of zich overal weet aan te 
passen, als je je maar fijn voelt. Maar dat weet ik wel dat dat heel erg gevoed is door hoe het 
met onze kinderen, hoe onze kinderen gaan zeg maar. Wat waren ze nou?  
  
SP1: Ik hoor voornamelijk autonomie terugkomen. Het kind moet zelf gelukkig zijn. En niet 
dat het kind ermee bezig is dat iedereen om hem heen blij is, maar dat het eerst bij zichzelf 
begint. Mooi om te horen. Vindt u dat de school een rol heeft in de opvoeding van jullie kind?  
  
SP2: Ja want dat gaat vanzelf. Ze zijn er gewoon zoveel uur per dag dus. Ze zijn niet 
verantwoordelijk vind ik, maar ze spelen daar wel een rol in. Ze hebben invloed.  
  
SP1: Het kan natuurlijk dat de school andere normen en waarde heeft dan jullie misschien 
thuis hebben en dat je als ouder misschien denkt van jullie op school moeten mijn kind leren 
rekenen en leren spellen, maar thuis ga ik erover hoe mijn kind zich gedraagt.  
  
SP2: Oja, nouja wat ik al zei, wij zijn overgestapt. We hebben echt gekeken naar welke stijl 
school denken wij dat bij ons past. En dan past de meidoorn denk ik wel bij hoe wij zijn en 
hoe wij over dingen denken. Je kijkt ook stiekem naar de andere ouders en hun kinderen. Wat 
voor sfeer er heerst op een school, wat voor docenten, daar kijk ik wel naar. ik ben expres niet 
naar de St janschool gegaan, die zit aan de overkant. Daar hebben wij wel over nagedacht, dat 
had namelijk ook gekund  
  
SP1: Maar toch omdat dus de school en de mensen die daar werken jullie idee hebben dat die 
de over dezelfde dingen hetzelfde denken?  
  
SP2: Ja zeker, en dan nog dat merk is soms aan M. Die kan zich dan heel neutraal opstellen, 
wat wij echt heel erg waarderen. Zeker nu in het corona gebeuren. Merk je gewoon, ik heb 
weleens dat ik op de bank zit en denk goh wat zou die vrouw allemaal om de oren krijgen 
voor meningen en docenten ook he. Er wordt heel receptvol mee omgegaan en de school kiest 
haar koers daarin. En dat vind ik ook heel prettig. Ik heb ook niet een enorme mening, ik 
handel misschien wel op mijn eigen manier maar ik heb er niet behoefte aan om het enorm te 
ventileren, dat doet de school ook niet. We zorgen met elkaar voor de leuke sfeer.   
  
SP1: Super! Het is heel erg fijn om die band te hebben. Vindt u dan ook, u zegt zelf dat u in 
eerste instantie erg veel contact hebt gehad met de school voor mijn zoons. Dan is nauw 
contact erg belangrijk. Ik begrijp ook dat als alles helemaal goed zou gaan je automatisch 
minder contact zou hebben, want er valt ook minder te overleggen. Vindt u dat dat contact 
dan ook goed gaat? Vindt u dat de school u genoeg ruimte geeft, als ouder wil je natuurlijk het 
beste voor je kind, maar docent heeft ook veel te doen.. hoe is voor u die samenwerking? 
Krijgt u genoeg ruimte om uw vragen te stellen?  
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SP2: Ja ik heb nooit het gevoel gehad dat we te veel waren. Wij hebben met beide kinderen 
een zoektocht te doen en het is, de een is een soort van afgerond en de ander zit er middenin 
en je merkt dat het ook voor docenten een puzzel is en daar kunnen we best open over zijn. Ik 
voel me nooit enorm aangesproken of aangevallen, wat ik soms weleens hoor van andere 
ouders. Die dan zeggen ja de docent vindt mijn kind gewoon vervelend en wil dat we naar de 
psychiater gaan. Of het kind moet maar een pilletje krijgen. Dat heb ik nooit zo gevoeld.  Ik 
heb wel eens dat ik dacht spreek je nou eens uit, kom op. Daar had ik weleens behoefte aan. 
Dat ik dacht je zit hier als onderwijs professionals een soort van nikszig kalm te zijn, terwijl 
ik als ouder natuurlijk daar best wel een beetje gestrest over ben als het niet standaard gaat 
met je kind en jullie zeggen gewoon niks. Terwijl ik denk spreek je nou eens uit. Ik zit hier in 
een soort van raar gat te kijken, alsof ik iets moet gaan doen van jullie. Ze geven advies van je 
kan dit doen of je kan dat doen, heel erg voorzichting. Terwijl ik dan denk zeg gewoon waar 
je aan denkt. Kom op! Maar dat is natuurlijk ook mijn persoonlijkheid.   
  
SP1: Ja dat snap ik. Dat is een interessante persoonlijke behoefte. Zelf ben ik nu ook mijzelf 
die kant op aan het werken en zelf denk ik er ook wel eens over na. Aan de ene kant moet je 
natuurlijk de neutrale leerkracht zijn, je spreekt in je hele leven misschien wel  
honderdduizend ouders dus je bent opzoek naar een lijn die dan maar altijd oke is. Terwijl aan 
de andere kant verwachten ouders dingen van jou en heeft ook vaak behoefte aan die 
eerlijkheid en een leerkracht moet ook kunnen zeggen van nou zo denk ik er niet over. In 
plaats van altijd maar dit kan en dit kan, maar dit kan ook.  
  
SP2: Ja ik snap het ook wel. Ik ben natuurlijk ook egoïstisch heel erg met mijzelf bezig. 
Daarom heb ik het ook niet tegen school gezegd, want dan denk ik ook van ja je zult maar aan 
die andere kant van die tafel zitten en je zult maar ouders hebben die wel iets langere tenen 
hebben, voor je het weet heb je knetterende ruzie.  Dan ben je in een keer zo’n arrogante 
school die jouw kind aan een pilletje wil helpen of vind dat jouw kind gestoord is. Dus dan 
vergeef ik het ze een soort van. Dan denk ik ach stoor je er niet zo aan, dat is nou eenmaal het 
dillema waar zij mee te maken hebben, dat is wel iets wat ik moest leren. Het had misschien 
ook wel geholpen als de school had gezegd goh wij zijn gewend om ons hier niet heel erg 
over uit te spreken want wij weten het gewoon niet zo goed en wij merken dat het heel 
gevoelig ligt en dat het best wel lastige gesprekken kunnen zijn, dus weet dat even. Als u er 
over wilt doorpraten dan moet u bij iemand van het OKT zijn of iemand van een andere 
instelling. Wij zijn er altijd best wel voorzichtig in. Dan had ik het iets meer gesnapt. Ze 
hebben natuurlijk hartstikke veel kinderen in zo’n klas en alle fases zijn ook weer anders. 
Nouja wij zijn nu met ons tweede kind in dat circus belandt. Dus dat maakt het ook weer 
anders. Ik kan nu gewoon mijzelf, ik ben misschien ook minder gevoelig daarin. Ik word ook 
een soort van, als een nog een kind zo hebben met wie dat weer gebeurt dan zou ik nog meer 
ervaring daarin hebben, en dat maakt het echt ook weer anders. Dat is natuurlijk niet bij 
iedereen. Meestal heb je maar een of twee kinderen en als er dan iets is, is dat voor jou de 
eerste keer en dat is natuurlijk heel kwetsbaar, dus ik snap het wel naar die docenten. Wat ik 
zei ik was soms echt zoekende en dan dacht ik van ja zeg nou eens wat, help me nou, geef nou 
eens echt advies. Dat is een beetje een zoektocht, maar ik snap het wel weer vanuit hen.   
  
SP1: Mooi om het gesprek hiermee af te sluiten. Dit zet me tot denken. Is er nog iets wat u 
graag kwijt wil? Of iets wat echt niet genoemd is en wel zou moeten?   
  
SP2: Nee hoor, zeker niet. Hartsikke leuk om het hier eens over te hebben. Weet me te vinden 
als je nog een vervolgvraag hebt!  
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Transcript Melle & Peter de Vries   
  
Het transcript van het interview wat met Peter de Vries is gevoerd is gecodeerd op relevante 
informatie voor mijn onderzoek. Ik heb bij het coderen geen onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende begrippen omdat in het interview vooral op het thema Ouderbetrokkenheid 3.0 
is ingezoomd.   
  
SP1: Hoe kan ik ouderbetrokkenheid 3.0 uitleggen op een manier dat iedereen begrijpt wat het 
inhoudt? Ik begrijp het zelf wel. Maar om het m’n ouders uit te leggen is weer wat anders, 
maar dat heeft misschien wel met een generatiekloof te maken.  
  
SP2: Nee joh helemaal niet. Het is veel eenvoudiger dan je denkt. Even terugspoelen. Ik zal 
heel even iets over mijzelf vertellen, dan komt jij ook even in dit verhaal. Ik ben mijn, mijn 
eerste baan was ook groep ¾. Dat vind ik supercool. Als je nu mensen tegenkomt die 
volwassen zijn dan denk je wow, ik mocht een beetje meehelpen met jou uhh ik heb jou ooit 
leren lezen. Toen een aantal jaren in het speciaal basisonderwijs gewerkt en ik ben een aantal 
jaren directeur geweest van een kinderdagcentrum voor kinderen en jongeren met een 
meervoudige beperking. Dat is eigenlijk een heel ander wereldje, maar dat maakt het mij dat 
ik dacht van he hier wordt anders met ouders omgegaan dan in het onderwijs. Op een veel 
natuurlijkere manier. Dus dat is een belangrijke ontwikkeling. Toen werd ik zelf ook vader en 
dat vond ik ook weer een hele grappige ontdekking, dan zie je hoe het aan de andere kant 
werkt. Onze kinderen zijn, hoe heet het, ik heb er nog eentje op school, onze oudste is 27 en 
de jongste zit nu in VWO 6. En we hebben 4 kinderen en daartussen zit een tweeling en 
daarvan zat er 1 op de hva en een op het vmbo-kader. Onze oudste deed vwo en de jongste 
deed ook vwo. Maar toen hadden we ook als ouders met alle drie schoolsoorten te maken en 
uhh wat ik toen ineens heel opvallend vond dat op een gegeven moment zaten onze drie 
oudste kinderen op dezelfde school en zeiden mijn vrouw en ik wel eens tegen elkaar als we 
thuiskwamen hoe kan het nou dat je op diezelfde school, zelfde visie ook op ouders enzo dat 
je op een vwo anders behandeld wordt dan op een vmbo. En dat gaf mij allemaal vragen van 
hoe zit dit nou in elkaar? En ik heb heel lang bij CPS gewerkt, dat is een onderwijs 
adviesbureau. Nou daar begon ik dan met ouderbetrokkenheid, daar was is mee bezig en het is 
echt heel simpel. Ik bracht mijn jongste dochter een keer naar bed en toen dacht ik wat 
gebeurt er nou precies. Waarom loopt het vaak stroef en toen opeens ontdekte ik, dat was ook 
net de tijd van 1.0 en 2.0, 3.0 allemaal hippe termen waren. Toen dacht ik ineens van ja ik 
snap wel wat er gebeurt. Hoe sterker een school alleen maar, heel veel scholen vatten 
ouderbetrokkenheid op en nog steeds hoor als het zenden van informatie. Wij moeten ouders 
vooral informeren. Dat zag ik ook sterk terug in het middelbare onderwijs en voortgezet 
onderwijs. Want bij ons op school hadden ze ook, ouder betrokkenheid super belangrijk maar 
ze komen niet verder dan magister en allerlei nieuwsbrieven en mails sturen. Hoe sterker dat 
zenden werd, hoe sterker ik ook zag dat ouders gingen terug zenden. Die neiging had ik ook, 
van ja als jullie nadrukkelijk dit zeggen dan ga ik ook heel nadrukkelijk op dezelfde manier 
dat zeggen. Toen dacht ik ineens van ja weet je, we zijn alleen maar een beetje heen en weer 
informeren, dat is geen samenwerken. En toen bracht ik op een avond mijn dochtertje naar 
bed en die was toen 5 ofzo. En toen dacht ik van he daar kan ik wel leuke termen aan gooien. 
En toen dacht ik weet je als ik nou het zenden van de school 1.0 noem. Dan is het terugzenden 
van ouders 2.0 en daar gaan we bij 3.0 gewoon samenwerken.   
  
SP1: Ja mooi.   
  
SP2: Meer is het niet. Dat heb ik bij CPS helemaal uitgewerkt want ze zeiden van ja het moet 
goed verkopen want dat was een vrij commerciële instelling. Dus ik heb dat gebouwd in een 
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concept. En uhm na het voordeel van een concept is dat het duidelijk is en het nadeel van een 
concept is dat het een eigen leven gaat lijden. Ik zei wel eens tegen collega’s want ook andere 
collega’s gingen er mee werken dus je krijgt een beetje Gilles de la tou 3.0. Dus zeg maar 
mensen wilden alleen meer, die gingen zelf regels bedenken binnen 3.0. ik zeg weet je ik 
maak het nu een keer van de andere kant mee, ik heb het gewoon zelf bedacht en dit heb ik 
nooit bedoeld. Ik heb alleen maar bedoeld denk maar gewoon logisch na en dat ging 
intergenerationeel. Dat was vroeger zo en dat is nu zo. Ik ben nu, een aantal jaar geleden ben 
ik voor mijzelf begonnen omdat mij te commercieel werd allemaal. En ik heb afgesproken 
van uhm, nouja zij wilden heel graag dat concept houden. Ja daar krijg je allemaal gedoe over 
intellectueel eigendom en auteursrecht. Formeel is het dan zo dat ik, ik heb dat intellectuele 
eigendom omdat ik het bedacht heb. Het auteursrecht ligt bij hen omdat zij, omdat ik het in 
hun tijd ontwikkeld heb. Nou allemaal gedoe. Maar ik ben ook wel blij dat ik er weer een 
beetje vanaf ben. Het idee wat eronder zit is nog steeds hetzelfde. Ga gewoon goed 
samenwerken. Punt.    
  
SP1: Ik ben dan wel benieuwd. Ik heb bijvoorbeeld mijn directrice geïnterviewd en de ouders. 
Moet ik wel meteen zeggen dat de ouders die ik heb geïnterviewd ook best wel een beetje 
betrokken zijn. Maar daaruit kwam wel dat die directrice verteld mij dat zij vooral veel 
informatie zenden. En dat die ouders dat eigenlijk prima vinden, dus dat die samenwerking 
goed gaat. Dus die samenwerking is op basis van ouderbetrokkenheid 1.0, maar iedereen 
vindt dat prima. Dan is mijn vraag moet je dan alsnog streven naar die samenwerking? Of is 
dat dan prima?  
  
SP2: Nee er is maar een belang wat telt Melle. Dat is het geluk van het kind. En dus stel dat 
wij samen voor een kind moeten zorgen en wij zeggen van oh allemaal prima. Dan hebben we 
de cruciale vraag niet beantwoord Is het kind er ook beter van geworden? En dan zit je op een 
punt, ik heb dat van de week ook weer gedaan. Dan heb ik een groep directeuren voor me. 
Gisteren ook nog. Dan vraag ik naar de ouderbetrokkenheid en dan hebben ze het over, daar 
kom ik zo nog even op terug, de ene ouder reageert sneller dan de ander. Dan zeg ik hoe kan 
je nou ouderbetrokkenheid meten? Wanneer weet je nou of ouders wel of niet betrokken zijn? 
Dan koppelen ze het altijd aan de tevredenheid van ouders. Want ze voeren een 
tevredenheidsonderzoek uit. Dat is volstrekte flauwekul.   
  
SP1: Tsja daar zit wel wat in  
  
SP2: Dat vind ik ook jij als student moet ook op de hva zo’n lijstje invullen over een docent 
die ene les heeft gegeven. Maar je kunt tevreden zijn, maar dit wil niet zeggen dat de kwaliteit 
goed is. En daarom, ik ben echt tegen een tevredenheid onderzoeken. Nou niet van bol.com 
ofzo, dat vind ik allemaal prima. Maar voor menselijke processen, daar kan je nooit een 
tevredenheidsonderzoek op zetten. Want jij kunt een hele goede beslissing nemen en die 
docent op de hva kan fantastisch lesgeven maar jij bent niet tevreden want je vindt hem een 
eikel. Dat wil dan niet zeggen dat de kwaliteit niet goed is.   
  
SP1: Maar hoe zou je dat dan moeten meten? Vanuit prestaties van het kind?  
  
SP2: Nee want dat is heel moeilijk. Ik zou het anders meten. Jij zei net dat het altijd dezelfde 
ouders zijn die op die manier betrokken zijn en als je echt diep erin duikt, dan klopt die 
redenering niet. Ik snap wel dat je hem zegt hoor. Ik bedoel jij zegt goede dingen. Maar die 
redenering klopt niet. Elke ouder is betrokken. Dus je kunt nooit zeggen een ouder is minder 
of meer betrokken. Het is wel zo dat een ouder niet altijd doet wat je hoopt als school. Kijk ik 
ben ook ouder en dan zeggen ze, dat zeggen ze van de week ook, hoe vaak zie je dat een 
ouder op een school komt dan kan je zien of een ouder betrokken is. Dat is bullshit. Ook al ga 
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ik niet naar school, ik ben super betrokken naar mijn kind en ik ben super betrokken naar de 
school van mijn kind. En ook als je in de literatuur kijkt, zit het niet in dat soort dingen. Wat 
je wel kunt meten is wat de professional doet om in het belang van het kind het beste contact 
met de ouders te krijgen.    
  
SP1: Ja klopt. Dan draai je het eigenlijk om dat dat tevredenheidsonderzoek. Van oh zijn jullie 
happy enzo. Ga je veel meer naar jezelf kijken, toch?  
  
SP2: Ja! Daarom heb ik het woord ouderbetrokkenheid, daar wordt altijd over geouwehoerd 
he, is dat wel het goede woord en bla bla bla. Ik zeg van het is eigenlijk het allermooiste 
woord wat er is. Want het is niet de betrokkenheid van de ouders, want daar kun je helemaal 
niet over oordelen. Ik bedoel, jij bent denk ik nog geen vader, maar als je vader dan verandert 
ineens je leven zo dat het nooit meer wordt zoals het was. Die betrokkenheid gebeurt al voor 
de geboorte geloof ik. Want dan wil je al een kind. Maar het is niet de betrokkenheid van de 
ouder, het is jouw betrokkenheid op de ouder. Dat is te meten., want dat is exact hetzelfde met 
pedagogisch klimaat want hoe meet je nou pedagogisch klimaat. Dan kun je zeggen van ja 
hoe een kind zich voelt of of die tevreden is? Nee voor een veilig pedagogisch klimaat, het 
enige wat je daarvoor in de hand hebt is hoe jij je als leerkracht opstelt naar die kinderen toe. 
Dat kun je meten. Het is heel grappig. Ik ben bijvoorbeeld in de gemeente Hilversum als 
projectleider betrokken. En las ik die plannen en toen dacht ik van eigenlijk is dit heel gek. 
Want jullie hebben allemaal prestatie in de kantoren geformuleerd op het gedrag van de 
ouders en dat willen scholen ook graag. Maar dat is eigenlijk heel vreemd. Wie ben ik dat ik 
het gedrag van de ouders achter de voordeur wil bepalen, dat kan helemaal niet. Dus daar 
gaan we ook de focus helemaal verleggen van niet in de kantoren op de ouders te formuleren 
maar op de medewerkers.   
  
SP1: Dat is wel leuk om te horen. Als ik nu kijk naar de HVA en naar mijn opdracht, ik weet 
niet of dat dan zo in het systeem zit, mij wordt letterlijk gevraagd van vraag maar aan de 
ouders, en de directrice en ga maar vergelijken terwijl nu hoor ik. Ik begrijp het gewoon 
omdat je helemaal niet met ja bent u tevreden? Je krijgt heel veel slappe antwoord. Ja ik ben 
wel tevreden.   
  
SP2: Precies! Wat is dan tevreden? Kijk als jij een beetje depressiever bent dan ik. Dan geef 
jij een 6 en ik een 8. En ik geef ook altijd het voorbeeld van stel dat je jongere kinderen thuis 
hebt en je zou een maaltijdtevredenheidstest doen en daar naar luisteren dan eet je volgende 
week alleen maar patat en pannenkoeken. Dan gaat je tevredenheid super omhoog en je 
kwaliteit naar beneden.   
  
SP1: Dan gaat het meer over die betrokkenheid en dan die, ik las een artikel van u over 
ouderparticipatie. Naar ben ik dan ook benieuwd naar. Is dat dan, dat kan op dezelfde manier 
worden gerealiseerd als die ouderbetrokkenheid. Is dat dan hetzelfde, dat je daarin ook naar 
jezelf moet gaan kijken?  

 

.  

Die is niet van Luc stevens. En die want daar is verwarring over opgetreden. Want hij heeft 
het naar Nederland gehaald want oh hier kun je leerlingen mee motiveren. Maar Luc Stevens, 
ik heb het er wel eens met hem over gehad, die houdt niet zo van ouders geloof ik. Want die 

SP2: Ja tuurlijk.  Kijk de parallel die ik in het boek tussen die twee dingen heb getrokken is  
van uhm dat je, op de HvA heb je ook waarschijnlijk dat krijg je nog of heb je al gehad de  
motivatietheorie van Luc Stevens wordt er dan gezegd. Competentie, relatie en autonomie 
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theorie die gaat niet zozeer over leerlingen, maar gaat gewoon over mensen in het algemeen. 
En toen dacht ik van verrek. Maar dat geldt dus ook gewoon voor ouders. Dus ook voor jij, en 
voor mij en iedereen om ons heen. En als je dus al ouders wilt betrekken als vrijwilliger. Want 
participatie is niks anders dan vrijwilligerswerk. Als je dat wilt doen, dan moet je dus ook een 
beroep doen op competentie, relatie en autonomie van ouders. Dat zie je, die parallel zie je bij 
betrokkenheid en die parallel zie je bij participatie. Als je bijvoorbeeld bij participatie, daar 
kwam ik, mijn vrouw zat op een gegeven moment, toen onze jongste nog op de basisschool 
zat, zat ze in de activiteiten commissie. En toen werd er sinterklaas georganiseerd. Ze zei wat 
is dit vernederend want ik krijg een lijstje je mag boodschappen doen het is net alsof ik een 
klein kind ben. Voor die en die pepernoten van die kwaliteit voor die prijs. Toen dacht ik ja 
dan wordt er op geen enkele manier tegemoet gekomen naar jouw competentie dat jij ook 
slimme keuzes kan maken.   
  
SP1: Idd ik vroeg ook een aantal ouders zou je het “verplichten”. Zou je ouderparticipatie 
moeten verplichten? De meeste zeiden natuurlijk nee, dat kan ook niet. Dan denk ik ja 
momenteel gaat dat op die school ook wel goed. Het zijn altijd dezelfde ouders maar ja. Dan 
vraag ik me af moet je als school streven naar die ouderparticipatie 3.0? Of zorg je daar dan 
alleen maar voor meer verschillen tussen de ouders?  
  
SP2: Weet je wat het punt is Melle. Als je, de redenering is als volgt geweest. Als je naar de 
onderzoeken kijkt, dan willen wij graag. Dan zeggen ze ouderparticipatie heeft niet zoveel 
effect en ouderbetrokkenheid heeft veel effect. En toen is er een hele vreemde redenering 
gemaakt, daar ben ik zelf toen ook een tijd in meegegaan, ook omdat onderzoeken daarin 
onduidelijk waren. Namelijk oké die ouderbetrokkenheid vindt vooral thuis plaats, dus 
moeten ouders thuis meer dingen doen met hun kinderen. Het gevolg is geweest dat we 
gezegd hebben ouders worden een soort van, dat zeggen we niet hardop, tweederangs 
leerkrachten zijn geworden. Dus, ook als je naar recent onderzoek kijkt. Anderhalf jaar 
geleden is een of ander heel droog gepromoveerde in Groningen die zegt eigenlijk vind ik 
maar nauwelijks effect dat ouders thuis dingen doen met kinderen. Afgelopen najaar is er nog 
een keer een meta-analyse geweest van Geert Driessen. Die zegt die constateert precies 
hetzelfde. Dat vind ik eigenlijk wel weer een mooi bewijs. Van ja daar zit het dus niet in. DE 
ouderbetrokkenheid thuis is niet dat ouders allerlei dingen gaan doen met de kinderen 
waardoor, je overigens veel meer kansengelijkheid krijgt, want het hangt puur af van welk 
gezin je zit. Maar waar alle onderzoeken wel een duidend over zijn, ouderbetrokkenheid is 
thuis, thuis is vooral dat ouders hoge verwachtingen hebben en dat ze de beste supporter zijn 
van hun kind. Als je dat zeg maar naast participatie en betrokkenheid legt, dan denk je hoe 
kan ik dat voor elkaar krijgen. Is dat ze inderdaad, als je dat in concrete activiteiten doet en 
naar onderzoeken kijkt, is dat bijvoorbeeld dat startgesprek aan het begin van het jaar zorgt 
ervoor dat je gewoon contact hebt. Ik ben super trots. Ik heb met iemand aan de wieg gestaan 
van het startgesprek. Oh allemaal heel mooi. Maar dan zie je direct weer dat we zo 
meegezogen worden in een soort onderwijs denken. Dat mensen daar een soort omgekeerd 
gesprek van gemaakt hebben. Het is een relatie gesprek maar omdat het altijd al een 
informatiegesprek is geweest, hebben ze daar weer een 2.0 verhaal van gemaakt, hebben ze 
van dat de ouders ons maar moeten gaan informeren over het kind. Dat is weer die 2.0 reactie. 
Terwijl het eigenlijk gewoon een relatiegesprek is, zoals jij ook in de horeca gewoon met je 
klanten een gesprek aan gaat. En als je da naar participatie kijkt want waarom is dat nodig? 
Niet van u bent verplicht om weet ik veel, maar dat gaat veel meer van ja weet je jouw kind 
vaart wel bij een gemeenschap waarbij jij ook actief bent op jouw manier met jouw 
mogelijkheden. En waarom komen dan dezelfde ouders op zo’n interview af dat zijn de 
ouders die zich competent voelen. En wat moet de leerkracht weten? Wat ik echt een gebrek 
aan de pabo vind is bijvoorbeeld hoe ongelofelijk belangrijk het is dat je de ouders kent, dat 
heeft met loyaliteit te maken en vertrouwen te maken. Dat een kind gewoon snapt he papa en 
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mama vinden school leuk dus ga ik ook de school leuk vinden. Weet je Melle, luister niet te 
veel naar dit soort geluiden maar kijk vooral naar je horeca verleden.   
  
SP1: Het zet me echt aan het denken. Leuk.   
  
SP2: Zelfs in het uitwerken van die NPO gelden, de universiteit van Maastricht heeft dat 
uitgewerkt, ouderbetrokkenheid is een manier om leerachterstanden weg te werken. Dan 
zeggen ze ook dan moet je dit doen om ouders dat allemaal. Die mensen hebben gewoon echt 
niet goed naar onderzoek gekeken. Het onderzoek gaat daar niet over. De ouders moeten 
gewoon de beste supporter zijn. Een supporter is bijvoorbeeld ook iemand die gewoon op 
school komt en even meehelpt of die zegt van oh wat gaaf en leuk. Vergelijk het een beetje 
met sport. Het leuke is, elke ouder is daar competent in. Uhm mijn dochter die zit nu in VWO 
6, vorig jaar in VWO 5 en die wilde vorig jaar zei ze tegen mij Pap ik wil even mijn Spaanse 
spreekbeurt even voordoen.  Toen zei ik van nou dat is wel leuk maar ik spreek natuurlijk 
geen woord Spaans. Ja zegt ze maar vind ik toch leuk om even te doen. Nou deed ze en toen 
voelde ik me ineens die vader die dus nooit op school komt omdat die geen Nederlands 
spreekt. Maar ik zei tegen haar ik vind het zo cool. Jij kunt iets wat ik niet kan. Daar zit dus 
veel meer in dan dat je ouders verplicht allerlei dingen laat doen. Bouw gewoon een 
gemeenschap waar die ouders zich thuis voelen waarin ze zich competent voelen, waar de 
relatie is en daar komen bijvoorbeeld die voorbeelden vandaan van 3.0. Zorg dat ouders 
elkaar kennen en ga eten met elkaar zodat iedereen zich competent voelt. Dit is in het belang 
van de kinderen.   
  
SP1: Super. Mooi. Ik heb nog een allerlaatste vraag. Is heel erg voor mijzelf. Wat zou jij mij 
als advies meegeven als toekomstige leerkracht in het vormgeven van contact met de ouders? 
Als vader op zoon een advies.   
  
SP2: Ja. Wees zo betrokken op ouders dat je een relatie met ze aangaat en dat je in het belang 
van dat kind het schoolverleden van ouders kent. Daar zit een schat aan informatie in. Ik zal je 
het ook uitleggen. Dat heeft allemaal met z’n theorie te maken. Een persoonlijk voorbeeld. In 
de loop van de jaren, in de middelbare school jaren, heb ik een bloedhekel aan gym gekregen. 
Dat had te maken dat ik lichamelijk kennelijk niet handig was en dat je dan met die partijtjes 
als laatste gekozen werd. Toen wij op een gegeven moment de school binnen liepen van onze 
dichter. Dat was openhuis, dan mag je overal kijken, leuk dus ik liep het gymlokaal binnen en 
rook het. En op dat moment, dat gymlokaal rook net zoals ons gymlokaal vroeger, zit ik in het 
gymlokaal van vroeger. En een ouder wil dat zijn kind behalve een ding: doe mijn kind niet 
aan wat mijzelf vroeger overkwam. Dus ik heb van nature de neiging om mijn kinderen, nu 
zijn ze wat ouder, te beschermen tegen gym. Nou heb ik gelukkig een sportieve vrouw. Maar 
als die hetzelfde had gehad had jij mijn kind niet aan het gymmen gekregen, want mij kind 
wilt trouw blijven aan mij. Daarom zeg ik zoek gewoon contact en ik vergelijk het ook wel 
eens met ik vind mijn schoonouders super interessant omdat zij mij informatie geven over 
mijn vrouw en haar verleden, zodat ik mijn vrouw nog beter begrijp. In jouw persoonlijke 
geval Melle, laat je niet meezuigen in een jarenlange traditie van onderwijs, maar blijf 
gewoon de horecaman die geïnteresseerd is in zijn mensen en niet om te verkopen maar 
gewoon omdat je van mensen houdt.  
  
SP1: Dankjewel Peter   
  
SP2: Echt leuk. Leuk dat je zo enthousiast bent.   
  
  
  


