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Managementsamenvatting
Kan ouderbetrokkenheid ongemerkt verloren gaan? Het Hugo de Groot College te
Rotterdam overkwam dat. Tijdens de eerste lockdown in 2020 bemerkte de school dat er geen
contact kon worden gelegd met ouders. De school wilde weten waarom hun kinderen niet in de
online lessen aanwezig waren, maar er kwam van deze ouders geen reactie op de vragen. Het
contact met deze gezinnen bleek verbroken en het kostte de school veel moeite om dit te
herstellen. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor het onderwijs, onder meer omdat er een
bewezen positieve relatie is tussen ouderbetrokkenheid en de schoolprestaties van het kind. Het is
daarom belangrijk om die betrokkenheid sterk te houden.
Hoe kan het Hugo de Groot College de ouderbetrokkenheid versterken? Hiervoor is voor
deze thesis literatuur geraadpleegd, zijn documenten van de school bestudeerd, zijn enquêtes
uitgezet onder de ouders en de docenten, en zijn ouders geïnterviewd. In de literatuur is
onderzoek gedaan naar een van de factoren van ouderbetrokkenheid: de door Hoover-Dempsey et
al. (2005) beschreven perceptie van het welkom. Daaronder wordt verstaan hoe welkom de
ouders zich voelen om betrokken te zijn bij de school. In deze thesis wordt onderzocht hoe de
school en haar docenten vormgeven aan die uitnodiging. Daarbij ligt de focus op de aandacht
voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en de thuis. In het onderzoek daarnaar
wordt gebruik gemaakt van het concept interculturele communicatie dat Shadid (2003) heeft
beschreven. Onderzocht is wat de school heeft vastgelegd over aandacht voor waardenoriëntaties
in het contact met ouders en vervolgens is met enquêtes voor ouders en docenten, en interviews
van ouders onderzocht hoe die aandacht vorm krijgt in de praktijk.
Het onderzoek wijst uit dat de ouders hun kinderen ondersteunen bij het schoolwerk, maar
dat een zorgwekkend aantal ouders geen of weinig contact heeft de school. In de
beleidsdocumenten van de school is in toenemende mate aandacht voor waardenoriëntaties in de
contacten tussen de school en thuis, maar in de gesprekken tussen ouders en docenten blijkt dat
onvoldoende merkbaar. De docenten zijn terughoudend in het bespreken van waardenoriëntaties.
De ouders zeggen dat zij die aandacht voor waardenoriëntaties soms ervaren bij gesprekken over
onderwijskundige onderwerpen, maar dat de docenten slechts zelden vragen naar de
waardenoriëntaties bij opvoedkundige onderwerpen. En als ernaar gevraagd wordt, is dat vaak
naar aanleiding van incidenten en niet uit nieuwsgierigheid. In die gevallen leidt het late moment
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tot frustratie en boosheid bij de ouders, en dat leidt volgens de literatuur tot juist minder
ouderbetrokkenheid (Zionts, Zionts, Harrison en Bellinger, 2003, pp. 44-45).
Hoe kan de school de perceptie van het welkom verbeteren en daarmee de
ouderbetrokkenheid versterken? Uit de resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn vier
aanbevelingen voortgekomen:
-

zet het onderwerp waardenoriëntaties op de agenda van het kennismakingsgesprek met de
mentor;

-

nodig ouders, docenten en leerlingen uit voor gesprekken om vorm te geven aan de gewenste
aanpak voor nieuwsgierigheid naar waardenoriëntaties in de mentor- en andere contacten
tussen de school en thuis;

-

verwerk de opbrengsten in de School-ouder-overeenkomst, het Ouderbeleidsplan en een
handreiking voor docenten;

-

onderzoek samen met docenten welke ondersteuning zij nodig hebben om proactief met
ouders in gesprek te gaan over waardenoriëntaties.
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Voorwoord
Voor u ligt mijn masterthesis, het eindproduct van een studie die ik met plezier heb
gevolgd. Ik heb genoten van de colleges, de gesprekken met studiegenoten en docenten, de
studiereis en het curriculum. Naarmate de thesismodule dichterbij kwam, keek ik met groeiend
verlangen uit naar de begeleidingsgesprekken. De opgelegde beperkingen in verband met de
corona-epidemie leken roet in het eten te gooien. Gelukkig bleek dit mee te vallen. De
omschakeling van fysiek onderwijs naar online leidde weliswaar tot een andere vorm van
interactie, maar de kwaliteit leed er niet onder. Dat kwam vooral door ruime tijd en aandacht die
mijn begeleiders Carien Verhoeff en Linze Schaap in de begeleiding hebben gestoken. Ik dank
hen hartelijk voor hun geduld en hun commentaar. Ik waag het te betwijfelen of ik de eindstreep
bereikt had zonder mijn thesismaatje Horiah Boutahar. Onze gesprekken via welk medium dan
ook, boden mij houvast en gedeelde smart bleek inderdaad halve smart te zijn. Tot slot zou ik vier
mensen willen bedanken. Directeur Bram van Welie en coördinator Marja Minderman van het
Hugo de Groot College dank ik voor hun medewerking voor het organiseren van de enquêtes en
interviews. Isabel Rodriguez en Peter de Vries dank ik voor de constructieve gesprekken.
De afbeelding op het voorblad van deze thesis is een tekening van kunstenaar Magda van
Eijsden. De twee bomen afgebeelde bomen staan los van elkaar, maar hun kruinen zijn
verstrengeld. Hiermee wordt de situatie verbeeld waarin de ouders en de school weliswaar
verschillen in waardenoriëntaties, maar wel met elkaar in contact staan.
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1
1.1

De kwetsbaarheid van ouderbetrokkenheid.
Inleiding
Betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind lijkt vanzelfsprekend, maar er zijn

scholen die het contact met ouders ongemerkt kwijtraken. Een goede ouderbetrokkenheid is van
belang voor scholen, omdat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de schoolprestaties
van leerlingen. Het is dus belangrijk om verlies ervan te voorkomen. Hoe kan de
ouderbetrokkenheid worden bevorderd?
Voor deze thesis is hiervoor onderzoek uitgevoerd op het Hugo de Groot College te
Rotterdam- Zuid. Er zijn documenten geanalyseerd en er zijn enquêtes uitgezet onder alle ouders
en docenten en enkele ouders zijn geïnterviewd. ‘De Hugo’ is een openbare middelbare school in
een achterstandswijk. Op deze school voor mavo, havo en vwo zitten 7401 leerlingen. Er werken
68 docenten. De school ontvangt leerlingen van ca. 40 nationaliteiten en kent een ouderpopulatie
met veel verschillende opvattingen over onderwijs en opvoeding.
Deze school constateerde in de eerste corona-gerelateerde lockdown van 2020 de
afwezigheid van enkele leerlingen en kwam er toen achter dat sommige ouders niet reageerden
op verzoeken tot contact. De school realiseerde zich dat de ouderbetrokkenheid van deze ouders
onopgemerkt verloren was gegaan. Dit onderzoek biedt inzicht in de ouderbetrokkenheid op deze
school en in de manieren waarop de ouderbetrokkenheid kan worden versterkt. Een belangrijke
rol in die versterking is weggelegd voor de aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten
tussen de school en thuis.
In hoofdstuk 1 wordt het probleem gedefinieerd en wordt de onderzoeksvraag
geïntroduceerd. In hoofdstuk 2 worden de concepten ouderbetrokkenheid en waardenoriëntaties
besproken en geoperationaliseerd. In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet toegelicht en wordt
de keuze van de gebruikte instrumenten verantwoord. In hoofdstuk 4 worden de resultaten
gepresenteerd en geanalyseerd. In hoofdstuk 5 volgen de conclusies, de discussie en de
aanbevelingen. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 gereflecteerd op het onderzoek.

1

Peildatum: 6 april 2021. Cijfers van de administratie van de school
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1.2

Probleemdefinitie
Op 15 maart 2020 besloot het kabinet tot het sluiten van de scholen en moesten de docenten

omschakelen van fysieke naar online lessen. Ook op het Hugo de Groot College werden de lessen
digitaal. Na een paar dagen werd gesignaleerd dat een tiental2 leerlingen al dagen niet had
ingelogd. Pogingen om via mail contact te leggen met deze kinderen faalden. De zorgen namen
toe toen bleek dat ook hun ouders niet reageerden op vragen over die afwezigheid. De mentoren
van de school hebben de ontbrekende leerlingen in kaart gebracht en hebben na veel inspanning
contact met hun ouders kunnen leggen. Bij een vijftal ouders lukte dat pas na fysiek op hun
woonadres aan te bellen.
Zodra de zorgen over het welzijn en verblijfplaats van de kinderen weggenomen waren,
rees de vraag hoe het te verklaren was dat er geen contact met deze ouders was te krijgen. De
school werd zich ervan bewust dat hun ouderbetrokkenheid ongemerkt verloren was gegaan. En
dat is ernstig, want een zwakke of afwezige ouderbetrokkenheid is nadelig voor de
schoolprestaties van het kind.
Hoe kan de school de ouderbetrokkenheid versterken? Ouderbetrokkenheid wordt volgens
Hoover-Dempsey et al. (2005) bepaald door drie factoren; de rolopvatting van de ouders t.a.v.
onderwijs en opvoeding, de gezinscontext en de perceptie van het welkom. In deze thesis wordt
onderzoek gedaan naar de derde factor: de perceptie van het welkom. Hieronder wordt verstaan
hoe welkom ouders zich voelen om betrokken te zijn bij zaken die spelen op de school van hun
kinderen. Die perceptie kan volgens meerdere onderzoekers worden beïnvloed door in het contact
met ouders aandacht te hebben voor hun waardenoriëntaties (Bakker, Denessen, Denissen &
Oolbekkink-Marchant, 2013; Booijink, 2007). Als de school en de docenten in de contacten met
thuis aandacht schenken aan de opvattingen en waarden van de ouders, kan dat de perceptie van
het welkom verbeteren en daarmee de ouderbetrokkenheid.
Voor het onderzoek naar de aandacht voor waarden wordt gebruik gemaakt van de theorie
van Shadid (2003) over interculturele communicatie. Gezien het bijvoeglijk naamwoord
intercultureel ligt het voor de hand om bij aandacht voor andere waardenoriëntaties te denken aan
ouders met een migratieachtergrond. Bakker et al. (2013), Booijink (2007) en Smit, Driessen,
Sluiter en Brus (2007) wijzen er echter op dat die aandacht voor opvattingen en

2

De school kan geen exact aantal meer reproduceren, maar bevestigt deze schatting.
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waardenoriëntaties betrekking heeft op alle ouders, dus niet alleen op ouders met een
migratieachtergrond. Ook autochtone ouders kunnen opvattingen over onderwijs en opvoeding
hebben die afwijken van die van de school. Ook hun ouderbetrokkenheid kan afnemen als er in
de contacten tussen school en thuis geen belangstelling is voor hun opvattingen of
waardenoriëntatie. Daarom richt dit onderzoek zich op alle ouders van het Hugo de Groot
College.
1.3

Doelstelling van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om het Hugo de Groot College inzicht te geven hoe de school

de ouderbetrokkenheid kan versterken.
1.4

Onderzoeksvraag
De vraagstelling die in dit onderzoek wordt beantwoord luidt:

Hoe kan op het Hugo de Groot College de ouderbetrokkenheid worden versterkt door in de
contacten tussen thuis en school aandacht te besteden aan waardenoriëntaties?
Deze vraag wordt onderzocht met enkele theoretische deelvragen:
1. Welke rol speelt de perceptie van het welkom bij het versterken van de
ouderbetrokkenheid?
2. Welke rol speelt de aandacht voor waardeoriëntaties bij de perceptie van het welkom?
En met drie praktische deelvragen:
3. Hoe betrokken zijn de ouders bij het Hugo de groot College?
4. Wat staat er in de documenten van de school over de aandacht voor waardenoriëntaties
in de contacten tussen school en ouders?
5. Hoe ervaren ouders en docenten de aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten
tussen school en ouders?
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Voor het beantwoorden van de theoretische deelvragen 1 en 2 is literatuuronderzoek gedaan,
waarbij internationale onderzoeken zijn geraadpleegd. Voor de beantwoording van deelvraag 3 is
een enquête uitgezet onder alle ouders. Voor het beantwoorden van deelvraag 4 zij drie
documenten van de school geanalyseerd. Voor het beantwoorden van deelvraag 5 zijn enquêtes
onder alle ouders en docenten uitgezet en zijn interviews afgenomen met enkele ouders.
1.5

Maatschappelijke en theoretische relevantie
Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat hierin een koppeling wordt gemaakt

tussen de theorie over ouderbetrokkenheid van Hoover-Dempsey et al. (2005) en de theorie over
waardenoriëntaties in de communicatie van Shadid (2003). Hoover-Dempsey et al. (2005)
bespreken de factoren van de motivatie van ouders voor ouderbetrokkenheid. Eén van die
factoren is de perceptie van het welkom. Dat welkom wordt onder andere vormgegeven in de
contacten tussen school en thuis. Daarin ligt de koppeling met het onderzoek van Shadid (2003).
Hij werkt in zijn theorie de dimensies uit van de interculturele communicatie. Die dimensies
worden in dit onderzoek gebruikt om de mate van aandacht voor waardenoriëntaties in de
contacten tussen school en thuis te meten.
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het Hugo de Groot College inzicht krijgt
in de ouderbetrokkenheid en in de wijze waarop zij die kunnen versterken. Dat is belangrijk
omdat ouderbetrokkenheid bevorderlijk is voor de schoolprestaties van leerlingen (Adams &
Christenson, 2000; Bakker et al., 2013; Epstein, 1992; Hoover-Dempsey et al., 2005; Jeynes,
2007; Menheere & Hooge, 2010; Van der Heul, 2020). Volgens Leeman en Veen (1996) “is het
voor een goede begeleiding . . . noodzakelijk dat de school zicht krijgt op de
achtergrondinformatie en de thuissituatie van de leerling.” (Leeman & Veen, 1996, p. 27). Als
ouderbetrokkenheid zo bepalend is voor schoolprestaties, dan is de afwezigheid van contact
tussen de school en thuis een gemiste kans voor de schoolprestaties van de kinderen van deze
ouders. Op het Hugo de Groot College zijn er sommige ouders die niet of slechts matig betrokken
zijn. Dit onderzoek geeft de school inzicht hoe zij het de ouderbetrokkenheid kan versterken.
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2
2.1

Theorie over ouderbetrokkenheid en waardenoriëntaties
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de concepten ouderbetrokkenheid en waardenoriëntaties

uitgewerkt. Allereerst wordt besproken wat er onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan en
worden de verschillende dimensies van ouderbetrokkenheid beschreven. Daarna wordt behandeld
hoe ouderbetrokkenheid kan worden bevorderd en wordt één van de factoren van
ouderbetrokkenheid besproken: de perceptie van het welkom. Daaronder wordt verstaan hoe
kinderen spreken over school, hoe docenten ouders betrekken bij zaken die op de school spelen
en welke inspanningen de school doet voor een uitnodigend klimaat voor ouderbetrokkenheid.
Vervolgens wordt het concept ouderbetrokkenheid geoperationaliseerd.
Hierna wordt het concept waardenoriëntaties uitgewerkt. Eerst wordt besproken wat er
onder waardenoriëntaties wordt verstaan. Vervolgens wordt besproken welke rol aandacht voor
waardenoriëntaties speelt bij de perceptie van het welkom. Daarna wordt besproken wiens
waardenoriëntaties het betreft. Daarna wordt het concept waardenoriëntaties geoperationaliseerd.
Tot slot volgt het onderzoeksmodel met de variabelen en dimensies.
2.2

Wat wordt verstaan onder ouderbetrokkenheid?
Voor het beantwoorden van vragen over ouderbetrokkenheid wordt in deze paragraaf eerst

toegelicht wat daaronder wordt verstaan. In dit onderzoek wordt onder ouderbetrokkenheid
verstaan: “alle activiteiten die ouders thuis en op school ondernemen in relatie tot de
schoolloopbaan van hun kind” (Lusse, 2013, p. 32). Die ouderbetrokkenheid is van belang voor
het onderwijs, gezien de bewezen positieve relatie tussen ouderbetrokkenheid en schoolprestaties
(Bakker et al., 2013; Jeynes, geciteerd in Lusse, 2013;). Een zwakke of afwezige
ouderbetrokkenheid is nadelig voor de schoolprestaties van het kind.3
Voor het nadenken over het concept ouderbetrokkenheid kan gebruikt gemaakt worden van
twee modellen: het model van Epstein (1992; 2010) en het model van Lusse (2013). In deze

3

Voor het basisonderwijs zijn alle drie de dimensies van ouderbetrokkenheid van invloed op de schoolprestaties. Voor het voortgezet onderwijs
gelden andere relaties. Daar sorteert oudercontact effect op schoolprestaties en versterkt oudercontact het onderwijsondersteunend gedrag (Bakker
et al., 2013; Jeynes, geciteerd in Lusse, 2013). De participatieve vormen van ouderbetrokkenheid, zoals lidmaatschap van een ouderraad of
medezeggenschapsraad, leiden bij het basisonderwijs tot een verschil in prestaties, maar voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is dat niet
eenduidig aangetoond (Lusse, 2013, p. 43). Ook Bakker et al. (2013) noemen dat de effecten van de actieve vormen van ouderbetrokkenheid op de
schoolprestaties variëren. Omdat het effect door beiden ook niet wordt uitgesloten, worden in dit onderzoek alle drie de dimensies meegenomen.
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paragraaf wordt toegelicht waarom in dit onderzoek voor het model van Lusse wordt gekozen en
worden de drie dimensies beschreven van het concept ouderbetrokkenheid waarmee het concept
wordt geoperationaliseerd.
Joyce Epstein (1992; 2010) onderscheidt zes dimensies van ouderbetrokkenheid:
1. opvoeden
2. communiceren
3. vrijwilligerswerk
4. thuis leren
5. meebeslissen
6. samenwerken met de omgeving
De Nederlandse onderzoeker Mariette Lusse (2013) gaat uit van drie dimensies:
1. onderwijsondersteunend gedrag
2. oudercontact
3. ouderparticipatie
Die verschillen tussen deze twee typologieën zijn te rijmen, doordat de zes door Epstein
onderscheiden dimensies te herleiden zijn naar de drie dimensies van Lusse4. Tabel 1 geeft dit
vereenvoudigd weer.

Typologie van Lusse
Onderwijsondersteunend gedrag
Oudercontact

Typologie Epstein

Waar?

Opvoeden (1)

Thuis

Thuis leren (4)
Communiceren (2)

Verbinding school en thuis

Vrijwilligerswerk (3)
Ouderparticipatie

School

Meebeslissen (5)
Samenwerken met de omgeving (6)

School en buurt

Tabel 1 De dimensies van ouderbetrokkenheid volgens Epstein en Lusse. Vrij naar: Lusse (2013, p. 36)

4

“Opvoeden (type 1) en thuis leren (type 4) passen bij de dimensie ‘onderwijsondersteunend gedrag’. Communiceren (type 2) draagt bij aan de
dimensie ‘oudercontact’. Vrijwilligerswerk (type 3), meebeslissen (type 5) en samenwerken met de omgeving (type 6) geven samen vorm aan de
dimensie ‘ouderparticipatie’ “ (Lusse, 2013, p. 33).
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De indeling van de ouderbetrokkenheid van Epstein past bij het door haar gebruikt concept
school-family-community-partnerschip dat de krachtige relatie tussen school, ouders en de
gemeenschap5 in het basisonderwijs beschrijft (Epstein, 1992). Dit onderzoek heeft niet
plaatsgevonden op een basisschool, maar op een middelbare school. Wanneer een kind naar het
voortgezet onderwijs gaat, vindt er een verschuiving plaats in de relatie met zijn of haar ouders.
Voor de ouders geldt dat er voor hen geen breng- en haalcontacten met de docent meer zijn. Ook
speelt mee dat het kind naarmate het ouder wordt meer de regie wil over de contacten tussen thuis
en school (Lusse, 2013, pp. 46-48). Bovendien neemt de betrokkenheid van de buurt met de
school af wanneer een kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Specifiek in het Nederlandse
voortgezet onderwijs speelt de omgeving een kleine rol, omdat in Nederland, anders dan in veel
andere landen, een aanzienlijk deel van deze kinderen naar een middelbare school buiten hun
eigen woonwijk gaat.
Om bovenstaande redenen wordt daarom in dit onderzoek niet de indeling van Epstein,
maar die van Lusse (2013) gebruikt, met inachtneming van het feit dat voor dit onderzoek
Epsteins focus op de rol van de school en docenten bij het partnerschap van belang is. “Haar
conceptualisering veronderstelt dat, wil er van echt partnerschap van ouders en school sprake
kunnen zijn, niet alleen het gedrag van de ouders relevant is, maar ook dat van het
schoolpersoneel” (Bakker et al., 2013, p. 8).
2.3

De operationalisering van het concept ouderbetrokkenheid
Voor het empirische onderzoek naar de mate van ouderbetrokkenheid op het Hugo de

Groot College dient het concept te worden geoperationaliseerd. Daarvoor worden de volgende
dimensies van Lusse gebruikt:
Onderwijsondersteunend gedrag: de mate waarin ouders een positieve houding hebben
tegenover school en waarin zij de leer- en loopbaanontwikkeling van hun kinderen steunen (Smit
et al., geciteerd in Lusse, 2013). Dit wordt geoperationaliseerd met onderzoek naar de wijze
waarop ouders hun kind thuis ondersteunen bij school en bij het huiswerk.
Oudercontact: het contact tussen de ouders en de school, gericht op samenwerking en
afstemming in het ondersteunen van het leren en opvoeden van het kind, zowel thuis als op
school (De Bruin, Van de Linden, Van de Vegt & Van der Aa, geciteerd in Lusse, 2013). Dit
5

Epstein en Jansorn (2004) noemen als voorbeelden hierbij bedrijven, cultureel-maatschappelijke voorzieningen en andere maatschappelijke
voorzieningen in de wijk die samen een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs op de school.
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wordt geoperationaliseerd met onderzoek naar de wijze waarop de ouders contact hebben of
zoeken met de school.
Ouderparticipatie: de actieve deelname van ouders aan activiteiten op school, zowel in
informele hand- en spandiensten als in formele participatie zoals in medezeggenschapsraad of
ouderraad (Smit et al., geciteerd in Lusse, 2013), hun maatschappelijke participatie zoals
deelname aan oudernetwerken (Onderwijsraad, geciteerd in Lusse, 2013) en samenwerken met de
plaatselijke buitenschoolse organisaties (Oostdam & Hooge, geciteerd in Lusse, 2013). Omdat in
dit onderzoek de relatie tussen de school en ouders centraal staat en niet de relatie die zij hebben
met organisaties buiten de school, wordt deze dimensie in dit onderzoek geoperationaliseerd met
onderzoek naar de wijze waarop de ouders vormgeven aan hun informele participatie in de vorm
van vrijwilligerswerk op school en hun formele participatie in de vorm van lidmaatschap van de
ouderraad of de medezeggenschapsraad.
2.4

Ouderbetrokkenheid en de perceptie van het welkom
Nu helder is gemaakt wat er onder ouderbetrokkenheid wordt verstaan, kan wordt

besproken hoe die kan worden versterkt en welke rol de perceptie van het welkom daarin speelt,
zoals de eerste deelvraag luidt.
Hoover-Dempsey et al. (2005) hebben een model gecreëerd waarin de denkbeelden over
het proces van ouderbetrokkenheid zijn gevat, waarbij de focus ligt op de motivatie van ouders.
Volgens deze onderzoekers worden ouders gemotiveerd tot betrokkenheid door drie factoren: hun
rolopvattingen, de perceptie van het welkom op school en hun gezinscontext.
De rolopvatting betreft de opvattingen die ouders hebben over opvoeding en onderwijs en
de rol die zij daarin spelen. Onderzoekers Devos, Verhoeven, Stassen en Warmoes (2002)
benoemen bij deze factor ook de houding t.o.v. school. Zij onderzochten in hun 20e stelling of de
onderwijsopvattingen van ouders invloed hebben op de ouderbetrokkenheid. Zij vonden dat
"Vlaamse ouders die weinig traditionele onderwijsopvattingen nastreven, vaker participeren in
het oudercomité́ en de participatie- of schoolraad. Verder zijn ze ook vaker pedagogisch
betrokken en nemen ze ook vaker deel aan allerhande schoolactiviteiten. Ouders die sterk achter
de traditionele opvattingen staan, zijn thuis meer betrokken dan de andere ouders." (Devos et al.
2002, p. 215).
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De tweede factor voor ouderbetrokkenheid is de gezinscontext. Dat betreft de leef- en
woonomstandigheden van ouders.
De derde factor voor ouderbetrokkenheid is de perceptie van het welkom. Dat betreft de
manier waarop kinderen thuis spreken over de school, hoe de docenten de ouders bij de school
betrekken en welke inspanningen de school doet om een uitnodigend klimaat voor
ouderbetrokkenheid te creëren (Hoover-Dempsey et al., 2005).
Dit onderzoek beperkt zich tot de perceptie van het welkom. Daarbij blijven de factoren
rolopvatting en gezinscontext buiten beeld. Op de gezinscontext heeft de school geen invloed. Op
de rolopvatting kan de school wel invloed uitoefenen en daarmee de ouderbetrokkenheid
vergroten, maar deze factor is niet meegenomen in het onderzoek. Het onderwerp zou daarmee te
breed worden. Dit onderzoek focust op de perceptie van het welkom als factor voor
ouderbetrokkenheid en beperkt zich tot de vraag hoe de school en de docenten in contacten met
ouders de perceptie van het welkom kunnen verbeteren en daarmee de ouderbetrokkenheid
kunnen versterken.
2.5

De perceptie van het welkom en aandacht voor waardenoriëntaties.
Voor het beantwoorden van de tweede deelvraag, welke rol de aandacht voor

waardeoriëntaties speelt bij de perceptie van het welkom, wordt in deze paragraaf het concept
waardenoriëntaties besproken. In de daaropvolgende paragraaf wordt het belang toegelicht van de
aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en thuis. Vervolgens wordt
besproken welke ouders het betreft.
Waarden zijn volgens Scott (2013) opvattingen van het gewenste of verlangde, in
combinatie met een constructie van standaarden waarmee gedrag kan worden vergeleken en
beoordeeld. Volgens Booijink (2007) kan in het onderwijs bij waarden worden gedacht aan
“verschillen in opvattingen over het belang dat men hecht aan school, schoolgang en
schoolprestaties; de positie die men aan leerkrachten toekent; de rol die men voor ouders
weggelegd acht ten aanzien van de schoolgang van de kinderen en de relatie die men wenselijk
vindt tussen school en ouders.” (Booijink, 2007, p. 27). In de interviews van Weininger en
Lareau met ouders (2003) hebben gehouden, kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
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-

Wie het kind thuis ondersteunt bij schoolwerk. In het ene gezin wordt daaraan door beide
ouders veel belang gehecht. Een ander gezin ziet dat als taak van de school.

-

Wat het nut is van onderwijs. In het ene gezin is het hoogst haalbare diploma het
einddoel, terwijl in het andere gezin de ontplooiing centraal staat.

In gesprekken met ouders in het kader van dit onderzoek kwamen de volgende onderwerpen aan
bod:
-

Welke rol speelt religie of levensovertuiging in het onderwijs?

-

Wie beslist er over schoolzaken, zoals deelname aan en duur van schoolfeesten?

Al deze bovengenoemde opvattingen hangen samen met waardenoriëntaties en worden in het
empirisch onderzoek gebruikt.
2.6

Aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en ouders.
Verschillende onderzoekers benadrukken de positieve relatie tussen aandacht voor

waardenoriëntaties en ouderbetrokkenheid. Bakker et al. (2013, pp. 36-37) benoemen de rol van
docenten bij de effectiviteit van ouderbetrokkenheid, waarbij zij de verschillen betrekken tussen
thuis en de school ten aanzien van rolopvattingen, taalgebruik en gezinscontexten. Smit et al.,
(2007) wijzen erop dat er nadrukkelijk met achtergronden van ouders rekening moet worden
gehouden en dat er met hen moet worden gesproken over opvattingen en bevindingen. Volgens
Martin is “samenwerking op pedagogisch gebied . . . tegenwoordig van groot belang, omdat het
afstemmen van normen en waarden, opvoedingspatronen en wensen tussen gezin en school niet
meer zo vanzelfsprekend is.” (Klaassen, geciteerd in Martin, 2013, p. 6). Ten slotte noemt
Booijink (2007, pp. 24-27) in haar onderzoek naar communicatie tussen leerkrachten en
allochtone ouders in het basisonderwijs het belang van aandacht voor waardenoriëntaties.
In dit onderzoek worden de inzichten van de onderzoekers in bovenstaande alinea
onderschreven en wordt de aandacht die wordt besteed aan waardenoriëntaties in de contacten
tussen de school en de thuissituatie beschouwd als een factor die de perceptie van het welkom
verbetert en daarmee de ouderbetrokkenheid versterkt.
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2.7

Op welke ouders richt het onderzoek zich?
Veel ouders hebben geen aanmoediging nodig om betrokken te raken, maar dat geldt niet

voor alle ouders. Hoe kunnen niet-betrokken ouders worden gemotiveerd om betrokken te raken?
Wat is er in de literatuur bekend over deze groep ouders? Griggs (2014) wijst in een onderzoek
naar de legitimiteit van de school op het belang van vertrouwen van ouders in de schoolleiding en
docenten. Als dat vertrouwen afwezig is, schaadt dat de betrokkenheid. Hij wijst hierbij op het
belang van begrip voor de cultuur van de ouders (Griggs, 2014, p. 65). Lusse (2013) benoemt in
haar onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het ‘grootstedelijke’ vmbo als
bijdrage aan preventie van schooluitval, dat waardenoriëntaties in het nadeel werken van
sommige ouders wanneer zij contact hebben met de school. Zij bedoelt daarmee ouders met een
etnische achtergrond of een lage sociaaleconomische status (SES). Henderson, Williams en
Bradshaw (2020) bespreken de dissonantie tussen thuis en school die een kloof kan veroorzaken
en ouderbetrokkenheid kan verzwakken. De onderzoekers benoemen de aandacht van docenten
voor de sociaaleconomische achtergronden van ouders. Net zoals voorgenoemde onderzoekers
focussen zij daarbij sterk op etniciteit.
Betekent dit dat ouders met een etnische achtergrond minder betrokken kunnen raken en
dat dit onderzoek zich moet richten op ouders met een etnische achtergrond? Epstein (1992) wijst
er echter op dat de aandacht uit moet gaan naar alle ouders. Ook autochtone ouders of ouders met
een hoge SES kunnen hun betrokkenheid verliezen. Ook Bakker et al. (2013, p. 67) en Smit et al.
(2007, p. 95) benoemen het belang van aandacht voor opvattingen bij alle ouders. Ook Devos et
al. (2002) benoemen dat ook Vlaamse ouders (ter onderscheid van niet-Belgische ouders)
onderwijsopvattingen hebben die afwijken van die van de school. Shadid wijst erop dat de
verschillen in waardenoriëntaties niet te wijten zijn aan ras, maar aan cultuur en subcultuur
(Shadid 2003, p. 73). Chen en Starosta (1996) gaan een stap verder en wijzen op meervoudige
identiteiten. Daarmee laten zij starre culturele stereotypering achter zich. (Leeman & Veen,
1996).
Dit onderzoek sluit aan bij de in voorgaande alinea genoemde auteurs en gaat uit van de
aanname dat waardenoriëntaties niet gerelateerd zijn aan de etniciteit of aan de
sociaaleconomische status van de ouders. Ook de waardenoriëntaties van ouders met een
sociaaleconomisch hoge status kunnen afwijken van die van de docent of school. Als de school
daarvoor onvoldoende aandacht heeft, kan dat ook bij deze groep leiden tot een verslechterde
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relatie. Bij de contacten tussen de school en de thuissituatie past daarom een benadering waarin
aandacht uitgaat naar de waardenoriëntaties van alle ouders. Daarom richt dit onderzoek zich op
alle ouders.
2.8

De operationalisering van het concept waardenoriëntaties
Voor het empirisch onderzoek naar aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten

tussen school en thuis, moet het concept waardenoriëntaties worden geoperationaliseerd.
Hiervoor is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de inzichten van Shadid (2003) over
communicatie. Hiervoor is gekozen omdat deze theorie beschrijft welke aspecten van
communicatie van belang zijn wanneer in contactmomenten verschillen in waardenoriëntaties aan
de orde zijn, zoals in de aannames van dit onderzoek het geval is. Shadid definieert een dergelijk
contact als interculturele communicatie. Onder cultuur verstaat Shadid: gedrag, waarden, normen
en opvattingen die mensen zich binnen een gegeven samenleving hebben verworven door
leerprocessen en die hen een oriëntatie verschaffen op de werkelijkheid (Hagendoorn in: Shadid
(2003). Shadid beschrijft interculturele communicatie als “het proces van uitwisseling van
informatie tussen twee personen die zichzelf in een specifieke context in culturele termen als
onderling verschillend definiëren.” (Shadid, 2003, p. 69).
Het begrip interculturele communicatie moet voor het empirisch onderzoek meetbaar worden
gemaakt. De elementen daarvoor zijn overgenomen uit de theorieën van Shadid (2003) en die van
Chen en Starosta (1996), die hierbij wijzen op het begrip ‘interculturele competentie’. Daaronder
wordt verstaan het vermogen om kennis van interculturele communicatie te gebruiken in de
contacten tussen school en thuis (Shadid, 2003). Voor het onderzoek naar hoe ouders en docenten
de aandacht voor waardenoriëntaties in die interculturele communicatie ervaren, is het meten van
dit vermogen nodig.
De interculturele competentie wordt in de volgende alinea uitgewerkt in drie meetbare
dimensies: affectiviteit, kennis en aanpassingsvermogen. Deze drie zijn een combinatie van de
begrippen die Shadid (2003) en Chen en Starosta (1996) voor deze dimensies gebruiken. In deze
paragraaf wordt uitgewerkt wat daaronder wordt verstaan en wordt de keuze voor de begrippen
verantwoord en geoperationaliseerd (zie Bijlage 7 voor de transitietabel).
Affectiviteit: Waar Shadid (2003) motivatie als eerste dimensie noemt, gebruiken Chen en
Starosta (1996) hierbij het begrip affectiviteit. Shadid (2003, p. 89) omschrijft motivatie als “de

18

wil om sociale relaties aan te gaan en te onderhouden met leden van andere culturele groepen”.
Chen en Starosta (Chen & Starosta, 1996) beschrijven affectiviteit als het geven en ontvangen
van positieve emotionele reacties voorafgaand, tijdens en na afloop van een interculturele
ontmoeting. Dit onderzoek focust niet op de wil of bereidheid van de school of de docenten om
de relatie met de ouders aan te gaan, aangezien dat immers onderdeel uitmaakt van het werk,
maar focust op de kwaliteit van het gesprek dat zij voeren. Omdat de beschrijving van Chen en
Starosta (1996) zowel geven als ontvangen benoemt, wordt in dit onderzoek gekozen voor hun
terminologie. Deze dimensie wordt geoperationaliseerd met onderzoek naar de mate waarin deze
attitude van de docent bij het spreken over waardenoriëntaties met ouders voorkomt.
Kennis: Shadid (2003, p. 94) noemt als tweede dimensie kennis, die bestaat uit “de
noodzakelijke informatie voor het voeren van adequate conversatie of het vermogen om deze
informatie te verwerven”. Chen en Starosta (1996) gebruiken hiervoor het begrip cognitie,
waarvan de uitwerking overeenkomt met die van Shadid. In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt
van het begrip kennis omdat dit woord algemener bekend is dan cognitie. Dit begrip wordt
geoperationaliseerd met onderzoek naar de hoeveelheid kennis van waardenoriëntaties bij
docenten.
Aanpassingsvermogen: Shadids derde dimensie is vaardigheden, waarbij hij voorbeelden
geeft als “zelfonthulling, flexibiliteit, begrip, expressiviteit, luistervaardigheid, attentie en
aanpassing essentieel voor communicatieve competentie” (Shadid, 2003, p. 96). Chen en Starosta
(1996) gebruiken de termen behendigheid en aanpassingsvermogen, in de uitwerking waarvan
eveneens begrippen aan bod komen als gespreksvaardigheden, zelfonthulling, flexibiliteit,
interactie en sociale vaardigheden. Gezien het feit dat het begrip vaardigheid onbedoeld kan
worden opgevat alsof het enkel betrekking heeft op het zendende aspect van de communicatie, is
er in dit onderzoek voor gekozen om het begrip aanpassingsvermogen te gebruiken. Dit begrip
benadrukt de relatie tussen de gesprekspartners sterker. Dit begrip wordt geoperationaliseerd met
onderzoek naar de mate waarin de docent in gesprekken met ouders rekening houdt met
waardenoriëntaties.
2.9

Het conceptueel model
In de eerdere paragrafen uit dit hoofdstuk zijn de concepten ouderbetrokkenheid en

waardenoriëntaties uitgewerkt. In Figuur 1 staat het bijbehorende conceptueel model van dit
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onderzoek. Het concept ouderbetrokkenheid kent drie dimensies: onderwijsondersteunend
gedrag, oudercontact en ouderparticipatie.
Een van de factoren die de mate van ouderbetrokkenheid bepaalt, is de perceptie van het
welkom. De school en haar docenten kunnen deze perceptie beïnvloeden.
Het tweede concept is waardenoriëntaties. De school kan daaraan aandacht besteden in de
contacten met ouders. Het instrument dat daarvoor gebruikt wordt, is de interculturele
communicatie. Deze wordt geoperationaliseerd in de drie dimensies van interculturele
competentie: affectiviteit, kennis en aanpassingsvermogen.
Als docenten in de contacten tussen school en thuis gebruikmaken van de drie dimensies
van interculturele competentie, geven zij daarmee aandacht aan waardenoriëntaties, verbeteren zij
daarmee de perceptie van het welkom en bevorderen zij daarmee de ouderbetrokkenheid.

Figuur 1. Het onderzoeksmodel: aandacht voor waardenoriëntaties via de dimensies van de interculturele competentie verbetert
de perceptie van het welkom en bevordert daarmee de ouderbetrokkenheid.
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3

De onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode toegelicht. Er wordt verantwoord met welk

instrument het onderzoek wordt gedaan, wie de respondenten in het onderzoek zijn en welke
informatie het onderzoek oplevert voor de beantwoording van de vraag hoe op het Hugo de Groot
College de perceptie van het welkom en daarmee de ouderbetrokkenheid kan worden versterkt
door in de contacten tussen thuis en school aandacht te besteden aan waardenoriëntaties.
3.1

Het onderzoekdesign
Dit onderzoek is een descriptief van aard en neemt de vorm aan van een case study die is

verricht op het Hugo de Groot College. Voor deze onderzoeksmethode is gekozen om concrete,
contextuele en diepgaande kennis te vergaren met betrekking tot ouderbetrokkenheid en de rol
die aandacht voor waardenoriëntaties speelt in de contacten tussen de school en thuis.
3.2

De opzet van het onderzoek
Het onderzoek kan worden opgedeeld in twee onderdelen: literatuuronderzoek en empirisch

onderzoek.
Er is literatuuronderzoek gedaan naar de rol van de perceptie van het welkom bij het
versterken van de ouderbetrokkenheid (deelvraag 1) en naar de rol van aandacht voor
waardenoriëntaties bij de perceptie van het welkom (deelvraag 2). Daarvoor zijn artikelen en
proefschriften van zowel Nederlandse als internationale onderzoekers bestudeerd. Dat leidde tot
een dieper inzicht in de factor die door Hoover-Dempsey et al. (2005) de perceptie van het
welkom wordt genoemd. Het literatuuronderzoek leidde ook tot de aanname dat interculturele
communicatie een rol speelt bij het versterken van ouderbetrokkenheid. De gebruikte bronnen
zijn besproken met Mariette Lusse en Peter de Vries, deskundigen op dit onderzoeksterrein. Die
gesprekken hebben ertoe geleid dat de focus van het onderzoek nadrukkelijker op het element
communicatie kwam te liggen.
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Voor het empirisch onderzoek naar de versterking van de ouderbetrokkenheid zijn drie
onderzoeken uitgevoerd.
1. Er is onderzoek gedaan naar de mate van ouderbetrokkenheid op het Hugo de groot
College (deelvraag 3).
2. Er is in de documenten van de school onderzoek gedaan naar aandacht voor
waardenoriëntaties in de contacten met ouders (deelvraag 4).
3. Er is onderzoek gedaan naar de ervaringen van docenten en ouders met de aandacht
voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en thuis (deelvraag 5).
3.3

Empirisch onderzoek naar de mate van ouderbetrokkenheid
Om de mate van ouderbetrokkenheid op het Hugo de Groot College vast te stellen, is een

enquête opgesteld voor ouders. Deze enquête is ontworpen in Survey Monkey, een
internetplatform voor elektronische enquêtes. Hiervoor is gekozen omdat met dit type onderzoek
op eenvoudige wijze veel participanten kunnen worden bereikt en de resultaten snel inzichtelijk
kunnen worden gemaakt. Ook Wilshaus et al. (2009) hebben in hun onderzoek gebruik gemaakt
van dit instrument. Van dit instrument wordt verwacht dat het inzicht geeft in de mate van
betrokkenheid van de ouders en in de mate waarin de situatie op deze school overeenkomt met de
literatuur.
Volgens Sekaran en Bougie (2018) kleven ook nadelen aan elektronische enquêtes, zoals
een hoge non-respons. Deze enquête kon alleen met medewerking van de school worden uitgezet.
Dat gebeurde via een e-mail van de school aan alle ouders. De school kon de e-mailadressen van
de ouders helaas niet delen met de onderzoeker vanwege de AVG-regels. Met deze noodzakelijke
medewerking van de school bij het uitnodigen, moest de regie over het proces uit handen worden
gegeven. De enquête is na een herinneringsverzoek ingevuld door 101 van de 659 ouders.
In de enquête worden stellingen opgenomen over de drie dimensies van
ouderbetrokkenheid, zoals Lusse (2013) die heeft benoemd. De items voor ondersteunend gedrag
zijn gevonden in de onderzoeken van Lusse (2013), Weininger en Lareau (2003) en Wilshaus et
al. (2009). De items voor oudercontact zijn gebaseerd op de middelen die op het Hugo de Groot
College voor contact met ouders bestaan. De items voor ouderparticipatie zijn afkomstig uit: Smit
et al., geciteerd in Lusse (2013).
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Dimensies

Stellingen

Ondersteunend gedrag

Ik spreek met mijn zoon of dochter over zijn/haar huiswerk
Ik probeer te helpen wanneer mijn kind om hulp bij huiswerk vraagt
Ik weet waar mijn kind mee bezig is op school
Ik vraag mijn kind naar wat er op school gebeurt
Ik praat met mijn kind over de vakken die hij/zij lastig vindt

Oudercontact

Ik lees de nieuwsbrieven van de school.
Ik lees de Hugo-app op mijn telefoon.
Ik bezoek de spreekavonden met docenten.
Ik bezoek de algemene ouderavonden.
Ik mail of bel met de docent van mijn zoon of dochter.

Ouderparticipatie

Ik ben lid van de medezeggenschapsraad.
Ik help op school als vrijwilliger.
Ik ben lid van de ouderraad.

Tabel 2. De stellingen bij de drie dimensies van ouderbetrokkenheid.

Voor de schalen is in de enquêtes een 5-puntsschaal gebruikt met de labels: nooit, bijna
nooit, soms, regelmatig en vaak. Met als varianten: zeer mee oneens, mee oneens, neutraal, mee
eens en zeer mee eens. Deze schalen zijn overgenomen van Wilshaus et al. (2009), uitgezonderd
voor de vragen 11, 12 en 13 die met ja of nee konden worden beantwoord. Deze labels zijn bij de
verwerking van de resultaten omgezet in een 5-puntslikertschaal.
De enquête en de verantwoording van de vragen zijn opgenomen in de transitietabel (zie
Bijlage 7).

3.4

Empirisch onderzoek van de documenten van de school
Voor het beantwoorden van de deelvraag over wat er in de documenten van de school staat

over aandacht voor waardenoriëntaties, is een drietal beleidsdocumenten onderzocht. Dit zijn
documenten waarin wordt gesproken over de contacten tussen school en thuis6. Dat zijn de
School-ouder-overeenkomst, het Schoolplan 2021-2024 en het Ouderbeleidsplan. Er is gekozen
voor specifiek deze documenten omdat hieruit informatie kan worden verkregen over hoe de
school formeel spreekt over het contact met de ouders en wat zij ervoor doet om de perceptie van
6

De school heeft een app ontwikkeld voor de communicatie met ouders. In de Hugo-app staan berichten over activiteiten van leerlingen. De app
wordt ook gebruikt voor mededelingen aan leerlingen en ouders over lessen en roosters. De app is niet gebruikt in het onderzoek, omdat de
berichten niet gaan over oudercontact.
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het welkom te verbeteren en daarmee de ouderbetrokkenheid te bevorderen. De documenten zijn
opgevraagd bij de school. De documenten zijn opgenomen in de Bijlagen 3, 4 en 5.
In deze documenten zijn passages geselecteerd die gaan over de relatie tussen school en
thuis. Deze passages zijn verdeeld over vier categorieën die in oplopende mate de attitude van de
school benoemen ten aanzien van aandacht voor verschillen in waardenoriëntaties in de contacten
tussen school en thuis. Deze indeling heeft de onderzoeker zelf ontworpen, geïnspireerd op
analyses van documenten in de lokale politiek. De vier categorieën zijn:
1. verschillen in waardenoriëntaties niet benoemen
2. verschillen in waardenoriëntaties benoemen
3. reageren op verschillen in waardenoriëntaties
4. verschillen in waardenoriëntaties proactief bevragen
Onder de categorieën 1 en 2 vallen de passages die een passieve attitude weergeven.
Categorie 1 zijn passages over contacten met ouders die de verschillen in waardenoriëntaties niet
benoemen. Categorie 2 zijn passages die de verschillen in waardenoriëntaties benoemen, zonder
dat duidelijk is wat ermee wordt gedaan.
Onder de categorieën 3 en 4 vallen passages die een actieve attitude weergeven. Categorie 3
zijn passages die benoemen dat er door de school op verschillen in waardenoriëntaties wordt
gereageerd als de ouders het ter sprake brengen, zoals bijvoorbeeld bij een klachtenprocedure.
Categorie 4 zijn passages die benoemen dat de school de ouders proactief vraagt naar hun
waardenoriëntaties, zoals een gespreksinstructie voor het mentorgesprek.
De passages en de codering zijn opgenomen in Bijlage 6.

3.5

Empirisch onderzoek naar de ervaring van ouders en docenten
Voorafgaand aan de inrichting van het onderzoek naar hoe de ouders en docenten in de

contacten de aandacht voor waardenoriëntaties ervaren, is een verkenning van het onderwerp
gedaan onder twee groepen ouders. Het doel van deze verkenning was om te achterhalen welke
kernwoorden moesten worden opgenomen in het onderzoek. Hierbij is gekozen voor een
ongestructureerd interview. Deze interviewvorm wordt ook gebruikt door Adams en Christenson
(2000). De bevraagde ouders zijn niet verbonden aan het Hugo de Groot College. Aan de ouders
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is de vraag gesteld of de school en de docenten rekening houden met hun opvattingen en
waarden.
De eerste groep bestond uit ouders met een migratie-achtergrond, die recent in Nederland
waren gearriveerd. Voor hen is gekozen omdat nieuwkomers de verschillen in waardenoriëntaties
tussen thuis en school naar verwachting sterker zullen ervaren dan ouders die in Nederland zijn
geboren of hier al jaren wonen.
De tweede groep in de verkenning betrof ouders uit de kennissenkring van de onderzoeker.
Zij zijn in Nederland geboren of wonen al jaren in Nederland. Voor hen is gekozen omdat de
aanname in dit onderzoek is dat ook de waardenoriëntaties van deze ouders kunnen afwijken van
die van de school of van de docenten.
Deze verkenning leverde een lijst op van onderwerpen en begrippen die gebruikt konden
worden in het onderzoek. De verantwoording en opbrengsten van deze verkenning is opgenomen
in Bijlage 1 en 2. De bijbehorende transitietabel is te vinden in Bijlage 7.
3.5.1

De instrumenten voor het meten van de aandacht voor waardenoriëntaties
Met de via het vooronderzoek verkregen onderwerpen en begrippen kunnen de

instrumenten worden vormgegeven voor het onderzoek. Met de volgende instrumenten wordt
onderzocht in welke mate ouders en docenten aandacht ervaren voor waardenoriëntaties in de
contacten tussen school en thuis:
-

een ouderenquête over de mate waarin de drie dimensies van de interculturele
competentie: affectiviteit, kennis en aanpassingsvermogen aanwezig zijn in de contacten;

-

een docentenenquête over de mate waarin de drie dimensies van de interculturele
competentie: affectiviteit, kennis en aanpassingsvermogen aanwezig zijn in de contacten;

-

interviews met ouders over hun ervaringen met de aandacht voor waardenoriëntaties in
de contacten met docenten.
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3.5.2

De ouder- en docentenenquête naar aandacht voor waardenoriëntaties
De ouderenquête- en de docentenenquête zijn twee afzonderlijke enquêtes met eenzelfde

opbouw. De stellingen in de enquête gaan per item over hetzelfde onderwerp, maar zijn voor
ouders en docenten gespiegeld. Om die reden wordt de verantwoording van beide instrumenten in
deze paragraaf gezamenlijk besproken.
De enquêtes zijn opgesteld in Survey Monkey, een internetplatform voor elektronische
enquêtes. Hiervoor is gekozen omdat met dit type onderzoek op eenvoudige wijze veel
participanten kunnen worden bereikt en de resultaten snel inzichtelijk kunnen worden gemaakt.
Ook Wilshaus et al. (2009) maken gebruik van dit instrument.
Van de ouderenquête wordt verwacht dat deze inzicht geeft in welke mate de ouders in de
contacten met docenten aandacht voor waardenoriëntaties ervaren. Van de docentenenquête
wordt verwacht dat deze inzicht geeft in welke mate docenten aandacht geven aan
waardeoriëntaties in de contacten met ouders.
Volgens Sekaran en Bougie (2018) kleven er nadelen aan elektronische enquêtes, zoals een
hoge non-respons. Vanwege de eerdergenoemde belemmeringen door AVG-regels wilde de
school de e-mailadressen van de docenten en ouders niet delen met de onderzoeker. De links naar
de enquêtes konden daardoor alleen met medewerking van de school worden verstuurd. Die
medewerking was beperkt. Dat betekende dat er per groep maar 1 herinneringsmail kon worden
verstuurd.
De enquêtes bestaan beide uit 14 stellingen verdeeld over de drie dimensies van de
interculturele competentie. De stellingen voor ouders en docenten zijn gespiegeld, op kleine
redactionele wijzigingen na (zie figuur 3).
De items in de enquête bestrijken de drie dimensies van de interculturele competentie, zoals
Shadid (2003) die heeft benoemd. De items bestrijken per dimensie de activiteiten die daarbij
horen en geven het beeld in welke mate er sprake is van affectiviteit, kennis over
waardenoriëntaties en aanpassingsvermogen. De items bij de dimensies zijn gevonden in de
onderzoeken van Bakker et al. (2013), Epstein (1992), Fantini (2007), Kessler-Sklar en Baker
(2000), Lusse (2013), Smit et al. (2007), Weininger en Lareau (2003), Wilshaus et al. (2009),
Zionts et al. (2003) en zijn opgehaald bij ouders in het vooronderzoek. De volledige
verantwoording van de items en de enquête zijn opgenomen in de transitietabel (zie Bijlage 7).
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Affectiviteit

Kennis

Aanpassingsvermogen

Ouderenquête
De docenten vragen mij naar mijn
levensovertuiging/religie
De docenten vragen mij naar de
gezinssamenstelling
De docenten vragen mij naar de opvoedregels
in ons gezin
De docenten vragen mij naar mijn
opvattingen over schoolactiviteiten, zoals
schoolfeesten of reizen
De docenten vragen mij naar wat ik
belangrijk vind in het onderwijs (bijv.
persoonlijke ontwikkeling of prestaties)
De docenten hebben kennis van mijn manier
van opvoeden
De docenten hebben kennis van mijn cultuur
De docenten hebben kennis van wat volgens
mijn opvattingen een puber wel of niet mag
De docenten weten of een opvatting of
overtuiging in mijn cultuur gevoelig ligt
De docenten zijn vriendelijk en benaderbaar
De docenten luisteren naar mijn opvattingen
over opvoeden en onderwijs
De docenten passen hun gedrag aan op mijn
cultuur of opvattingen
De docenten staan open voor overleg als er
principiële bezwaren zijn tegen
schoolactiviteiten zoals klassenavonden,
schoolfeesten of reizen
De docenten staan open voor andere culturen

Docentenenquête
Ik vraag de ouders naar hun
levensovertuiging/religie
Ik vraag de ouders naar de gezinssituatie
Ik vraag de ouders naar de opvoedregels in hun
gezin
Ik vraag de ouders naar hun opvattingen over
schoolactiviteiten, zoals klassenavonden,
schoolfeesten of reizen
Ik vraag de ouders naar wat zij belangrijk vinden
in het onderwijs (bijv. persoonlijke ontwikkeling
of prestaties)
Ik heb kennis van verschillende manieren van
opvoeden
Ik heb kennis van verschillende culturen
Ik heb kennis van wat in verschillende culturen
en puber wel of niet mag
Ik weet wanneer een onderwerp gevoelig ligt
Ik ben vriendelijk en benaderbaar
Ik vraag de ouders naar hun opvattingen over
opvoeden en onderwijs
Ik stem mijn gedrag af op de cultuur of
opvattingen van de ouders
Ik sta open voor overleg als er bij ouders
principiële bezwaren zijn over
schoolactiviteiten, zoals klassenavonden,
schoolfeesten of reizen
Ik sta open voor andere culturen

Tabel 3. De stellingen bij de drie dimensies van de interculturele competentie voor de ouder- en docentenenquête.

De uitwerking van de enquêtes is voorgelegd aan docent Quintijn Schenkel en schoolleider
Fouad El Haji. De suggestie van Quintijn om in de docentenenquête in de items duidelijker de
context van de ontmoeting met ouders op te nemen en de suggestie van Fouad om in de stellingen
het meervoud van docent te gebruiken, zijn overgenomen.
Voor de schalen in beide enquêtes is een 5-puntsschaal gebruikt met de labels: nooit, bijna
nooit, soms, regelmatig en vaak. Met als varianten: zeer mee oneens, mee oneens, neutraal, mee
eens en zeer mee eens. Deze schalen zijn overgenomen van Wilshaus et al. (2009). Deze labels
zijn bij de verwerking van de resultaten omgezet in een 5-puntslikertschaal.
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3.5.3

De interviews met ouders over de ervaren aandacht voor waardenoriëntaties
Het derde instrument voor het meten van de aandacht voor waardeoriëntaties in de

contacten tussen school en thuis is het interview met de ouders. Interviews geven de onderzoeker
de gelegenheid om dieper in te gaan op elementen die in het gesprek aan de orde komen. Dat is
van belang bij dit onderzoek naar ervaringen met aandacht voor waardeoriëntaties, omdat soms
pas bij doorvragen klachten over de contacten aan het licht komen. Dat ouders pas bij doorvragen
over klachten spreken heeft wellicht te maken met loyaliteit met de school. Dat is in deze thesis
niet onderzocht, maar Deci en Rijan (1980) en Lusse (2013) bespreken dit element.
De interviews met de ouders zijn op semigestructureerde wijze afgenomen. Deze vorm is
minder sturend dan een vaste vragenlijst (Sekaran & Bougie, 2016). Meerdere onderzoekers
maken gebruik van (diepte-)interviews, waaronder Adams en Christenson (2000), Booijink
(2007), Devos et al. (2002) en Zionts et al. (2003).
De volgende vragen zijn gebruikt als interviewleidraad:
1. Heeft de schoolkeuze te maken met uw opvattingen over opvoeding en onderwijs?
2. Wordt er in gesprekken rekening gehouden met uw opvattingen over opvoeding en
onderwijs?
3. Ervaart u in de gesprekken respect voor uw opvattingen over opvoeding en onderwijs?
Bij de analyse van de interviews wordt gebruik gemaakt van de eerder besproken verdeling
van de aandacht over de volgende vier categorieën:
1. verschillen in waardenoriëntaties niet benoemen
2. verschillen in waardenoriëntaties benoemen
3. reageren op verschillen in waardenoriëntaties
4. verschillen in waardenoriëntaties proactief bevragen
Er zijn vier ouders telefonisch benaderd7. De interviews zijn met toestemming van de
ouders opgenomen en getranscribeerd (zie Bijlage 9 en 10).

7

Het was de opzet om via de laatste vraag in de enquête contactgegevens te verzamelen van ouders die wilden meewerken aan het interview.
Helaas stond in de ontvangen rapportage van het enquêteplatform alleen een IP-adres. Daardoor moest worden teruggevallen op de medewerking
van de school om contactgegevens van ouders te delen. Vanwege de AVG-regels konden alleen de gegevens worden gedeeld van de leden van de
ouderraad. De medewerking van de school liep hier stroef. De medewerkers reageerden niet op mails en herinneringen. Een gesprek hierover met
de directeur was nodig om de medewerking weer op gang te brengen. Om de verdere samenwerking niet in gevaar te brengen, is ervoor gekozen
om niet verder aan te dringen en genoegen te nemen met de ontvangst van de contactgegevens van deze vier ouders. Het vertrek van de directeur
in de afrondende fase van dit onderzoek belemmerde de communicatie nog meer. Uiteindelijk werd er niet neer gereageerd op verzoeken.
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3.6

De betrouwbaarheid en validiteit van de enquêtes en interviews
De enquête is in totaal ingevuld door 101 ouders. Een aantal van hen had deze onvolledig

ingevuld. Hun antwoorden zijn uit de resultaten verwijderd. Daarmee bleven 82 respondenten
over. Bij een populatie van 741 leerlingen en 659 ouders is dat niet voldoende om betrouwbare
uitspraken over alle ouders te kunnen doen (Sekaran & Bougie, 2016). Bij een foutmarge van
10% en een betrouwbaarheidsinterval van 95% zijn namelijk 86 respondenten vereist. Voor de
docentenenquête waren 68 docenten uitgenodigd. De 6 reacties waren eveneens onvoldoende om
betrouwbare uitspraken aan de uitkomsten te kunnen verbinden.
Twee ouders hebben op de uitnodiging voor een telefonisch interview gereageerd. Het was
de opzet om meer ouders te interviewen. De school was gesloten wegens de lockdown, zodat er
geen contact gemaakt kon worden op fysieke ouderavonden, wat eerder het plan was. De school
kon om eerdergenoemde AVG-redenen helaas geen e-mailadressen of telefoonnummers van de
ouders delen. De geïnterviewde ouders zijn lid van de ouderraad. Hun adressen zijn openbaar en
staan op de site van de school. Hun lidmaatschap van de ouderraad houdt in dat zij qualitate qua
betrokken ouders zijn. Hun reacties geven daarom geen betrouwbaar beeld van de
ouderbetrokkenheid van de totale ouderpopulatie van het Hugo de Groot College. Maar hun
antwoorden op de vragen over hun ervaringen met aandacht voor waardenoriëntaties in de
contacten met school zijn bruikbaar. Hun lidmaatschap van de ouderraad speelt geen rol in de
reflectie op aandacht voor waardenoriëntaties in de verschillende contacten met docenten. Dat
bleek uit de gesprekken.
Cronbachs Alpha is de maat voor de interne consistentie van een enquête. Een waarde
boven de 0,7 geeft aan dat aan de hand van de afzonderlijke vragen die bij een dimensie horen
een uitspraak kan worden gedaan over de bovenliggende dimensie.
Dimensies

Cronbachs Alpha

Onderwijsondersteunend gedrag

0,81

Oudercontact

0,56

Affectiviteit

0,77

Kennis

0,78

Aanpassingsvermogen

0,72

Tabel 4. De scores voor Cronbachs Alpha voor de dimensies van ouderbetrokkenheid en interculturele competentie in de
ouderenquête.
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In de ouderenquête is Cronbachs Alpha voor de dimensie oudercontact onder de norm.
Voor de dimensie ouderparticipatie kon Cronbachs alfa niet worden berekend, omdat die vragen
met ja of nee moesten worden beantwoord. Voor de ouderbetrokkenheid is Cronbachs Alpha
0,74. Voor de variabele waardenoriëntaties is Cronbachs Alpha 0,83, beide boven de norm.
Dimensies

Cronbachs Alpha

Affectiviteit

0,70

Kennis

0,91

Aanpassingsvermogen

0,31

Tabel 5. De scores voor Cronbachs alfa voor de dimensies van de interculturele competentie in de docentenenquête.

In de docentenenquête ligt Cronbachs alpha voor de dimensie aanpassingsvermogen met
0,31 ver onder de norm. Voor de variabele waardenoriëntaties is Cronbachs alpha 0,65, eveneens
onder de norm van 0,7. Samenvattend is kan worden gesteld dat de enquêtevragen voor de
docenten geen interne consistentie vertonen.
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4

Resultaten

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirische onderzoek gepresenteerd. Daarbij

wordt de volgorde aangehouden van de deelvragen die hiervoor zijn opgesteld.
In paragraaf 4.2 worden de resultaten van de ouderenquêtes over ouderbetrokkenheid
besproken en geanalyseerd. In paragraaf 4.3 worden de resultaten van het documentenonderzoek
gepresenteerd en geanalyseerd, waarbij ieder document individueel aan bod komt. In paragraaf
4.4 worden de resultaten van de ouder- en docentenenquête over waardenoriëntaties besproken,
gevolgd door de gecombineerde analyse van beide resultaten. In paragraaf 4.5 worden de
resultaten van de interviews met de ouders behandeld. Tot slot wordt het hoofdstuk met paragraaf
4.6 afgesloten met een gezamenlijke analyse van de resultaten van alle onderzoeksinstrumenten.
4.2
4.2.1

De ouderenquête voor de dimensies van ouderbetrokkenheid
De resultaten
Voor de beantwoording van deelvraag 3 over de mate van ouderbetrokkenheid op het Hugo

de Groot College zijn de resultaten van de ouderenquête in tabel 6, 7 en 8 weergegeven. In de
bespreking worden eerst de resultaten voor de verzamelde ouderkeuze voor de gehele dimensie
besproken. Daarvoor wordt de verdeling in procenten van alle antwoorden over de labels, van
‘nooit’ tot ‘vaak’ gebruikt. Vervolgens wordt gekeken naar de scores bij de stellingen. Achter de
stellingen staat de verdeling van de respons over de categorieën in procenten. De getallen in de
tabellen zijn afgekapt.
Tabel 6 toont bij de verzamelde ouderkeuze aan dat 84% van de ouders hun kind thuis
regelmatig tot vaak te ondersteunen. Bij de stelling over hulp bij het schoolwerk is de score iets
lager, waarbij aangetekend dat 27% hier met ‘soms’ op reageert. De categorieën ‘nooit’ en ‘bijna
nooit’ worden door slechts enkele ouders gekozen.
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De mate van onderwijsondersteunend gedrag van ouders
(vragen 1-5)
Ik spreek met mijn zoon of dochter over zijn/haar
huiswerk.
Ik probeer te helpen wanneer mijn kind om hulp bij
schoolwerk vraagt.
Ik weet waar mijn kind mee bezig is op school.
Ik vraag mijn kind naar wat er op school gebeurt.
Ik praat met mijn kind over de vakken die hij/zij lastig
vindt.
Verzamelde ouderkeuze in %

nooit

bijna
nooit

soms

regelmatig

vaak

2

0

5

39

54

2

4

27

29

38

1

0

11

40

48

4

0

9

33

45

1

2

12

40

44

2

1

13

37

47

Tabel 6. Het percentage ouders dat aangeeft onderwijsondersteunend te zijn, per vraag en per label (N=82)

In tabel 7 staan de resultaten voor de stellingen over contact met school. Daarin wordt bij
de verzamelde ouderkeuze zichtbaar dat 71% van de ouders regelmatig tot vaak contact hebben
met school. 11% van de ouders heeft nooit tot bijna nooit contact met school. De nieuwsbrieven
worden door 87% van de ouders regelmatig tot vaak gelezen. De Hugo app en het bezoek van
spreekavonden hebben een vergelijkbaar aandeel. 33% van de ouders zegt nooit of bijna nooit
met de docent te mailen of te bellen.
De mate van contact met de school door ouders (vragen
6-10)
Ik lees de nieuwsbrieven van de school.

nooit bijna nooit

soms

regelmatig

vaak

0

1

11

24

63

Ik lees de Hugo-app op mijn telefoon.

0

1

10

27

62

Ik bezoek de spreekavonden met docenten.

6

5

12

28

49

Ik bezoek de algemene ouderavonden.

4

9

15

28

45

Ik mail of bel met de docent van mijn zoon of dochter.

17

16

40

16

11

Verzamelde ouderkeuze

5

6

18

25

46

Tabel 7. Het percentage ouders dat aangeeft contact met school te onderhouden, per vraag en per label (N=82).

Tabel 8 laat te zien dat de ouders een geringe participatieve betrokkenheid hebben bij de
school. Deze populatie omvat geen leden van de medezeggenschapsraad en nauwelijks
vrijwilligers.
De mate van formele ouderbetrokkenheid van ouders
(vragen 11-13)
Ik ben lid van de medezeggenschapsraad.

nee

ja

100

0

Ik help op school als vrijwilliger.

95

5

Ik ben lid van de ouderraad.

93

6

Verzamelde ouderkeuze

96

4

Tabel 8. Het percentage ouders dat aangeeft formeel bij de school betrokken te zijn, per vraag en per label (N=82).
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4.2.2

De analyse van de ouderenquête over de dimensies van ouderbetrokkenheid
Wat zeggen de resultaten over de mate van ouderbetrokkenheid op het Hugo de Groot

College? De verzamelde reacties van de ouders bij de dimensies onderwijsondersteunend gedrag
en oudercontact vallen voor respectievelijk 84% en 71% in de categorieën ‘vaak’ en ‘regelmatig’.
Dit beeld komt overeen met de literatuur, waarin zowel Booijink als Leenman en Veen stellen dat
ouders betrokken zijn (Booijink, 2007, p. 22; Veen & Van Erp in Leeman & Veen, 1996, p. 29).
Voor de grootste groep ouders van het Hugo de Groot College geldt dat ook. Maar wat opvalt is
dat 11% van de ouders zegt nooit of bijna nooit enige mate van contact te hebben met de school.
Wat betreft de formele participatie valt slechts 4% van de verzamelde reacties in de
categorie ‘ja’. Lusse (2013) verklaart deze geringe formele betrokkenheid door erop te wijzen dat
de relatie tussen de ouders en de school verandert naarmate het kind ouder wordt. In de
middelbareschoolleeftijd is een van de belemmeringen die ouders ervaren bij de formele
participatie, dat hun kind hier weerstand tegen biedt (Hoover & Sandler, 1997, p. 28; Lusse,
2013, p. 46).
4.3

Het documentenonderzoek
Wat zegt de school in haar documenten over aandacht voor waardenoriëntaties in de

contacten tussen de school en de thuis? Hiervoor zijn drie documenten geanalyseerd: de Schoolouder-overeenkomst, het Ouderbeleidsplan en het Schoolplan 2021-2024 (zie bijlage 6). In de
volgende paragrafen wordt per document aangegeven hoeveel passages in deze documenten
hierover gaan en in welke van de eerder besproken categorieën deze vallen:

4.3.1

1.

verschillen in waardenoriëntaties niet benoemen;

2.

verschillen in waardenoriëntaties benoemen;

3.

reageren op verschillen in waardenoriëntaties;

4.

verschillen in waardenoriëntaties proactief bevragen.

De School-ouder-overeenkomst
De School-ouder-overeenkomst beslaat één A4 met 17 bullet points over verschillende

thema’s. Het merendeel van de tekst gaat schoolresultaten, spijbelen en orderegels. Over het
contact tussen de school en ouders zijn drie bullet points.
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Passages over aandacht voor
waardenoriëntaties

Benoemt niet

Benoemt

Reactief

Proactief

0

0

2

1

Tabel 9. Aantal passages over aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en thuis in de School-ouderovereenkomst, per categorie.

Twee van deze passages vallen binnen categorie 3 en vermelden dat de school contact
opneemt bij eventuele problemen. In het eerste stelt de school: “Wij nemen bij vragen en
eventuele problemen contact met u op en proberen om, in overleg met u, tot oplossingen te
komen”. In het tweede aandachtspunt verwacht de school van ouders dat zij “bij vragen en
eventuele problemen de tijd nemen om te overleggen met de school om samen tot
verbeteringen/oplossingen te komen”.
Eén aandachtspunt valt binnen categorie 4, de categorie waarin de school proactief vraagt
naar de verschillen in waardenoriëntaties. De tekst in het document luidt: “Wij staan open voor u
en uw inbreng en we zullen u zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen binnen de
school”. Met openstaan voor inbreng bedoelt de school nieuwsgierig te zijn naar de opvattingen
de ouders, wat in een ontmoeting zou moeten leiden tot vragen over opvattingen en waarden.
4.3.2

Het Ouderbeleidsplan
In het drie pagina’s tellende Ouderbeleidsplan verwoordt de school haar visie op

ouderbetrokkenheid. Dit plan bevat vijftien passages over de relatie tussen school en thuis.
Passages over aandacht voor
waardenoriëntaties

Benoemt niet

Benoemt

Reactief

Proactief

10

3

1

1

Tabel 10. Het aantal passages over aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en thuis in het
Ouderbeleidsplan, per categorie

Tien passages vallen in categorie 1. Een voorbeeld hiervan is: “Wij verwachten van ouders
dat zij een ondersteunende rol oppakken. Hierbij valt te denken aan: communiceren en
samenwerken met school over de schoolloopbaan van hun kind”. Over verschillen in
waardenoriëntaties wordt hier niet gesproken. Hoewel naar de formele contactmomenten wel
aandacht uitgaat, wordt dit enkel gedaan in organisatorische zin, zoals: “Er zijn periodieke
oudergesprekken (zoals bijvoorbeeld 10-minutengesprekken)”.
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Drie passages, waarin de school spreekt over het “op één lijn zitten” en over de
gelijkwaardigheid van school en ouders, vallen binnen categorie 2. Wat daarbij van welke partij
wordt verwacht in het geval school en ouders niet op één lijn zitten, wordt niet helder gemaakt.
Er valt één passage in categorie 3 waarin de school zich actief opstelt en de verschillen in
waarden benoemt. Zo ziet de school een rol weggelegd voor “de ouder als meedenker”. Dit is een
moment waarop verschillen in waarden aan de orde kunnen komen.
Eén passage valt binnen categorie 4. Hierin rekent de school op “een actieve ouderraad die
met de directie meedenkt en kritisch proactief naar de school kijkt”. Bij die houding valt te
verwachten dat er belangstelling is naar verschillen in waarden. Het gaat in deze passage over de
ouderraad. Daarin zit een handvol ouders. Over de contacten van docenten met alle ouders wordt
hier niet gesproken.
4.3.3

Het Schoolplan 2021-2024
Dit is het meest actuele document. Dit 26 pagina’s tellende plan bevat 29 passages over de

contacten tussen school en ouders.
Passages over aandacht voor
waardenoriëntaties

Benoemt niet

Benoemt

Reactief

Proactief

14

7

4

4

Tabel 11. Het aantal passages over aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en thuis in het Schoolplan
2021-2024, per categorie.

21 passages (14 + 7) in dit document vallen in de categorieën 1 en 2. De overige acht
passages vallen in categorieën 3 en 4.
Van die acht passages vallen er vier in categorie 3. De school benoemt dat zij investeert in
een goedlopende ouderraad: “De ouders en leerlingen voelen zich hierdoor gehoord en betrokken
bij de school” en “de ouders denken mee over belangrijke beslissingen”. Deze passages duiden
erop dat de opvattingen van ouders en hun waarden worden meegenomen.
De vier passages vallen in categorie 4, de categorie waarin de school de verschillen
proactief benadert, Zo zegt de school dat er “initiatieven worden uitgevoerd om informatie op te
halen bij ouders en leerlingen”. Hieraan wordt toegevoegd: “In de communicatie met
medewerkers, ouders en leerlingen wordt niet alleen aandacht besteed aan het zenden van
informatie, maar ook aan het ophalen ervan”. Bij het ophalen kan worden aangenomen dat de
school open staat voor andere waardenoriëntaties dan die van de school.
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4.3.4

De analyse van de drie documenten

In onderstaande tabel 12 staan de bevindingen van de drie bovenstaand besproken
documenten.
Passages in de beleidsdocumenten over
aandacht voor waardenoriëntaties in de
contacten tussen school en thuis
School-ouder-overeenkomst

Benoemt niet

Benoemt

Reactief

Proactief

0

0

2

1

Ouderbeleidsplan (uit 2013-2014)

10

3

1

1

Schoolplan 2021-2024

14

7

4

4

Totaal aantal passages per categorie

24

10

7

6

51%

21%

15%

13%

Percentage van de passages per categorie

Tabel 12. Het aantal passages over aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en thuis, per categorie.

Wat zegt de school in haar documenten over aandacht voor waardenoriëntaties in de
contacten tussen de school en de thuis? De documenten beslaan in totaal 30 pagina’s. Slechts 24
passages daarin gaan over het contact met ouders. In 72% van die passages is met respectievelijk
51% en 21% sprake van een attitude in categorie 1 en 2. De categorieën 3 en 4 scoren
respectievelijk 15% en 13%. In de School-ouder-overeenkomst, het document waarin de aandacht
voor verschillen in waardenoriëntaties gezien de titel het meest zou worden verwacht, staan
slechts drie passages waarin dit onderwerp wordt aangekaart, terwijl juist die attitude van belang
is bij het aandacht geven aan waardenoriëntaties. Dat is zorgelijk in het licht van dit onderzoek
naar het vergroten van de perceptie van het welkom door in de contacten met ouders aandacht te
geven aan waardeoriëntaties.
Tegelijkertijd is zichtbaar dat het aantal passages over waardenoriëntaties toeneemt in de
tijd. Het gegeven dat in het recentste document hierover de meeste passages zijn opgenomen en
dat hierin meer passages staan die vallen in de categorieën 3 en 4, weerspiegelt de algemene
onderwijstrend dat scholen meer rekening zijn gaan houden met de opvattingen van ouders en dat
zij hen als partners en belanghebbenden zijn gaan beschouwen (Bakker et al., 2013; Booijink,
2007; Hooge, Van der Sluis & de Vijlder, 2004, p. 41; Smit et al., 2007).
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4.4

De enquêtes voor de dimensies van de waardenoriëntaties
Ter beantwoording van deelvraag 5 over de ervaringen van ouders en docenten met

betrekking tot de aandacht die in de contacten tussen school en thuis uitgaat naar
waardenoriëntaties, worden in paragraaf 4.4.1 de resultaten besproken van het tweede deel van de
ouderenquête, waarin onderzoek is gedaan naar de mate van affectiviteit, kennis en
aanpassingsvermogen bij docenten. De analyse van deze resultaten volgt na de resultaten van de
docentenenquête. In paragraaf 4.4.2 worden de resultaten besproken van de docentenenquête. In
paragraaf 4.4.3 volgt de gecombineerde analyse van de beide enquêtes. De getallen in de tabellen
zijn afgekapt.
4.4.1

De resultaten van de ouderenquête
Tabel 13 gaat over de dimensie affectiviteit en toont bij de verzamelde ouderkeuze aan dat

de meeste reacties in de negatieve categorieën vallen, met 63% in de categorie ‘nooit’.
Gecombineerd met ‘bijna nooit’ komt uit dat op 81%. Het overgrote deel van de ouders (93%)
zegt dat de docenten nooit naar hun levensovertuiging of religie vragen. De categorie ‘soms’
wordt door circa 25% van de ouders gekozen bij de stellingen over vragen naar de
gezinssamenstelling en vragen over wat ouders belangrijk vinden in het onderwijs.
De mate van affectiviteit van docenten volgens ouders (vragen
23-27)
De docenten vragen mij naar mijn levensovertuiging/religie.

93

bijna
nooit
2

De docenten vragen mij naar de gezinssamenstelling.

48

24

24

4

0

De docenten vragen mij naar de opvoedregels in ons gezin.
De docenten vragen mij naar mijn opvattingen over
schoolactiviteiten, zoals schoolfeesten.
De docenten vragen mij naar wat ik belangrijk vind in het
onderwijs (bijv. persoonlijke ontwikkeling of prestaties).
Verzamelde ouderkeuze in procenten

73

13

13

1

0

63

27

8

1

0

35

22

26

16

1

63

18

15

5

0

nooit

soms

regelmatig

vaak

4

1

0

Tabel 13. Het percentage ouders dat aangeeft dat de docenten affectief zijn, per vraag en per label (N = 82)

Tabel 14 toont de resultaten voor de mate van kennis van docenten over waarden en
opvattingen. Een meerderheid (53%) van de ouders kiest hier voor de categorie ‘neutraal’. Dat
zien we in grote lijnen ook terug bij de afzonderlijke stellingen. Daarbij valt op de 33% van de
ouders het eens of zeer eens is dat de docenten kennis hebben van hun cultuur. Bij de stelling dat
de docenten kennis hebben van de manier van opvoeden, kiest juist 35% van de ouders voor de
categorieën ‘mee oneens’ en ‘zeer mee oneens’.
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De mate van kennis van de docenten over waarden en
opvattingen volgens ouders (vragen 18-22)
De docenten hebben kennis van mijn manier van
opvoeden.
De docenten hebben kennis van mijn cultuur.
De docenten hebben kennis van wat een puber volgens
mijn opvattingen wel of niet mag.
De docenten weten of een opvatting of overtuiging in mijn
cultuur gevoelig ligt.
Verzamelde ouderkeuze in procenten

zeer mee
oneens

mee
neutraal
oneens

mee
eens

zeer mee
eens

18

17

55

7

2

5

10

52

27

6

7

16

46

27

4

9

13

57

17

4

10

14

53

20

4

Tabel 14. Het percentage ouders dat aangeeft dat de docenten kennis hebben van hun waarden en opvattingen, per vraag en per
label (N = 82)

Tabel 15 gaat over de mate van aanpassingsvermogen. Hier zien we bij de verzamelde
ouderkeuze dat de 48% van de ouders kiest voor de categorie ‘neutraal’. Bij de stellingen valt op
dat 80% het er eens of zeer mee is dat de docenten vriendelijk en benaderbaar zijn. Circa drie op
de tien (29%) ouders kiest voor de categorie ‘mee eens’ wanneer hun gevraagd wordt of docenten
luisteren naar hun opvattingen. Ook kiest ongeveer een derde (32%) voor ‘mee eens’ op de vraag
of de docenten openstaan voor overleg bij bezwaren tegen schoolactiviteiten. In de categorie
‘zeer mee eens’ vallen bij deze dimensie de reacties op de stelling dat de docenten vriendelijk en
benaderbaar zijn (28%) en dat zij openstaan voor andere culturen (19%).
De mate van aanpassingsvermogen van docenten volgens ouders
(vragen 14-18)
De docenten zijn vriendelijk en benaderbaar.
De docenten luisteren naar mijn opvattingen over opvoeden en
onderwijs.
De docenten passen hun gedrag aan aan mijn cultuur of opvattingen.
De docenten staan open voor overleg als er principiële bezwaren zijn
tegen schoolactiviteiten zoals klassenavonden, schoolfeesten of
reizen.
De docenten staan open voor andere culturen.
Verzamelde ouderkeuze in procenten

zeer
mee
mee zeer mee
mee
neutraal
oneens
eens
eens
oneens
2
4
13
52
28
4

5

57

29

5

6

9

71

11

1

1

4

59

32

4

1

0

37

42

19

3

4

48

33

11

Tabel 15. Het percentage ouders dat aangeeft dat docenten aanpassingsvermogen hebben, per vraag en per label (N = 82)

4.4.2

De resultaten van de docentenenquête
En wat vinden de docenten van hun affectiviteit, kennis en aanpassingsvermogen? Tabel 16

gaat over affectiviteit en toont bij de verzamelde docentenkeuze dat het zwaartepunt van de
reacties ligt bij de categorieën ‘nooit’ en ‘soms’. 83% van de docenten zegt nooit te vragen naar
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levensovertuiging of religie. Die score verandert licht, als het onderwerp schoolzaken betreft,
zoals opvoedregels (33% ‘soms’) en wat ouders belangrijk vinden in het onderwijs. Dan blijkt dat
66% van de docenten daar soms en 33% regelmatig naar vraagt.
De mate van affectiviteit van docenten volgens de docenten
(vragen 1-5)
In gesprekken met ouders vraag ik naar hun
levensovertuiging/religie.
In gesprekken met ouders vraag ik naar de gezinssituatie.
In gesprekken met ouders vraag ik naar de opvoedregels in hun
gezin.
In gesprekken met ouders vraag ik naar hun opvattingen over
schoolactiviteiten, zoals klassenavonden, schoolfeesten of reizen.
In gesprekken met ouders vraag ik naar wat zij belangrijk vinden
in het onderwijs (bijv. persoonlijke ontwikkeling of prestaties).
Verzamelde docentenkeuze in procenten

bijna
nooit

soms

83

0

16

0

0

16

0

33

16

33

16

33

33

16

0

66

16

16

0

0

0

0

66

33

0

37

10

33

13

7

nooit

regelmatig vaak

Tabel 16. Het percentage docenten dat aangeeft affectief te zijn in het gesprek met ouders, per vraag en per label (N = 6)

Tabel 17 toont bij de verzamelde docentenkeuze dat 96% van hen het er mee eens of zeer
mee eens is dat zij kennis over waarden en opvattingen bezitten. De docenten zijn het ermee eens
of zeer mee eens dat zij kennis hebben van verschillende culturen (99%), van wat pubers wordt
toegestaan in die verschillende culturen (100%) en van de gevoeligheid van bepaalde
onderwerpen (99%). Bij de stelling over kennis van opvoeden kiest 16% van de docenten de
neutrale optie.
De mate van kennis van de docenten over waarden en
opvattingen volgens docenten (vragen 6-9)
Ik heb kennis van verschillende manieren van opvoeden.

zeer
mee
oneens
0

mee
oneens

neutraal

mee
eens

0

16

50

zeer
mee
eens
33

Ik heb kennis van verschillende culturen.
Ik heb kennis van wat een puber in verschillende culturen wel of
niet mag.
Ik weet wanneer een onderwerp gevoelig ligt.

0

0

0

33

66

0

0

0

50

50

0

0

0

33

66

Verzamelde docentenkeuze in procenten

0

0

4

42

54

Tabel 17. Het percentage docenten dat aangeeft kennis te hebben van waarden en opvattingen van ouders, per vraag en per label
(N = 6)

Wat betreft de mate van aanpassingsvermogen van docenten laat tabel 18 zien dat 77% van
de scores bij de verzamelde docentenkeuze vallen in de positieve categorieën (neutraal, mee eens,
zeer me eens). 100% van de docenten vindt zichzelf vriendelijk en benaderbaar. Eenzelfde 100%
score krijgt de stelling over openstaan voor overleg bij principiële bezwaren bij
schoolactiviteiten. Bij de stelling of de docenten ouders vragen stellen over hun opvattingen over
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opvoeding en onderwijs, is de score minder uitgesproken. 16% vraag dat bijna nooit. De helft van
de docenten (50%) kiest hierbij voor ‘neutraal’.

Ik ben vriendelijk en benaderbaar.

0

0

0

50

zeer
mee
eens
50

Ik stem mijn gedrag af op de cultuur of opvattingen van de ouders.

0

0

50

33

16

Ik sta open voor andere culturen.
Ik vraag de ouders naar hun opvattingen over opvoeden en
onderwijs.
Ik sta open voor overleg als er bij ouders principiële bezwaren zijn
over schoolactiviteiten, zoals klassenavonden, schoolfeesten of
reizen.
Verzamelde docentenkeuze in procenten

0

0

0

16

83

0

16

50

33

0

0

0

0

50

50

0

3

20

37

40

De mate van aanpassingsvermogen van docenten volgens
docenten (vragen 10-14)

zeer mee mee
mee
neutraal
oneens oneens
eens

Tabel 18. Het percentage docenten dat aangeeft zich aan te passen in het contact met ouders, per vraag en per label (N = 6)

4.4.3

De gecombineerde analyse van ouder- en docentenenquête over de dimensies
waardenoriëntatie
In deze paragraaf worden de resultaten van zowel de ouder- als de docentenenquête

geanalyseerd. De vraag die hierbij hoort is of de ouders en de docenten eenzelfde perceptie van
het contact hebben.
Bij de dimensie aanpassingsvermogen zijn de ouders en docenten het er in grote lijnen eens
dat de docenten vaardig zijn in het gesprek, al vallen de scores van de docenten vaker in de
categorieën ‘zeer mee eens’ dan die van de ouders. Echter, bij de resultaten van de dimensies
affectiviteit en kennis zijn de verschillen in scores tussen ouders en docenten aanzienlijk. Hierin
is een patroon waarneembaar: de ouders ervaren weinig affectiviteit en beoordelen kennis van
waarden en opvattingen laag. De docenten daarentegen zijn positiever over de mate van
affectiviteit en zeer positief over hun kennis. In de volgende figuren worden die patronen
weergegeven.

40

Figuur 2 toont de verdeling van de reacties voor de dimensie affectiviteit voor ouders en
docenten. In de balken staan de verdelingen over de vijf antwoordcategorieën.

De mate van affectiviteit in het conctact tussen docenten en
ouders
ouders
docenten
0

20

40
nooit

bijna nooit

60
soms

80
regelmatig

100

120

vaak

Figuur 2. Het percentage ouders en docenten dat vindt dat docenten affectief zijn in het gesprek, per label (ouders N =82;
docenten N = 6)

Van de ouders geeft 63% (rood) aan die affectiviteit nooit te ervaren. De docenten
daartegen zijn positiever. 53% van hen stelt dat zij hieraan soms, regelmatig tot vaak (53 % grijs, lichtgroen, donkergroen) aandacht besteden.
Dat verschil in ervaring wordt in de literatuur herkend door onder andere Lusse (2013) en
Zionts et al. (2003). Lusse spreekt bij het versterken van het vertrouwen tussen de school en de
thuissituatie over het belang van de succesfactor wederkerigheid, die ontbreekt (Lusse, 2013, p.
212). Zionts et al. (2003) noemen dat ouders verlangen naar meer begrip voor hun cultuur (Zionts
et al., 2003, p. 46).
Dit verschil in scores is eveneens zichtbaar bij de vragen over de dimensie kennis, zoals in
onderstaande Figuur 3 wordt weergegeven. Van de docenten geeft 96% aan het eens tot zeer eens
(lichtgroen en dondergroen) te zijn dat zij kennis hebben van waardenoriëntaties, terwijl de
ouders daar overwegend neutraal in zijn (53%), met ook scores in de categorieën ‘oneens’ en
‘zeer mee oneens’ (oranje en rood).
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De kennis van waarden en opvattingen bij docenten
ouders

docenten
0

20
zeer mee oneens

40
mee oneens

60
neutraal

80

100

mee eens

zeer mee eens

120

Figuur 3. Het percentage ouders en docenten dat vindt dat docenten kennis hebben van opvattingen en waarden, per label (ouders
N =82; docenten N = 6)

Het verschil in perceptie van de getoonde affectiviteit en van de mate van kennis van
waarden en opvattingen is opmerkelijk en hindert een succesvolle verbetering van de perceptie
van het welkom; de docenten menen dat zij voldoende aandacht hebben voor waarden en
daarmee de perceptie van het welkom voldoende vorm geven. De ouders ervaren dat tegengesteld
en daarmee komt het doel van verbetering van de perceptie van het welkom niet in zicht. De
wederkerigheid die Lusse (2013) als succesfactor benoemt, ontbreekt hier.
Of die tegenstellingen te verklaren zijn en of deze werkelijk worden veroorzaakt door een
tekort aan kennis of dat hiervoor een andere onderliggende oorzaak is, is in deze thesis niet
onderzocht. Omdat dit verschil pas in het empirische onderzoek duidelijk werd, wordt dit niet in
dit hoofdstuk behandeld. In het hoofdstuk Discussie wordt hierop ingegaan.
4.5

De interviews met ouders
Voor de beantwoording van deelvraag 5 met betrekking tot de ervaringen van ouders met

de aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten tussen school en thuis zijn ook enkele
interviews afgenomen. In paragraaf 4.7.2 worden de resultaten gepresenteerd, waarna de
resultaten in paragraaf 4.7.3 worden geanalyseerd.
4.5.1

De resultaten van de interviews met ouders
Ouder1 en Ouder2 zijn formeel betrokken bij de school, doordat beiden lid zijn van de

ouderraad. Beiden zijn tevreden over de manier waarop docenten in gesprekken omgaan met
verschillen in waardenoriëntaties. De ouders zeggen dat deze verschillen gerespecteerd worden.
Zo stelt Ouder1: “Respect? Ja, ik denk het wel”. Ouder2 voegt hieraan toe: “Ja, ik vind dat ik
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daar goed behandeld word”. Ouder2 zegt ook: “Er wordt rekening gehouden met religie. Ik weet
dat ze rekening houden met moslims in verband met varkensvlees. Daar wordt echt rekening mee
gehouden”. Deze reacties vallen samen met categorie 3 van de in hoofdstuk 3 besproken
vierdeling: er wordt gereageerd op verschillen in waardenoriëntaties.
Later in de gesprekken verandert die tevredenheid echter. Dat blijkt bij Ouder2 wanneer
naar haar eigen geloofsovertuiging wordt gevraagd en zij hindoe blijkt te zijn. Hierover zegt zij:
“Nou, er zijn best wel veel hindoekinderen op school, misschien kan daar ook een keertje naar
gekeken worden. Dat mis ik wel”. Later geeft zij dit nog sterker aan: “Maar er wordt nooit
rekening gehouden dat er geen rund [in het eten] mag”. De docenten nemen geen initiatief om
met ouders over waardenoriëntaties te spreken, merkt ook Ouder1 op: “Nee, daar hebben we het
nooit over gehad”. Deze reacties vallen samen met categorie 1 van de in hoofdstuk 3 besproken
vierdeling: de docent benoemt de verschillen in waardenoriëntaties niet. Het onderwerp
waardenoriëntaties komt pas ter sprake bij klachten of incidenten. Dat merkt Ouder1 wanneer hij
een klacht heeft over een schoolopdracht voor zijn dochter: “De docent heeft mij nog wel
rechtstreeks gevraagd van: is dat [islamitische gezin] de reden?”
Samenvattend vallen uiteindelijk de reacties van de ouders in de categorieën 1: de docent
benoemt de verschillen in waardenoriëntaties niet en categorie 3: de docent reageert op
verschillen in waardenoriëntaties (zie voor de volledige analyse Bijlage 8).
4.5.2

De analyse van de resultaten van de interviews met de ouders
In de uitspraken van de ouders is een patroon waarneembaar: pas bij conflicten komen

verschillen in waardenoriëntaties aan de orde. Dit patroon correspondeert met de bevindingen uit
de literatuur met betrekking tot de contacten tussen de school en de thuissituatie. Wilshaus et al.
(2009) stellen dat leerkrachten in de contacten met ouders hoofdzakelijk focussen op de
onderwijskundige aspecten en dat zij opvoeden als de taak van de ouders beschouwen (Wilshaus
et al., 2009, p. 42). In dat geval worden verschillen in waardenoriëntaties pas aangekaart als het
niet langer anders kan, zoals bij conflicten. Dat leidt bij de geïnterviewde ouders tot frustratie en
boosheid. Ouders willen dat er eerder naar hun waardenoriëntatie wordt gevraagd.
Dat is relevant in dit onderzoek, omdat de aanname is dat aandacht voor waardenoriëntaties
de ouderbetrokkenheid versterkt. In de literatuur wordt dit benoemd. Zionts et al. (2003) stellen
in hun onderzoek onder ouders van kinderen met een beperking, dat er onvoldoende naar hun
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opvattingen wordt gevraagd. Als dat het geval is, verliezen sommige ouders de betrokkenheid
(Zionts et al., 2003, pp. 44-45).
4.6

De gezamenlijke analyse van de resultaten van de drie onderzoeksinstrumenten
In deze paragraaf worden de analyses van de in dit hoofdstuk besproken instrumenten

samengevoegd.
Uit de ouderenquête bleek dat de meeste ouders van het Hugo de groot College regelmatig
of vaak bezig zijn met het schoolwerk van hun kind. Er is gering aantal ouders die dat nooit of
soms doen. Opvallender is dat er betrekkelijk veel ouders zijn die nooit of bijna nooit contact
hebben met de school. De literatuur benoemt dat afwezige of zwakke ouderbetrokkenheid nadelig
is voor de resultaten van het kind (Bakker et al., 2013; Jeynes, geciteerd in Lusse, 2013).
Hoe kan die zwakke of afwezige ouderbetrokkenheid worden versterkt? Een factor bij het
versterken van die ouderbetrokkenheid is de perceptie van het welkom. Daarvoor is het volgens
dit onderzoek van belang dat de school in contacten met thuis aandacht geeft aan
waardenoriëntaties.
Uit de schooldocumenten blijkt een ontluikende visie op aandacht voor verschillen in
waardenoriëntaties in contacten met ouders. In het meest recente document staan 8 passages in de
categorieën 3 en 4, waarin wordt verwoord dat de school (proactief) aandacht wil geven aan de
opvattingen van de ouders.
De docenten zeggen in de enquête dat zij zich inspannen om in de contacten met de ouders
aandacht te geven aan waardenoriëntaties. Dat zou de perceptie van het welkom moeten
verbeteren. Maar de ervaringen van de ouders zijn minder positief en staan soms haaks op die van
de docenten. De ouders zeggen dat zij die aandacht voor waardenoriëntaties soms ervaren bij
gesprekken over onderwijskundige onderwerpen, maar dat de docenten slechts zelden vragen
naar de waardenoriëntaties van ouders bij opvoedkundige onderwerpen. En als dit gebeurt, is dat
vaak naar aanleiding van incidenten en niet uit nieuwsgierigheid. In die gevallen leidt het late
moment tot frustratie en boosheid bij de ouders en dat leidt volgens de literatuur tot juist minder
ouderbetrokkenheid (Zionts et al., 2003, pp. 44-45)

44

5
5.1

Conclusies, discussie en aanbevelingen
Inleiding
In dit hoofdstuk worden eerst de deelvragen en de hoofdvraag beantwoord. Daarna volgt

een discussie over het onderzoek. Tot slot worden de aanbevelingen besproken. In verband met
de geringe respons van de docenten op de enquête kunnen met betrekking tot het
docentenperspectief geen significante conclusies aan de resultaten worden verbonden. De
geïnterviewde ouders zijn lid van de ouderraad. Daardoor zijn zij op het terrein van
ouderbetrokkenheid niet representatief voor alle ouders. Dat ligt anders voor hun reflectie op de
aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten met docenten. Daarbij is hun status als lid van
de ouderraad niet van belang. Het beperkte aantal ouders dat kon worden geïnterviewd maakt het
noodzakelijk om een voorbehoud te verbinden aan conclusies over hun ervaringen.

5.2

Antwoorden op de deelvragen en de hoofdvraag

Deelvraag 1: welke rol speelt de perceptie van het welkom bij het versterken van de
ouderbetrokkenheid?
De perceptie van het welkom is een van de factoren voor ouderbetrokkenheid. De perceptie
van het welkom wordt onder andere bepaald door de wijze waarop docenten de ouders bij de
school betrekken en welke inspanningen de school doet om een uitnodigend klimaat voor
ouderbetrokkenheid te creëren.
Deelvraag 2: welke rol speelt de aandacht voor waardeoriëntaties bij de perceptie van het
welkom?
Aandacht voor waardenoriëntaties verbetert de perceptie van het welkom. Onderzoekers
wijzen op het belang van aandacht voor waardenoriëntaties in de contacten tussen de school en de
thuissituatie van leerlingen. “Schoolteams zouden ernaar kunnen streven om jaarlijks naar
opvattingen, verwachtingen en bevindingen van alle ouders over het onderwijs te vragen” (Smit
et al., 2007). De sleutel tot een betere communicatie tussen docenten en ouders ligt bij de attitude
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die de docenten hebben ten aanzien van waardenoriëntaties (Lusse, 2013; Adams & Christenson,
2000; Zionts et al., 2003; Bakker et al. (2013, pp. 36-37).
Deelvraag 3: hoe betrokken zijn de ouders bij het Hugo de groot College?
Ouderbetrokkenheid omvat drie dimensies: ondersteuning bij schoolwerk, contact met de
school en formele betrokkenheid. Wat betreft ondersteuning bij het schoolwerk zijn de meeste
ouders betrokken. Die brede betrokkenheid komt overeen met de literatuur waarin wordt gesteld
dat ouders betrokken zijn. Slechts 3% van de ouders op het Hugo de Groot College ondersteunt
hun kind hierbij nooit of bijna nooit. Bij het contact met de school is het aandeel niet-betrokken
ouders groter. 11% van de ouders heeft nooit tot bijna nooit contact met de school en 33% van
hen zegt nooit of bijna nooit met de docent te mailen of te bellen. De formele betrokkenheid is
zeer beperkt. Slechts 4% is via vrijwilligerswerk of lidmaatschap van de ouderraad betrokken bij
de school. Volgens de literatuur is die geringe formele betrokkenheid typerend voor
ouderbetrokkenheid in het middelbaar onderwijs.
Deelvraag 4: wat staat er in de documenten van de school over de aandacht voor
waardenoriëntaties in de contacten tussen school en ouders?
De documenten zijn geanalyseerd op de mate waarin de school in de contacten met ouders
aandacht geeft aan waardeoriëntaties. Die mate varieert van het niet benoemen van verschillen,
tot aan het proactief vragen naar waarden. In de School-ouder-overeenkomst wordt aan dit
onderwerp vrijwel geen aandacht besteed. In het Ouderbeleidsplan staat een passieve houding ten
opzichte van verschillen in waardenoriëntaties centraal. Het Schoolplan 2021-2024 is het
recentste document. Hierin spreekt het Hugo de Groot College zich vaker en meer uit over een
proactieve attitude ten aanzien van deze verschillen. Naast aandacht voor het zenden van
informatie, is in dit document ook aandacht voor het verzamelen van informatie bij ouders. Dit
jongste document bevat in vergelijking met oudere documenten aanzienlijk meer passages waarin
staat dat op verschillen in waardenoriëntaties wordt gereageerd of waarin staat dat ouders
proactief worden bevraagd op waardenoriëntaties.
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Deelvraag 5: hoe ervaren ouders en docenten de aandacht voor waardenoriëntaties in de
contacten tussen school en ouders?
De meeste ouders missen in de gesprekken aandacht voor hun waardenoriëntatie. Van de
docenten besteedt slechts een klein deel vaak of regelmatig aandacht aan waardenoriëntaties. De
docenten zeggen dat zij veel kennis hebben van waardenoriëntaties, maar de ouders herkennen dit
niet. De docenten tonen geen proactieve attitude ten aanzien van waardenoriëntaties. Het ter
sprake komen ervan is afhankelijk van het gespreksonderwerp. De ouders ervaren dat de
docenten bij onderwijskundige onderwerpen soms vragen naar waardenoriëntaties. Bij
opvoedkundige onderwerpen is er bijna nooit proactief aandacht is voor waardenoriëntaties. Het
gesprek komt pas op waardenoriëntaties bij incidenten of conflicten. In dat geval ervaren de
ouders de aandacht ervoor als te laat.
Hoofdvraag: hoe kan op het Hugo de Groot College de ouderbetrokkenheid worden versterkt
door in de contacten tussen thuis en school aandacht te besteden aan waardenoriëntaties?
De school kan perceptie van het welkom verbeteren en daarmee de ouderbetrokkenheid
versterken door in de contacten met ouders hen proactief te bevragen naar hun waardenoriëntaties
bij zowel onderwijskundige als opvoedkundige onderwerpen. Aandacht voor waardenoriëntaties
van ouders verbetert de perceptie van het welkom en die versterkt op haar beurt de
ouderbetrokkenheid. Proactieve aandacht voor waardenoriëntaties voorkomt frustraties en
boosheid en daarmee afnemende ouderbetrokkenheid.

5.3

Discussie
In deze paragraaf wordt aan de hand van drie aspecten besproken wat de bijdrage van dit

onderzoek is aan de stand van zaken rondom de kennis van de rol van waardenoriëntaties bij
ouderbetrokkenheid op scholen.
Het eerste aspect betreft de constatering dat de perceptie van ouders van de mate van kennis
van waardenoriëntaties en getoonde affectiviteit in het contact met school haaks staat op die van
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de docenten. Dat verschil werd pas duidelijk in het empirische onderzoek. Het verschijnsel daagt
uit tot een verklaring. Onderstaand worden twee mogelijke verklaringen besproken.
Shadid (2003) wijst erop dat kennis van cultuur niet automatisch betekent dat de
communicatie met een communicatiepartner met een andere cultuur ook soepel verloopt.
Hiervoor is ook kennis nodig van hoe in die cultuur wordt omgegaan met taal, non-verbaal
gedrag en culturele interpretatieschema’s. Een tweede verklaring voor het verschil heeft
betrekking op de manier waarop ouders en docenten percipiëren of er rekening wordt gehouden
met opvattingen en waardeoriëntaties in de contacten tussen school en thuis, en wanneer dat
voldoende is. Epstein (1992) en Lusse (2013) wijzen daarbij op de attitude van de docenten. Het
is interessant om de resultaten van de docentenenquête met deze blik nogmaals onder de loep te
nemen. Aangezien 96% van de docenten op de dimensie kennis scoort met ‘mee eens’ of ‘zeer
mee eens’, is de vraag wat deze tegenstelling veroorzaakt, als die reden niet een tekort aan kennis
is. Uit de reacties van de docenten op de enquête blijkt dat 93% van hen niet vraagt naar de
levensovertuiging of religie van de ouders, maar dat 99% soms of regelmatig vraagt naar de
opvattingen van ouders als het onderwerp een relatie heeft met onderwijszaken. Dat de docenten
wel vragen naar opvattingen over onderwijszaken, maar niet naar opvattingen met betrekking tot
levensovertuiging of religie, zou kunnen worden verklaard door de bevindingen van Epstein en
Lusse, die stellen dat docenten in het middelbaar onderwijs zichzelf eerder definiëren als
vakspecialist dan als opvoeder (Epstein (1992 p. 13); Lusse (2013). Het ontbreekt hun in dat
geval niet aan kennis, noch aan techniek, maar aan attitude. Aandacht voor die attitude zou een
eenvoudige aanpak kunnen zijn om de perceptie van het welkom te versterken.
Voor een vervolgonderzoek naar dit gedrag kan het interessant zijn om te kijken naar het
concept ‘institutionele druk’ van Scott (2013). Oliver (1991) benoemt in een bespreking hiervan
dat een institutie die niet past of die schuurt, leidt tot coping gedrag (1991, p. 152). Binnen die
context kan het spreken over waarden bij het opvoeden schuren met het beeld dat de docent heeft
van zijn rol. Het gedrag van docenten kan dan worden beschouwd als vermijdingsgedrag. Een
onderzoek naar het vermijdingsgedrag van docenten vanuit de perspectieven van Scott en Oliver
kan de aandacht verleggen van het al dan niet bezitten van kennis en vaardigheden naar
copingstrategieën. De oplossing moet dan niet worden gezocht in vergoten van kennis, maar in
manieren waarop dat gedrag kan worden beïnvloed.
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Het tweede aspect dat hier wordt besproken, betreft de waarde van de passages in de
beleidsdocumenten over de attitude van de docenten. De vraag is of die passages leiden tot het
gewenste gedrag van docenten. De passages zijn niet concreet over wie met ouders over
waardenoriëntaties spreekt, wanneer dat moet gebeuren en hoe. Een onderzoek naar op welke
wijze de effectiviteit van de beleidsdocumenten kan worden vergroot, kan de school hiervoor
handvatten bieden bij het verbeteren van de perceptie van het welkom.
Tot slot. Wat zegt de geringe bereidheid van docenten om de enquête in te vullen over deze
school? Is communicatie op deze school een zwakke schakel en verklaart dat wellicht het
verloren gaan van contact met enkele ouders? Een verklaring voor de lage respons kan de hoge
werkdruk zijn. Het onderzoek vond plaats gedurende de eerste lockdown. Dat betekende voor
veel docenten omschakelen van fysieke lessen naar online. Wellicht dat er daardoor minder
aandacht was voor het verzoek van de school om mee te werken aan het onderzoek. Een andere
verklaring is dat de school in het algemeen een zwakke cultuur heeft als het gaat om respons op
verzoeken en communicatie. Op mails en telefonische verzoeken van de onderzoeker werd door
beleidsmedewerkers laat of niet gereageerd. Mogelijk is er een relatie tussen die zwakke
communicatiecultuur en de zwakke ouderbetrokkenheid van enkele ouders. Onderzoek hiernaar
zou kunnen wijzen op handhaving van afspraken over communicatie.
5.4

Aanbevelingen
De doelstelling van dit onderzoek was om het Hugo de Groot College inzicht te geven hoe

de ouderbetrokkenheid kan worden versterkt. In deze paragraaf volgen de aanbevelingen aan de
school die op deze doelstelling aansluiten.
Zet ten eerste het onderwerp waardenoriëntaties op de agenda van het
kennismakingsgesprek met de mentor en geef de docenten hiervoor concrete handreikingen.
Ten tweede kunnen de uitkomsten van dit onderzoek worden opgenomen in het
Ouderbeleidsplan, de School-ouder-overeenkomst en de handreikingen voor docenten. Daarin
kan worden benoemd wie, wanneer, met welk doel en hoe naar waardenoriëntaties van ouders
vraagt. Hierbij ligt met name bij de School-ouder-overeenkomst een kans om dit aspect bij de
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nieuwe ouders onder de aandacht te brengen. Dit document wordt door alle toekomstige ouders
gelezen, omdat dit moet worden ondertekend bij de inschrijving van hun kind.
Ten derde kan de school samen met ouders en leerlingen onderzoeken welke aanpak
geschikt en prettig is om de nieuwsgierigheid naar waardenoriëntaties in contacten vorm te
geven. Hiermee kan de belofte van partnerschap en co-creatie te worden waargemaakt.
Ten vierde kan samen met de docenten worden onderzocht welke ondersteuning of training
docenten nodig hebben om hun proactieve benadering van waardenoriëntaties te bevorderen.
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6

Reflectie
Ik heb geworsteld met de vraag wat de kern van het onderzoek is. Wat had ik anders

kunnen doen om het zicht op de hoofdvraag scherp te houden? Ik heb bij het vooronderzoek
ouders gesproken. Dat gaf mij handvatten voor het operationaliseren van het concept
waardeoriëntaties. Het had goed geweest als ik een vergelijkbaar vooronderzoek had uitgevoerd
onder docenten. Met die opbrengsten had ik beter zicht gekregen op hoe het contact tussen de
school en de ouders volgens hen verloopt. Ik ben dankbaar voor de feedback van de begeleiders
die ertoe leidde ertoe dat ik alsnog de focus kon leggen op de perceptie van het welkom als kern
van het onderzoek.
Ik heb onderschat hoe lastig het is om onderzoek te doen op een school waar ik zelf niet
werkzaam ben. Dat beperkte mijn handelen toen de lockdown inging. Vanaf dat moment kon ik
niet meer ouders en docenten interviewen tijdens ouderavonden, zoals ik me had voorgenomen.
De uitnodiging voor zowel de enquête verliep nu via de school. De school kon vanwege AVG
niet meewerken aan het delen van de adressen voor het uitnodigen voor interviews. Het vertrek
van de directeur gedurende het onderzoek had gevolgen voor de medewerking van de
medewerkers van de school. Zonder zijn tussenkomst liepen die contacten stroever, wat gevolgen
had voor de deelname aan de enquêtes, omdat er geen bereidheid was om een tweede herinnering
te sturen. Hierop had ik moeten anticiperen door vanaf het eerste contact te investeren in de
relaties met de medewerker die mij konden helpen.
Er is voorafgaand aan het onderzoek gesproken met de directeur. Ik heb niet overwogen om
de resultaten van de analyse voor te leggen aan de directeur. Terugblikkend was een rapportage
aan de directeur interessant geweest. Ik had daarin de resultaten van de enquêtes kunnen
bespreken, wat had geholpen om het zicht op de hoofdvraag scherp te houden.
Het is de vraag of dit onderzoek in beeld heeft gebracht hoe de docenten waardenoriëntaties
bespreken. Deze laag wordt door het documentenonderzoek en de enquêtes niet blootgelegd. De
antwoorden van de enquêtes boden onvoldoende zicht op het werkelijke verloop van de
gesprekken waarin waardenoriëntaties ter sprake komen. Door die onvoldoende scherpte in de
opzet van het documentenonderzoek en de enquêtes is dat aspect onvoldoende belicht. Het aspect
kwam pas in beeld tijdens de interviews met de ouders. Dit had kunnen worden voorkomen door
onderzoek te doen waarin de casuïstiek centraal staat.
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De uitnodiging voor de ouders om mee te werken aan een interview was opgenomen in de
laatste vraag van de ouderenquête. Helaas miste ik ervaring in het opstellen van enquêtes in dit
programma. Daardoor ontging het mij dat de deelname aan de enquête geanonimiseerd was.
Daardoor kon ik de ouders die deze vraag positief beantwoordden niet benaderen.
Als hobby schrijf ik verhalen. Ik heb ervaren dat voor een scriptie een andere
schrijftechniek vereist is. In plaats van beeldende taal en een langzaam ontrafeld mysterie, vereist
het rapporteren van een onderzoek kristalheldere taal zonder enige opsmuk. Het kostte mij veel
moeite om die techniek onder de knie te krijgen. Toch hoop ik dat ik hierin geslaagd ben.
Tot slot heb ik tijdens het transcriberen van de interviews ervaren dat ik veel aan het woord
was. Hierdoor was ik wellicht sturender dan vanuit de positie van onderzoeker wenselijk is.
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Bijlagen
Bijlage 1 – Verkenning voor enquêtevragen
Voordat de enquête- en interviewvragen werden opgesteld, is via Whatsapp een verkenning
gedaan onder twee groepen ouders. Het doel hiervan was om te achterhalen welke kernwoorden
in de vragen moesten worden opgenomen. De eerste groep bestond uit ouders uit de
kennissenkring van de onderzoeker. Zij zijn allen in Nederland geboren of wonen al vele jaren in
ons land. Om ook het perspectief van ouders met een afwijkende culturele achtergrond te
betrekken, is contact gelegd met een groep cursisten van het instituut NLeducatie te Rotterdam.
Dit instituut leert nieuwkomers in het land de Nederlandse taal. Deze groep omvatte ouders met
een migratie-achtergrond. De onderzoeker werd tijdelijk toegevoegd aan een online les van drie
taalgroepen. Eén groep bestond uit ouders met kinderen op de basisschool, wiens antwoorden niet
konden worden gebruikt. Met behulp van de docenten van de andere groepen zijn onder de
ouders antwoorden vergaard op de vraag of de school van hun kinderen rekening houdt met hun
persoonlijke opvattingen.8 Hieruit vloeiden de onderstaande antwoorden voort. Omwille van de
privacy worden alleen de voornamen van de respondenten gebruikt.
-

Kennisnemen van regels over feesten, eten en omgang. (Fouad)

-

Er wordt geen rekening mee gehouden. (Allard)

-

Vragen wat mijn opvattingen waren, hoe ik erin stond, hoe wij onze kinderen opvoeden.
De woorden die daarbij passen, zijn ‘nieuwsgierigheid’, ‘vertrouwen’, ‘uitgesteld
oordeel’, ‘samenwerken’. (Tea)

-

In het [voortgezet onderwijs] minder gestuurd op waarden. (Huib)

-

Alleen als je zelf initiatief neemt, houden ze rekening met de opvoeding. (Peter)

-

Geen communicatie. (Henriëtte)

-

Maatwerk in begeleiding. (Frank)

-

Heel weinig begrip voor onze situatie en onze gevoelens. (Nancy)

-

Merk het niet, maar in kennismakingsgesprek is er gevraagd of er zaken zijn waarmee de
school rekening moet houden. (Ida)

-

8

Er was een kennismakingsgesprek. (Nandini)

Zie bijlage 2 voor de vragen.
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-

Nee, geen rekening. Ze doen wat ze willen. (Rabna)

-

Goed contact, veel aandacht. (Sebhaana)

-

Wel met eten, maar over schoolfeesten en kerst kun je niet praten. (Salma)

Bijlage 2 - Vragen via Whatsapp aan kennissen en cursisten

Bij de groep van Isabel
Hallo, mijn naam is Erik Harinck. Ik ben vandaag toegevoegd aan deze app-groep. Ik studeer aan
de universiteit van Tilburg. Ik onderzoek of middelbare scholen in gesprekken rekening houden
met opvattingen van ouders over opvoeden en onderwijs.
Als u kinderen heeft (of had) op de middelbare school wil ik graag van u horen of de school en de
docenten rekening houden met uw opvattingen en waarden.
Mijn vraag: Welk woord beschrijft dat hij of zij rekening houdt met uw ideeën over opvoeden of
onderwijs?
Bij de groep in eigen netwerk
Hallo, voor mijn studie aan de universiteit van Tilburg onderzoek ik in hoeverre scholen in hun
communicatie en gesprekken met ouders rekening houden met de opvattingen van ouders over
opvoeden en onderwijs. Voor het maken van een goede enquête heb ik de hulp nodig van ouders
met gevarieerde achtergronden. Daarom app ik o.a. jou.
Kun je in een kort antwoord aangeven wanneer en hoe je waarnam dat de school in de
communicatie met jou rekening houdt/hield met jouw opvattingen over opvoeden en onderwijs?
Welke woorden vatten dat voor jou samen?
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Bijlage 3 – School-ouder-overeenkomst
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/school-ouderovereenkomst
Bijlage 4 – Schoolplan 2021-2024 (p. 31-59)
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/schoolplan-scholengroep-nieuw-zuid-2020-2
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Bijlage 5 – Ouderbeleidsplan

62

63

64

Bijlage 6 – Uitwerking documentenanalyse
Hoe spreekt de school in documenten bij het onderwerp contacten over de verschillen in waardenoriëntaties onder ouders?

Document

Passief
School noemt verschillen
in waardenoriëntaties niet

Actief
School noemt verschillen
in waardenoriëntaties

School reageert op
verschillen in
waardeoriëntaties

School vraagt naar verschillen
in waardenoriëntaties

School-ouderovereenkomst

Wij nemen bij vragen en
eventuele problemen contact
met u op en proberen om, in
overleg met u, tot
oplossingen te komen.
Bij vragen en eventuele
problemen neemt u de tijd
om te overleggen met de
school om samen tot
verbeteringen/oplossingen te
komen.

p .1

p. 1

Schoolplan 20202024

p 37

De Hugo de Groot vindt het
belangrijk dat ouders bij
het onderwijs betrokken
worden zodat er
partnerschap ontstaat
tussen ouders en school.
De contacten tussen
ouders en school én ouders
onderling ondersteunen de
school en versterken de
kwaliteit van ons
onderwijs. We zijn ervan
overtuigd dat
ouderbetrokkenheid de
schoolse ontwikkeling van
onze leerlingen positief
beïnvloedt.

p. 39

Er is een bijzondere band
te zien tussen
medewerkers en leerlingen
en er is hoge waardering
vanuit ouders, leerlingen
en medewerkers naar
elkaar toe.
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Wij staan open voor u en uw
inbreng en we zullen u zoveel
mogelijk betrekken bij de
ontwikkelingen binnen de
school.

p. 42

De mentor onderhoudt de
contacten tussen de school
en de ouders/verzorgers en
heeft een signalerende,
begeleidende en
adviserende functie.

p. 43

Daarnaast willen we de
ouders meer bij het
leerproces en de
ontwikkeling van hun
kind(eren) betrekken. Dit
willen we realiseren door
schoolbreed gebruik te
maken van MOLgesprekken tijdens de
rapportuitreikingen,
waarbij de leerling een
leidende rol heeft.

p. 43

Het coachen van een klein
groepje leerlingen leidt tot
korte lijntjes met de
leerlingen en hun ouders.

p. 44

De mentoren voorzien de
leerlingen en hun ouders
van uitgebreide informatie
over studie- en
beroepsmogelijkheden in
het vervolgonderwijs en
over ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt.

p. 44

De decanen en mentoren
organiseren tevens
verschillende LOBactiviteiten waar ook de
ouders bij worden
betrokken.

p. 51

Als school willen wij goed
bereikbaar zijn voor onze
ouders en leerlingen.

p. 51

Ook de
vertegenwoordiging van
personeel, leerlingen en
ouders in de raden is van
groot belang om tot breed
gedragen en goed
uitvoerbaar
onderwijsbeleid te komen.
Wij hebben elkaar nodig en
werken vanuit
betrokkenheid met elkaar
samen.
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p .52

Communicatie draagt bij
aan de betrokkenheid en
tevredenheid en vormt de
basis voor een goede
samenwerking in de school,
maar ook met ouders en
leerlingen.

p. 52

Als school willen wij
toegankelijk zijn voor onze
ouders en leerlingen.
Medewerkers, ouders en
leerlingen zijn een bron
van informatie, zij kunnen
helpen ons onderwijs te
verbeteren. Met elkaar
maken zij de school. Wij
vinden het daarom van
belang ieder een echte
stem te geven.

p. 52

p. 52

p. 52

Team Hugo zal het
schooljaar 2020-2021
gebruiken om na te denken
over activiteiten die de
betrokkenheid van onze
ouders versterken en hier
alvast mee
experimenteren.
De ouder- en
leerlingenraad
onderzoeken
mogelijkheden om onze
ouders en leerlingen nog
meer een stem te geven in
de school.
In de komende schooljaren
worden er regelmatig
activiteiten door leerlingen
voor ouders georganiseerd,
zodat de school wordt
geassocieerd met fijn en
plezierig contact. In de
communicatie met
medewerkers, ouders en
leerlingen wordt niet alleen
aandacht besteed aan het
zenden van informatie, maar
ook aan het ophalen ervan. Ook
zullen de komende jaren
andere initiatieven worden
uitgevoerd om informatie op te
halen bij ouders en leerlingen,
zoals bedacht door de ouderen leerlingenraad.

p. 53

67

De mening van de leerlingen
en ouders vinden wij
belangrijk. Daarom
investeren we op de Hugo in
een goedlopende en actieve
ouderraad en
leerlingenraad. De ouders en
leerlingen voelen zich
hierdoor gehoord en
betrokken bij de school.

p 54

Zij worden actief betrokken bij
het onderwijs, belangrijke
ontwikkelingen van de school
en de schoolorganisatie.

p. 54

Aan de start van het
schooljaar 2020-2021 heeft
de school kaders
geformuleerd waaraan de
raden moeten voldoen.
Deze kaders zorgen ervoor
dat alle raden op dezelfde
manier opereren. Zij
informeren met regelmaat
medewerkers, ouders en
leerlingen over de
bezigheden van de raden
en delen de informatie die
voor hen belangrijk is.

p. 54

Personeelsleden, leerlingen
en ouders worden op deze
manier nog meer bij de
school betrokken. Zij blijven
op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en denken
mee over belangrijke
beslissingen.

p. 54

p. 56

p. 58

Tevens worden
verschillende LOBactiviteiten georganiseerd
door de decanen en
mentoren, waarbij ook de
ouders worden betrokken.
Team Hugo zal het
schooljaar ‘20-’21
gebruiken om na te denken
over activiteiten die de
betrokkenheid van onze
ouders versterken en hier
alvast in experimenteren.
De ouder- en
leerlingenraad
onderzoeken
mogelijkheden om onze
ouders en leerlingen nog
meer een stem te geven in
de school.
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Er worden regelmatig
activiteiten georganiseerd door
leerlingen voor ouders. Ook
worden er initiatieven
uitgevoerd om informatie op te
halen bij ouders en leerlingen.

p. 58

In ‘21-’22 opereren de
ouderraad en leerlingenraad
volledig zelfstandig.
Personeelsleden, leerlingen
en ouders blijven op de
hoogte van de laatste
ontwikkelingen en denken
mee over belangrijke
beslissingen.

p. 58

p. 59

De betrokkenheid van
ouders is te beperkt
aanwezig.

Ouderbeleidsplan

Alleen wanneer school en
ouders voldoende op één
lijn zitten, kan de
schoolloopbaan tot succes
leiden.

p. 1

p. 2

De rol van de ouders en
hun betrokkenheid bij
school vinden wij van
belang.
Wij onderscheiden vier rollen
van ouders:
1. de ouder als klant;
2. de ouder als opvoeder;
3. de ouder als vrijwilliger
(meewerken);
4. de ouder als
belanghebbende
(meedenken).

p. 2

p. 2

Wij verwachten van ouders
dat zij een ondersteunende
rol oppakken. Hierbij valt
te denken aan:
communiceren en
samenwerken met school
over de schoolloopbaan
van hun kind.

Educatief partnerschap (de
wederzijdse betrokkenheid
van school en ouders bij de
schoolloopbaan gedurende
de schoolperiode op basis
van gelijkwaardigheid).
Een actieve ouderraad die met
de directie meedenkt en
kritisch proactief naar de school
kijkt.

p. 2
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Het uitvoeren van
huisbezoeken bij specifieke
situaties en/of leerlingen
(bijv. bij leerlingen met
hoog verzuim).

p. 2

p. 2

p. 2

p. 2

p. 3

p. 3
p. 3
p. 3

p. 3

Intakegesprek met ouders
van alle leerlingen (niet
probleem-gerelateerd).
Periodieke
oudergesprekken (zoals
bijvoorbeeld 10minutengesprekken).
Ondersteuning van leerling
en ouders door het
schoolmaatschappelijk
werk.
Ouders kunnen makkelijk
contact hebben met de
mentor via de e-mail.
Huisbezoek.
Informatieavonden gericht
op educatief partnerschap.
Onderhouden individuele
contacten met ouders op
verzoek van de mentor.
Organisator van
ouderavonden en
voorlichtingsbijeenkomsten
in samenwerking met de
mentor.
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Bijlage 7 - Transitietabellen
Transitietabel voor ouderenquête
Onderwijsondersteunend gedrag
Het ondersteunen van leer- en
loopbaanontwikkeling door ouders
thuis en het hebben van een positieve
houding tegenover school van ouders
(De Bruin et al., Smit et al., & Van Es
et al., geciteerd in Lusse, 2013).
1
2

Ik spreek met mijn zoon of dochter over zijn/haar huiswerk
(Lusse, 2013).
Ik probeer te helpen wanneer mijn kind om hulp bij schoolwerk
vraagt (Weininger & Lareau. 2003).

nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

3

Ik weet waar mijn kind mee bezig is op school (Wilshaus et al.,
2009).

4

Ik vraag mijn kind naar wat er op school gebeurt (Wilshaus et
al., 2009).

5

Ik praat met mijn kind over de vakken die hij/zij lastig vindt
(Weininger & Lareau, 2003).

6

Ik lees de nieuwsbrieven van de school.

nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

7

Ik lees de Hugo-app op mijn telefoon.

nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

8

Ik bezoek de spreekavonden met docenten.

nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

9

Ik bezoek de algemene ouderavonden.

10

Ik mail of bel met de docent van mijn zoon of dochter.

nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

11

Ik ben lid van de medezeggenschapsraad.

ja, nee

12

Ik help op school als vrijwilliger.

ja, nee

Oudercontact
Het contact tussen ouders en school,
gericht op samenwerking en
afstemming in het ondersteunen van
het leren en opvoeden van het kind,
zowel thuis als op school (Beek et al.
& De Bruin et al., geciteerd in Lusse,
2013).

Ouderparticipatie
De actieve deelname van ouders aan
activiteiten op school, in informele
hand- en spandiensten, formele
participatie zoals
medezeggenschapsraad en ouderraad
(Smit et al., geciteerd in Lusse, 2013)
maatschappelijke participatie zoals
deelname aan oudernetwerken
(Onderwijsraad, geciteerd in Lusse,
2013) en samenwerken met de
plaatselijke buitenschoolse
organisaties (Oostdam & Hooge,
geciteerd in Lusse, 2013, p, 33).
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13

Ik ben lid van de ouderraad.

ja, nee

Tabel 13. Transitietabel ouderenquête voor het concept ‘ouderbetrokkenheid’

Transitietabel voor waardenoriëntaties (deel 1)
Waardenoriëntaties

Interculturele
communicatie

Interculturele competentie

Op het niveau van
individu

Een proces van uitwisseling
van informatie tussen twee
personen die zichzelf in een
specifieke context in
cultureel opzicht als
onderling verschillend
beschouwen (Shadid,
2003).
Op het niveau van de
ontmoeting

Op het niveau van de
relatie

Tabel 3. Transitietabel ouder- en docentenenquête voor waardenoriëntaties (deel 1)

Transitietabel waardenoriëntaties voor ouderenquête (deel 2)
Affectiviteit
Het geven en ontvangen van positieve
emotionele reacties voorafgaand,
tijdens en na afloop van een
interculturele ontmoeting (Chen &
Starosta, 1996).
14

De docenten vragen mij naar mijn levensovertuiging/religie
(Smit et al., 2007).
De docenten vragen mij naar de gezinssamenstelling (Fantini,
2007; Bakker et al., 2013).
De docenten vragen mij naar de opvoedregels in ons gezin
(Wilshaus et al., 2009; Fantini, 2007; Weininger & Lareau,
2003).
De docenten vragen mij naar mijn opvattingen over
schoolactiviteiten, zoals schoolfeesten (NLeducatie).
De docenten vragen mij naar wat ik belangrijk vind in het
onderwijs (bijv. persoonlijke ontwikkeling of prestaties)
(NLeducatie; Kessler-Sklar & Baker, 2000; Wilshaus et al.,
2009).

nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

19

De docenten hebben kennis van mijn manier van opvoeden
(Kessler-Sklar & Baker, 2000).

20

De docenten hebben kennis van mijn cultuur (Kessler-Sklar &
Baker, 2000).

21

De docenten hebben kennis van wat volgens mijn opvattingen
een puber wel of niet mag (NLeducatie; Epstein, 1992).

zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens

15
16
17
18

nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

Kennis
De noodzakelijke informatie voor het
voeren van adequate conversatie of
het vermogen om deze informatie te
verwerven (Shadid, 2003).
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22

De docenten weten of een opvatting of overtuiging in mijn
cultuur gevoelig ligt (NLeducatie; Zionts et al., 2003).

zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens

23

De docenten zijn vriendelijk en benaderbaar (Adams &
Christenson, 2000).

24

De docenten luisteren naar mijn opvattingen over opvoeden en
onderwijs (Fantini, 2007).

25

De docenten passen hun gedrag aan op mijn cultuur of
opvattingen (Fantini, 2007).

26

De docenten staan open voor overleg als er principiële bezwaren
zijn tegen schoolactiviteiten zoals klassenavonden, schoolfeesten
of reizen (NLeducatie).
De docenten staan open voor andere culturen (Zionts et al. 2003;
Fantini, 2007; Smit et al., 2007).

zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee eens,
zeer mee eens

Aanpassingsvermogen
Vaardigheden als zelfonthulling,
flexibiliteit, begrip, expressiviteit,
luistervaardigheid, attentie en
aanpassing essentieel voor
communicatieve competentie (Shadid,
2003).
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Tabel 4. Transitietabel ouderenquête voor waardenoriëntaties (deel 2)

Transitietabel waardenoriëntaties voor de docentenenquête (deel 2)
Affectiviteit
1

Ik vraag de ouders naar hun levensovertuiging/religie (Smit et
al., 2007).
Ik vraag de ouders naar de gezinssituatie (Fantini, 2007; Bakker
et al., 2013).
Ik vraag de ouders naar de opvoedregels in hun gezin (Wilshaus
et al., 2009; Fantini, 2007; Weininger & Lareau, 2003).
Ik vraag de ouders naar hun opvattingen over schoolactiviteiten,
zoals klassenavonden, schoolfeesten of reizen (NLeducatie).
Ik vraag de ouders naar wat zij belangrijk vinden in het
onderwijs (bijv. persoonlijke ontwikkeling of prestaties)
(NLeducatie; Kessler-Sklar & Baker, 2000; Wilshaus et al.,
2009).

nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

6

Ik heb kennis van verschillende manieren van opvoeden
(Kessler-Sklar & Baker, 2000).

7

Ik heb kennis van verschillende culturen (Kessler-Sklar &
Baker, 2000).

8

Ik heb kennis van wat in verschillende culturen en puber wel of
niet mag (NLeducatie; Epstein, 1995).

9

Ik weet wanneer een onderwerp gevoelig ligt (NLeducatie;
Zionts et al., 2003).

zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee
eens, zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee
eens, zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee
eens, zeer mee eens
zeer mee oneens, mee
oneens, neutraal, mee
eens, zeer mee eens

10

Ik ben vriendelijk en benaderbaar (Adams & Christenson, 2000).

11

Ik stem mijn gedrag af op de cultuur of opvattingen van de
ouders (Fantini, 2007).

2
3
4
5

Kennis

Aanpassingsvermogen
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nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

12
13
14

Ik sta open voor andere culturen (Fantini, 2007; Smit et al.,
2007).
Ik vraag de ouders naar hun opvattingen over opvoeden en
onderwijs (Fantini, 2007).
Ik sta open voor overleg als er bij ouders principiële bezwaren
zijn over schoolactiviteiten, zoals klassenavonden, schoolfeesten
of reizen (NLeducatie).

Tabel 5. Transitietabel docentenenquête voor waardenoriëntaties (deel 2)
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nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak
nooit, bijna nooit, soms,
regelmatig, vaak

Bijlage 8 - Resultaten van de interviews met ouders
Hoe gaan de docenten in gesprekken om met de verschillen in waardenoriëntaties onder ouders?

Ouder

Passief
School noemt verschillen in
waardenoriëntaties niet

Ouder1

Nee, dat kan ik mij niet
herinneren. (Wordt er
rekening gehouden met uw
opvattingen over onderwijs
en opvoeding?)

Actief
School noemt verschillen
in waardenoriëntaties

Maar echt respect… Ja, ik
denk het wel.

School reageert op
verschillen in
waardenoriëntaties

En wat mij vooral opviel
was dat het eigenlijk wel
allemaal oké is. Ik merk
nooit aan docenten of zo
dat ze ergens een
probleem mee hebben

Dan klets je nog eens wat, je
hebt het over één of twee
details, maar verder niet
gehad over opvoeden of over
opvattingen.

Dingen als Suikerfeest,
daar wordt wel rekening
mee gehouden

Nee, daar hebben we het
nooit over gehad. (Wordt er
bijvoorbeeld gevraagd naar
levensovertuiging of religie in
die gesprekken?)

Ja, ik had daar een mail
over gestuurd. Wat
meespeelde was dat mijn
oudste dochter heeft een
autismestoornis, die had
daar zelf geen zin in en
dan wil ik ze ook niet
dwingen. Zij zou toen op
bezoek moeten gaan bij
een islamitisch gezin.
En de docent heeft mij
nog wel rechtstreeks
gevraagd van: is dat de
reden? Daarop heb ik naar
eerlijkheid geantwoord:
nee. Zij mag zelf haar
eigen kennissenkring
uitzoeken.

Ouder2

Wij zijn van geloof hindoe,
dus ik, maar ik hoef in
principe daar weinig voor
door te geven.

Ja, ik vind wel dat ik goed
behandeld word daar, ja.
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Je wilt ook dat je kind
ergens veilig is, want ze zit
meer op school dan thuis.

School vraagt naar
verschillen in
waardenoriëntaties

Nee, niet dat ik weet dat er
actief naar gevraagd werd.
Kijk, wij eten eigenlijk geen
rund. En dat vind ik soms wel
jammer dat daar dan niet
specifiek naar gevraagd
wordt.

Maar er wordt wel veel
rekening gehouden op
school, qua religie, want ik
weet wel dat ze rekening
houden met
moslimmensen, dus dat
het varkens, in verband
met varkensvlees en
noem maar op. Daar
wordt wel echt rekening
mee gehouden, dat denk
ik wel.

Maar er wordt nooit rekening
gehouden, er mag geen rund
in.
Nou, er zijn best wel veel
hindoekinderen op school,
misschien kan daar ook wel
een keertje naar gekeken
worden. Dat mis ik dus wel.
Ik denk dat er wel wat meer
naar andere geloven gekeken
kan worden. Aangezien we
meerdere geloven zijn dan
alleen Nederlandse,
katholieke, protestanten en
dat je ook natuurlijk hindoe
hebt, En, ja ik weet niet, dat
er meer gekeken wordt naar
hindoegemeenschap.
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Bijlage 9 - Transcriptie van het interview met Ouder1
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Goedemorgen, met Ouder1.
Goedemorgen, meneer Ouder1. Mijn naam is Erik Harinck. Ik heb uw naam ontvangen
via het Hugo de Groot College. En ik heb begrepen dat u bereid bent om mee te
werken aan een interview. Komt dat gelegen?
Ja, dat klopt ja. Dat komt wel even gelegen.
Dank u wel. Het gesprek zal niet zo heel veel tijd van uw vragen. Misschien vijf à tien
minuutjes, maar heel fijn dat u mee wilt werken. Heeft u er voor het gemak van het
onderzoek bezwaar tegen dat het gesprek opgenomen wordt?
Oh, nee hoor.
Heel fijn. Dank je wel. Ik doe onderzoek op het Hugo de Groot College naar de
aandacht voor verschillen in opvattingen in de gesprekken op school met docenten.
En daar heb ik een enquête voor uitgezet. Ik weet niet of u die enquête ingevuld
hebt?
Ik denk het wel, ja. Ik heb nog niet zo heel lang geleden een enquête ingevuld, over
oudertevredenheid.
Heel fijn, dank u wel. Naar oudertevredenheid. Nee, dat klopt, over
oudertevredenheid ging dat. Ik heb daar graag een aantal aanvullende vragen over. Ik
ben in het onderzoek ondertussen aangeland bij de analyse en conclusies en wil graag
de gegevens aanvullen met een aantal interviewgesprekken. Daarvoor heb ik voor u
een aantal vragen. Uiteraard blijft uw naam anoniem. De privacy wordt
gerespecteerd, uiteraard. Dus de gegevens zullen anoniem verwerkt worden. Mijn
eerste vraag gaat over de schoolkeuze. Heeft de schoolkeuze van het Hugo de Groot,
voor uw dochter of zoon, te maken met uw opvattingen over opvoeding en
onderwijs?
Nee.
Dat is een helder antwoord.
Ik kan daar wel wat dieper op ingaan.
Graag.
We hebben de school gekozen, eigenlijk een jaar of tien geleden alweer. Toen mijn
oudste dochter op zoek was naar een school. En wat wij eigenlijk belangrijk vonden
was gewoon van: hoe voelt zij zich op zo’n school. We zijn toen naar een aantal open
dagen geweest. Vier. Daar hebben eigenlijk vooral niet zo gelet op: wat vertellen de
docenten of wat vertelt de directeur, want ja, dan is elke school geweldig. Maar hoe
gedragen, op zo’n op de dag lopen altijd heel veel leerlingen rond, hoe gedragen die
zich? Eigenlijk, hoe voelt mijn dochter, in dat geval onze oudste dochter, die inmiddels
al klaar is, en die had zelf een hele duidelijke voorkeur voor de Hugo de Groot. Ze
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voelde zich daar prettig, veilig, had zij het idee. De jongste, die momenteel nog op de
Hugo de Groot zit, die is eigenlijk daarin meegegaan. Die kende de school een beetje.
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Natuurlijk, ja.
Zij hoorde natuurlijk verhalen en ze was er ook wel eens wezen kijken. Is ook op de
open dag geweest. Zo organiseren van die wedstrijdjes met legorobots bouwen en zo.
Daar was ze al een keer mee geweest. Dus die, ik vroeg: wil je ook nog naar open
dagen en zo? Nee, ik vind het eigenlijk wel prima zo…
Zo kom je dan bij een school uit. Dat is heel mooi om te horen.
En wat mij inderdaad opviel bij het vergelijken van de Hugo met de van andere
scholen, hoe lopen die leerlingen erbij op zo’n open dag?
Mooi punt om naar te kijken.
Zijn ze hier graag of worden ze, hebben ze het gevoel dat ze hier verplicht zijn hier te
zijn?
Nou, dat is goed om te horen. Een van de stellingen in mijn onderzoek is dat de
betrokkenheid van ouders bij de school groter wordt naarmate er meer aandacht is
voor de opvattingen van ouders over opvoeden en onderwijs. En dat is de tweede
vraag die ik voor u heb. Als u gesprekken heeft op school, wordt in die gesprekken
rekening gehouden of gevraagd naar uw opvatting over opvoeding en onderwijs?
Nee, dat kan ik mij niet herinneren, maar ik moet u eerlijk zeggen: ik heb ook weinig
gesprekken gehad op school. Meestal heb je gesprekken als, ja, als dingen niet goed
gaan.
Ja, dat is een veelvoorkomend fenomeen.
Je hebt natuurlijk, twee keer per jaar heb je zo’n 10-minutengesprek naar aanleiding
van de rapporten. Daar waren we daar eigenlijk zowel bij mijn oudste als bij mijn
jongste snel mee klaar. Dan klets je nog eens wat, je hebt het over één of twee details,
maar verder niet gehad over opvoeden of over opvattingen.
Wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar levensovertuiging of religie in die gesprekken?
Nee, daar hebben we het nooit over gehad.
Of vragen over de gezinssamenstelling? Hoe uw gezin samengesteld is?
Nee, ik denk, ergens ja, ik kom zelf ook nog wel eens op open dagen. En ik denk dat
mentoren en zeker de directie dat ook wel weet bij ons. Maar er is nooit over
gesproken.
Dat kan natuurlijk een voordeel zijn. Dan heb ik nog een andere vraag voor u. Ervaart
u in de gesprekken die u gevoerd heeft respect voor uw opvattingen over opvoeding
en onderwijs?
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Ja, dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag. Zeker geen disrespect of zo. Maar echt
respect… Ja, ik denk het wel. Maar we hebben ook de mazzel gehad, dat zowel met de
oudste en de jongste tot nu toe eigenlijk allemaal prima gaat en ging.
U zei het zelf al. Als er geen problemen zijn, dan heb je ook niet zo heel veel contact
met middelbare scholen. Bij het basisonderwijs is dat natuurlijk anders. Maar met
middelbare scholen zijn de contacten sowieso vaak al minder. Ook omdat de kinderen
zelf dat wel waarderen als er niet al te veel opgelet wordt wat er op school gebeurt.
Ja, dat was voor ons ook een reden om vooral af te gaan op, hoe voelen onze kinderen
zichzelf bij zo’n school op een open dag .. (onverstaanbaar)
Dat is helder. Ja, dat heb ik nog een afsluitende vraag: bent u lid van de ouderraad of
van de MR?
Van de ouderraad.
Van de ouderraad. Heel goed. Dan waren dit mijn vragen in aanvulling op mijn
onderzoek. Heeft hij nog punten die u mee wil geven?
Nee, eigenlijk niet.
Als het gaat om hoe een school kan omgaan met opvattingen waarden of religies.
Nee, ik heb het idee, maar ik heb er zelf weinig mee te maken, het Hugo is natuurlijk
een school met heel veel verschillende opvattingen en wat mij vooral opviel was dat
het eigenlijk wel allemaal oké is. Ik merk nooit aan docenten of zo dat ze ergens een
probleem mee hebben
Dat is mooi om te horen. Want misschien hoeft niet altijd gevraagd worden, als er
maar wel rekening mee gehouden wordt.
Ja, ik denk het wel. Je merkt bijvoorbeeld aan dingen als Suikerfeest, daar wordt wel
rekening mee gehouden. Maar een Kerstfeest is er ook gewoon. Ondanks dat
misschien, het aantal, zeg maar autochtonen relatief laag is. Maar dat is ook helemaal
geen punt van discussie, merk ik.
Toch even een aanvullende vraag: heeft u wel eens bij een docent aangegeven dat u
bezwaar maakt tegen bepaalde activiteiten op school?
Eh. Eén keer is dat gebeurd. En dat had eigenlijk weinig te maken met opvattingen
omtrent religie te maken, hoewel dat op gegeven moment wel gedacht door de
betreffende docent. Er was er een, die vond het erg noodzakelijk dat de kinderen bij
elkaar op bezoek gaan om daar te gaan eten. Daar was ik niet zo voorstander van.
Oké. Kunt u daar iets meer over vertellen over hoe dat gesprek verliep?
Ja, ik had daar een mail over gestuurd. Wat meespeelde was dat mijn oudste dochter
heeft een autismestoornis, die had daar zelf geen zin in en dan wil ik ze ook niet
dwingen. Zij zou toen op bezoek moeten gaan bij een islamitisch gezin. En de docent
heeft mij nog wel rechtstreeks gevraagd van: is dat de reden? Daarop heb ik naar
eerlijkheid geantwoord: nee. Zij mag zelf haar eigen kennissenkring uitzoeken.
Mooi. En is uw bezwaar ook gehonoreerd?
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Ja, ze heeft toen een alternatieve opdracht gekregen. Het ging, de opdracht was
eigenlijk gericht op kennismaken met een andere cultuur. Daar moest een verslag over
geschreven worden. Ze heeft toen een alternatieve opdracht gekregen. Om in feite
zonder bezoek onderzoek te doen. Ja, eigenlijk, ze mocht iets gaan schrijven over de
cultuur van haar moeder. Mijn vrouw is Hongaars. Zij heeft toen inderdaad een
verslag geschreven over hoe gaat dat, verschillen tussen Nederland en Hongarije.
Daar heeft ze uiteindelijk toen een nette voldoende voor gekregen.
Mooi dat u dit nog noemt, die achtergrond van uw gezin. Het is misschien een rare
vraag, maar ik probeer hem toch te stellen. Zijn de ervaringen van uw vrouw dezelfde
als die van u met de school? Als het gaat om aandacht voor die achtergronden?
Ja.
Nou, dat is helder.
Zeker wel.
Ik ben heel blij met uw aanvulling. Fijn dat ik nog even die laatste vragen kunnen
stellen. Dat is waardevol voor mijn onderzoek. Hartelijk dank daarvoor.
Ja, dat is typisch ook iets waar de meningen over verdeeld zijn, of je als docent zulke
dingen moet doen. Er zijn mensen die vinden het helemaal geweldig. En er zijn mensen
die vinden dat niet zo, zoals ik.
Ja, nee. Dat klopt ja, dat klopt, de meningen zijn daar heel verschillend over.
Onderzoek laat wel zien dat juist wel aandacht geven aan verschillen leidt tot meer
betrokkenheid. Nu bent u al heel betrokken, doordat u lid bent van de ouderraad, dus
dat is al heel mooi. Ik snap dat verschil dat de meningen erover verdeeld zijn, maar
over het algemeen wordt toch wel aandacht aanbevolen voor dit soort onderwerpen.
Ja, ik snap op zich ook wel dat hij me bijvoorbeeld ook nog vroeg: heeft het iets te
maken met het feit dat het een islamitisch gezin betrof. Racisme is gewoon een ding.
Dat hoef je niet te ontkennen. Dat speelt bij mij niet mee, maar...
Nee, wel mooi dat dat gevraagd werd en dat het nog even aan de orde kwam. Dan
dank ik u hartelijk voor uw medewerking en wens ik u nog een hele fijne dag toe.
Succes met je onderzoek.
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Mijn vraag is of ik u vandaag even mag storen voor een interview.
Klopt. Ik had ervan begrepen dat u zo bellen, inderdaad.
Oh, heel fijn, en komt het gesprek gelegen?
Ja, toevallig wel. Toevallig vandaag vrij.
Nou heel mooi. Ik heb niet zo heel veel tijd van u nodig. Maar ik ben blij dat u even mee
wilt werken. Heeft u er bezwaar tegen dat het gesprek opgenomen wordt? Dat is voor
het onderzoek makkelijker om uit te werken.
Nee hoor! Is goed hoor. U kunt opnemen.
Nou, heel fijn, dank je wel. Ik doe onderzoek op het Hugo de Groot naar de aandacht
voor verschillen in opvoeding en onderwijs en onderwijs in de gesprekken op school. En
daar wil ik u graag een aantal vragen over stellen. Uiteraard blijft uw bijdrage anoniem,
dus uw naam wordt niet verder vermeld in de stukken. Ja, ik heb een aantal vragen
voor u. De eerste is: heeft u de enquête die onlangs uitgezet is, ingevuld?
Nog niet.
Oké. Nee, prima. Dat is goed voor mij om even te weten. En mijn tweede vraag is: bent
u lid van de ouderraad of de MR?
Klopt. Van de ouderraad.
Oké. Heel mooi. Dan heb ik u een aantal vragen over die betrokkenheid van u bij de
school en of de school ook rekening houdt met uw opvattingen. De eerste vraag is:
heeft uw schoolkeuze te maken gehad met uw opvattingen over opvoeding en
onderwijs?
Ja, eigenlijk wel, want wij hadden dus eigenlijk ook gekeken van: hoe gaat de school
eigenlijk met zijn leerlingen om. Je wilt je kind, je moet je kind loslaten dus, je wilt ook
dat je kind ergens veilig is, want ze zit meer op school dan thuis. Dus dat was wel een
van de belangrijke redenen: voel ik me hier veilig?
Ja, en heeft dat ook gemerkt toen u kennismaakte met de school.
Klopt, dat heb ik ook gedaan. Ik ben ook sinds mijn dochter in de eerste was
terechtgekomen, ben ik gelijk in de ouderraad gegaan om dus mee te kunnen beslissen
van, als er wat is, wat kan anders dan. En je komt er binnen, het is natuurlijk een hele
andere sfeer wat ik dan zie, dan bij andere scholen. Iedereen kent elkaar. Het is een hele
hechte. Ja, een veilig gevoel krijg je binnen.
Dat is heel mooi. U heeft een aantal gesprekken gevoerd. Ongetwijfeld ook later met
docenten over de resultaten van uw kinderen?
Ja.
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En in die gesprekken, wordt daar rekening gehouden met uw eigen opvattingen over
opvoeding en onderwijs? En ik bedoel dan opvattingen over levensovertuiging, religie of
andere zaken?
Nou, dat heb ik eigenlijk niet zozeer aangegeven. Ik geef ze wel natuurlijk aan, joh, wij
zijn van geloof hindoe, dus ik, maar ik hoef in principe daar weinig voor door te geven. Ik
houd mij meer bezig van als er iets is, of ik hoor iets van mijn dochter van, er is weer iets
gebeurd, er was laatst iets gebeurd waar een meisje werd gepest. Dat heb ik gewoon
tegen de mentor gezegd, dat het misschien handig is om bepaalde dingen te gaan
bespreken tijdens het mentorschap. Dus ja, ik hoor de verhalen en mijn dochter, die
vertelt mij gewoon heel veel en dan geef ik dat gewoon door, ook in de ouderraad van,
joh, je zou het ook zo kunnen doen. Maar er wordt wel veel rekening gehouden op
school, qua religie, want ik weet wel dat ze rekening houden met moslimmensen, dus
dat het varkens, in verband met varkensvlees en noem maar op. Daar wordt wel echt
rekening mee gehouden, dat denk ik wel.
Heel mooi om te horen. En nu zegt u, nou ik heb zelf ook een eigen levensovertuiging,
dat u hindoe bent.
Ja.
Heeft u dat wel eens ter sprake gebracht, of is er wel eens actief naar gevraagd op de
school?
Nee, niet dat ik weet dat er actief naar gevraagd werd. Kijk, wij eten eigenlijk geen rund.
En dat vind ik soms wel jammer dat daar dan niet specifiek naar gevraagd wordt. Terwijl
er best wel veel hindoegemeenschap, best wel groot is.
Ja, jazeker.
En dat vind ik wel jammer, want er wordt wel altijd rekening gehouden van: O! Er mag
geen varken in, maar er wordt nooit rekening gehouden, er mag geen rund in.
Nee, nee bijvoorbeeld, ja. Heeft u het gevoel dat docenten daar open voor staan, om dit
gesprek met u te voeren?
Ik denk het wel. Ze zijn best wel vrij open qua hun denkwijze, ook als ik iets te zeggen
hebt, weet ik dat ik het met een gerust hart kan gewoon zeggen. Net wat ik zei van joh,
ik hoorde dat er een meisje gepest werd door andere meisjes. En ik heb gewoon gezegd;
joh, misschien is het wel handig om iets daartegen te doen. Tijdens de mentorles. En
kijk, ze nemen dat, gewoon die advies heel goed over. Wat ze horen dan als ouder, wat
er dan kinderen natuurlijk onderling praten.
Ja, goed te horen. Ervaart u in die gesprekken ook respect voor die opvattingen, als u
dat ter sprake brengt?
Ja, ik vind wel dat ik goed behandeld word, daar, ja.
Goed om te horen. Dat waren mijn vragen. U kunt uw enquête helaas niet meer
invullen, want die is al verlopen, zeg maar. Die is afgesloten.
Ja, qua werk was het niet haalbaar voor mij.
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Ja dat snap ik. Dat is helemaal niet erg, mevrouw. Ik begrijp wel dat u, ik ben heel blij
met uw inbreng in ieder geval, wat u mij heeft verteld. Heeft u zelf nog iets te, aan te
vullen? Wat u zegt van over dit onderwerp, van rekening houden met bijvoorbeeld uw
waarden als hindoe?
Nou, er zijn best wel veel hindoekinderen op school, misschien kan daar ook wel een
keertje naar gekeken worden. Dat mis ik dus wel. Want dat hoor ik dan onder de
kinderen die dan ook hindoegeloof hebben, dat we nooit rekening daarmee gehouden
wordt. Dus dat zou wel eventueel een minpuntje kunnen zijn waar ze aan kunnen
werken.
En als ik vragen mag hoe ziet u dat voor zich? Wat zou er moeten gebeuren?
Nou, ik begrijp van de jongeren, want ik spreek ze natuurlijk wel gewoon als ze met mijn
dochter praten, of zo. Dan hoor ik wel van ja, er is weer iets georganiseerd en er wordt
altijd rekening gehouden van: oh, het is met varkensvlees. Maar er wordt, er wordt
nooit rekening gehouden van: oh, er mag ook geen rund zijn. Dus. Ik denk dat er wel wat
meer naar andere geloven gekeken kan worden. Aangezien we meerdere geloven zijn
dan alleen Nederlandse, katholieke, protestanten en dat je ook natuurlijk hindoe hebt,
En, ja ik weet niet, dat er meer gekeken wordt naar hindoegemeenschap in Nederland is
vrij hoog. En daar wordt eigenlijk niet alleen op school, maar in Nederlandse
gemeenschap wordt daar gewoon weinig naar gekeken.
Dus u zou het wel waarderen als daar meer naar gevraagd werd en meer over
gesproken werd?
Ja, klopt. Kijk we doen het zelf, zeg ik altijd want wij zijn als hindoegemeenschap, wij
houden ons heel rustig en stil, dus we doen het wel ergens zelf, dat er niet veel over
gesproken wordt. Maar dat zal wel, wat ik onder jongeren hoor dat ze wat meer wel
naar buiten zou kunnen komen, als andere geloofsovertuigingen.
Nou, dat is heel helder van u. Hartelijk dank dat u teruggebeld hebt. Dat waardeer ik
zeer. En dan wens ik u verder een hele fijne dag en dank u voor de medewerking.
Ja u ook bedankt en fijne dagen zou ik zeggen.
Zeker dank u wel, zelfde voor u. Daag!
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