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Leeswijzer

Vraagstelling, met dit pictogram wordt 
de vraagstelling beschreven die is 
gebruikt.

In deze rapportage maken we gebruik van 
een aantal pictogrammen die de lezer 
attent maken op een aantal punten.

U komt in de kantlijn van de rapportage een 
aantal keer een van de drie, hiernaast 
afgebeelde, pictogrammen tegen.

Deze geven de vraagstelling weer of leggen 
extra aandacht op quotes van respondenten 
of opvallende resultaten. Ze vormen een 
aanvulling of verdieping bij de hoofdtekst.

In dit onderzoek wordt de afkorting PO 
gebruikt voor Primair Onderwijs. De afkorting 
VO staat voor Voortgezet Onderwijs.

In dit rapport worden verschillen aangegeven 
indien ze significant zijn (bij een betrouwbaar-
heidsniveau van minimaal 95%).

Quote, met dit pictogram leggen we de 
nadruk op quotes uit onderzoek. Het 
gaat om citaten van leerkrachten en 
ouders. Om het onderscheid duidelijk te 
maken, zijn citaten van leerkrachten 
cursief weergegeven.

Opvallend resultaat, met dit pictogram 
worden de meest opvallende resultaten 
beschreven. 

3
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1. Inleiding



6 september 2010

5

1. Inleiding 
Opiniemonitor opvoeddebat

Doelstelling
De ‘Opiniemonitor opvoeddebat’ heeft tot doel
om te peilen hoe diverse groepen uit de
bevolking denken over actuele thema’s rondom
de opvoeding.

De resultaten dragen bij aan het maatschappelijk
debat dat het ministerie voor Jeugd en Gezin
heeft geïnitieerd onder opvoeders.
Doel is om opvoeders met elkaar in gesprek te 
laten gaan over opvoeden om zo kennis en 
ervaring met elkaar te delen. 
De uitkomsten van de opiniemonitor opvoed-
debat zijn inzet voor het online debat 
(www.opvoeddebat.nl) en input voor regionale 
opvoeddebatten.

Met het onderzoek worden de volgende vragen 
beantwoord:
Welke kennis hebben ouders van een 
bepaald opvoedthema? Bijvoorbeeld: Weten 
ouders waar ze moeten zijn voor hulp 
(instanties e.d.)?
Wat vinden ouders van het thema? (houding). 
Bijvoorbeeld: op welke manier vinden ouders 
hoe de overheid kan helpen?
Wat is het gedrag rondom dit thema? 
Bijvoorbeeld: Wat doet men zelf?

De ‘Opiniemonitor opvoeddebat’ bestaat uit 
een aantal metingen, waarvan nu de vierde 
meting wordt gerapporteerd. 
Deze vierde meting staat in het teken van 
opvoeding en de rol van het onderwijs.

Opzet en uitvoering
Het onderzoek is opgezet als een ad-hoc 
kwantitatief online onderzoek en uitgevoerd 
binnen De Onderzoek Groep van 
MarketResponse. Dit is het consumenten-
panel van MarketResponse, bestaande uit 
circa 25.000 huishoudens/55.000 personen.

Doelgroep en steekproef
De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit 
twee verschillende groepen:
• Ouders die schoolgaande kinderen hebben 

binnen het basisonderwijs/ primair onderwijs 
(PO) of voortgezet onderwijs (VO) in 

de leeftijd van 4 tot 18 jaar*.
• Personen die werkzaam zijn in het primair 

onderwijs of voortgezet onderwijs in een 
(geheel of deels) lesgevende rol. 

In totaal hebben 702 ouders en 278 
leerkrachten meegedaan aan het onderzoek. 

Binnen deze groepen is de verdeling als 
volgt:
• Ouders: n=495 ouders met kinderen in het               

basisonderwijs; n=350 ouders met kinderen 
in het voortgezet onderwijs**. 

• Leraren: n=160 leraren in het   
basisonderwijs; n=118 leraren in het     
voortgezet onderwijs.

Het onderzoek is representatief voor ouders 
van kinderen van 4-18 jaar en voor leraren 
PO/ VO

Veldwerk
Het veldwerk van het onderzoek is uitgevoerd 
in de periode van 23 juli t/m 21 augustus 
2010.

*) een deel van de ouders heeft zowel
kinderen in het basisonderwijs als in het 
voortgezet onderwijs. Deze ouders zijn
in beide groepen (PO en VO) ingeteld. 
Op totaalniveau tellen ze uiteraard één
keer mee.  
**) dit telt op tot meer dan n=702 
ouders, omdat een deel van de ouders
kinderen in het PO én VO heeft (zie de 
uitleg hierboven). 
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2.1 Resultaten
Communicatie tussen school en ouders 
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2.1 Communicatie
Ouders en leerkrachten vinden goede informatievoor-
ziening essentieel Ouders Leerkrachten

PO-leerkrachten vinden een goede informatie-
voorziening nóg belangrijker dan VO-leerkrachten.

Aan ouders en leerkrachten is een aantal stellingen 
voorgelegd over de communicatie tussen school en 
ouders, en ouders onderling. In onderstaande 
beschrijving van de resultaten zijn de categorieën 
‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ samengevoegd. 
Dat geldt ook voor de categorieën ‘mee oneens’ en 
‘helemaal mee oneens’.

42% van de ouders is van mening dat basisscholen
ervoor moeten zorgen dat ouders makkelijker met 
elkaar in contact kunnen komen. Onder leerkrachten 
zien we een vergelijkbaar beeld. Twee op de tien 
leerkrachten vinden het faciliteren van ouder-ouder
contacten geen plicht van de school. 
Er is hierbij nagenoeg geen verschil tussen PO en VO. 

In vergelijking met de basisscholen wordt van VO-
scholen in nog iets mindere mate verwacht dat ze 
contacten tussen ouders onderling faciliteren. Ook hier 
is nagenoeg geen verschil tussen PO en VO zichtbaar.

Vrijwel alle ouders en leerkrachten vinden een goede 
informatievoorziening een plicht van de school. 

53%

64%

41%

43%

34%

53%

2%

2%4%

2%2%

Basisscholen moeten er voor zorgen dat ouders makkelijker met elkaar in contact 
kunnen komen

Scholen in het voortgezet onderwijs moeten er voor zorgen dat ouders makkelijker met 
elkaar in contact kunnen komen

Scholen moeten ouders goed informeren via mail, internet en/of nieuwsbrief

7%

5%

9%

35%

39%

29%

39%

35%

43%

2%

1%17%

19%

18% 2%7%

8%

6%

35%

36%

35%

41%

40%

43%

2%

3%12%

14%

13% 2%

6%

6%

6%

30%

29%

32%

48%

48%

46%

3%

3%

3%13%

14%

13% 6%

6%

7%

31%

31%

30%

42%

42%

43%

3%

2%

3%17%

19%

18%

Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

Totaal

Totaal

Totaal

PO

VO

PO

VO

PO

VO

47%

47%

46%

49%

50%

51%

3%

3%

2%
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2.1 Communicatie
Leerkrachten hameren op aanwezigheid ouders op 
ouderavonden 

Ouders Leerkrachten

In het begin van het schooljaar moet duidelijk zijn op welke momenten de betrokkenheid 
van ouders wordt verwacht

27%

29%

27%

57%

56%

56%

4%

4%

3%12%

11%

12% 37%

37%

38%

53%

57%

48%

5%

5%9%

7%3%

28%

28%

29%

62%

61%

64%

2%

2%

6%

9%

8%

1%

39%

40%

38%

52%

52%

52% 10%

1%

8%

6%

1%

Ouders moeten op ouderavonden (of andere activiteiten) aanwezig zijn

Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

Totaal

Totaal

VO

Leerkrachten zijn vrijwel unaniem over de plicht van 
ouders om aanwezig te zijn op ouderavonden of 
andere activiteiten. Bijna iedere leerkracht vindt dat dit 
een plicht is van de ouders; 90% is het (helemaal) 
eens met de betreffende stelling. PO-leerkrachten
onderschrijven de stelling in nog sterkere mate dan 
VO-leerkrachten.

De ouders zelf vinden aanwezigheid op ouderavonden 
en andere activiteiten eveneens een plicht. Zij zijn 
hierin echter iets minder stellig dan de leerkrachten 
(significant verschil). 
Er is hierbij geen verschil tussen ouders van kinderen 
in het voortgezet onderwijs en ouders van basisschool-
kinderen.

Vooral leerkrachten, maar ook ouders, zijn van mening 
dat in het begin van het schooljaar duidelijk moet zijn 
op welke momenten de betrokkenheid van ouders 
wordt verwacht. Ook hier is er geen verschil naar 
onderwijssoort (PO of VO).

PO

VO

PO

Opvallend is dat hoogopgeleide ouders de 
aanwezigheid op ouderavonden (of andere 
activiteiten) iets vrijblijvender zien dan ouders met 
een lager opleidingsniveau. 
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2.1 Communicatie
Ouders vinden communicatie over straf nodig  

Ouders Leerkrachten

Bij straf op school moeten ouders altijd worden ingelicht

Bij straf op school, voeren we altijd een
pittig gesprek met ons kind

Bij straf op school, zouden ouders thuis altijd een pittig gesprek moeten voeren met hun 
kind

19%

14%

25%

39%

38%

41%

14%

16%

13%

29%

21%

2%

3%

25%29%

29%

33%

47%

45%

50%

16%

16% 10%

13% 4%

8%

13%

14%

14%

42%

39%

50%

33%

35%

28%

12%

6%

10%

11%

7%

16%

36%

29%

44%

23%

27%

18%

32%

4%

5%

2%19%

26%

Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

Totaal

Totaal

Totaal

Hoe kijken ouders en leerkrachten aan tegen de 
communicatie over straf op school?
Ouders vinden in sterkere mate dan leerkrachten dat zij 
altijd moeten worden ingelicht als hun kind straf krijgt. 
Dit geldt voor ouders van VO-leerlingen in nog sterkere 
mate dan voor ouders van leerlingen in het PO.
Ook vinden ouders het vaker dan leerkrachten nodig om 
thuis een pittig gesprek te voeren met hun kind als er 
sprake is van straf.

Straf op school wordt in het VO als een serieuzere zaak 
beschouwd dan in het PO. Bijna tweederde van de 
ouders met een kind in het VO voert bij straf een pittig 
gesprek met hun kind. Bij ouders van 
basisschoolleerlingen is dit ruim de helft. Ook bij de 
leerkrachten zien we dit beeld terug.   

PO

VO

PO

VO

Vooral leerkrachten in het PO vinden het niet 
altijd nodig om de ouders in te lichten bij straf 
op school. VO-leerkrachten zien het vaker als 
plicht van de school om de ouders in te lichten.
Laag opgeleide ouders voeren in geval van 
straf vaker een pittig gesprek met hun kind dan 
hoog opgeleide ouders.

“Scholen zijn soms bang regels te stellen 
omdat niet alle ouders het hier mee eens 
zijn. Ik ben gebeld door de school van 
mijn kind met de vraag of ze straf 
mochten geven voor spijbelen?! Mijn kind 
bleek al 3 maanden niet in bepaalde 
lessen te verschijnen. Toen was uiteraard 
mijn vraag waarom ze nu pas belden!”
Ouder

PO

VO
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2.2 Resultaten
Opvoedkundige rol van school en ouders
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2.2 Opvoedkundige rol
Leerkracht teveel tijd kwijt aan opvoeding

Ouders Leerkrachten

Een juf/meester/leraar/lerares moet zich vooral bezighouden met kinderen iets te leren 
en niet met het opvoeden van kinderen.

Een gemiddelde juf/meester/leraar/lerares in Nederland is teveel tijd kwijt aan het 
opvoeden van kinderen.

De school moet kinderen ook normen en waarden bijbrengen.

9%

8%

9%

29%

30%

29%

33%

31%

34%

28%

23%

4%

4%

4%

25% 10%

5%

15%

28%

30%

26%

24%

28%

19%

25%

28%

12%

12%

11%

26%

16%

15%

18%

48%

50%

46%

20%

18%

22%

2%

1%

    14%

     15%

     13%

2%

5%

4%

7%

24%

25%

23%

46%

46%

45%

24%

23%

2%

2%

2%

23%

23%

24%

21%

66%

66%

66%

1%

1%

11%

8%

9%

1%

30%

36%

24%

64%

59%

70%

1%

1%5%

3%

4%1%

Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

Totaal

Totaal

Totaal

Bijna vier op de tien ouders en leerkrachten vinden dat 
leerkrachten zich vooral moeten bezighouden met 
kinderen iets te leren en niet met het opvoeden van 
kinderen. Opvallend is dat een even grote groep 
leerkrachten het niet eens is met deze stelling. Dit is 
significant meer dan bij de ouders.

Vrijwel alle ouders en leerkrachten zijn het erover eens 
dat de school kinderen ook normen en waarden moet 
bijbrengen (onderste grafiek). Leerkrachten zijn hierbij 
nog wat meer uitgesproken in hun mening. 64% van de 
leerkrachten vindt echter dat de gemiddelde leerkracht 
in Nederland teveel tijd kwijt is aan het opvoeden van 
kinderen. Van de ouders is 29% deze mening 
toegedaan. Hier is dus sprake van een aanzienlijk 
verschil in perceptie tussen ouders en leerkrachten.
Leerkrachten vinden dus enerzijds hun rol bij de 
opvoeding belangrijk, anderzijds vinden ze dat ze er in 
de praktijk teveel tijd mee kwijt zijn.   

PO

VO

Vooral leerkrachten in het PO zien het als 
plicht van de school om kinderen normen en 
waarden bij te brengen.
Hoogopgeleide ouders zijn het relatief vaak 
oneens met de stelling dat leerkrachten zich 
vooral met lesgeven moeten bezighouden en 
niet met het opvoeden van kinderen. Ook 
vinden zij het bijbrengen van normen en 
waarden belangrijker dan lager opgeleiden.

PO

VO

PO

VO
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Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

2.2 Opvoedkundige rol
Vooral leerkrachten wensen meer samenwerking tussen 
ouders en school

Ouders Leerkrachten

Ik heb veel respect voor de juf/meester/leraar/lerares van mijn kind(eren).

Ik ervaar veel respect van de ouders van de kinderen in mijn klas.

School en ouders moeten meer dan nu het geval is met elkaar optrekken bij de 
opvoeding.

14%

13%

14%

54%

53%

55%

24%

25%

27%

9%

3%

6%1%

1%

1%

22%

24%

18%

61%

60%

64%

1%

2%

1%16%

14%

15%

8%

10%

7%

40%

39%

42%

38%

39%

38%

1%

1%

2%11%

12%

13% 12%

9%

16%

49%

57%

40%

28%

24%

33%

10%

10%

10%Totaal

Er is duidelijk sprake van respect van ouders voor de 
leerkracht van hun kind(eren). En zo ervaren leraren dit 
meestal ook. Ruim acht op de tien ouders zeggen 
respect te hebben voor de leerkracht van hun 
kind(eren). Bij de leerkrachten zegt een iets kleinere 
groep, namelijk 68%, respect te ervaren van de ouders 
van de kinderen in hun klas. 

Een meerderheid van de leerkrachten zou graag zien 
dat school en ouders meer met elkaar optrekken bij de 
opvoeding. 
Ouders zijn hierin wat terughoudender. Bijna de helft 
van de ouders is voorstander van meer samenwerking 
tussen school en ouders bij de opvoeding. 14% is dit 
niet. Er is geen verschil tussen ouders met kinderen in 
het basisonderwijs en ouders van VO-leerlingen.

Totaal

PO

VO

Totaal

In het basisonderwijs is de gap tussen leer-
krachten en ouders groter dan binnen het VO, 
doordat relatief veel PO-leerkrachten
voorstander zijn van meer samenwerking 
tussen school en ouders bij de opvoeding.
Vooral ouders van kinderen in het PO hebben 
respect voor de leerkracht van hun kind. In het 
algemeen hebben moeders meer respect voor 
de leerkracht dan vaders.

PO

VO

PO

VO
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2.2 Opvoedkundige rol
Ouders en leerkrachten eens over de waarde van 
betrokkenheid van ouders bij de school

Ouders Leerkrachten

Als de juf/meester/leraar/lerares van mijn kind(eren) aan mij iets vertelt over mijn kind dat 
niet zo leuk is, neem ik dat wel direct van hem of haar aan.

Als ik aan ouders iets vertel over hun kind dat niet zo leuk is, nemen zij dat wel direct van 
mij aan.

Het is goed voor de ontwikkeling van een kind als de ouder bij de school betrokken is.

10%

12%

6%

53%

54%

52%

31%

28%

34%

6%

7%

0%6%

7%

7%

7%

52%

51%

53%

29%

29%

29%

14%

11%

12%

23%

26%

21%

60%

60%

60%

4%

3%

13%

11%

16%

4% 40%

42%

38%

52%

57%

48% 2%

6%

1%

12%

1%

1%
Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

Totaal

Ouders nemen over het algemeen ook de minder leuke 
mededelingen over hun kind wel aan van de leerkracht. 
Dat geldt vooral van ouders van basisschoolleerlingen. 
Toch zijn bijna vier op de tien ouders (basis: alle 
ouders) minder geneigd om dergelijke mededelingen 
direct aan te nemen.
Omgekeerd denken de meeste leerkrachten ook dat 
ouders hen wel serieus nemen als zij minder leuke 
mededelingen hebben over het kind. Echter, 12% denkt 
van niet (dit is significant meer in vergelijking met wat 
de ouders zelf zeggen). 

Leerkrachten zijn vrijwel unaniem over de waarde van 
betrokkenheid van de ouders bij de school. Ruim negen 
op de tien leerkrachten vinden dat betrokkenheid goed 
is voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt nog 
sterker voor PO-leerkrachten dan voor VO-
leerkrachten. Ouders denken hier ook zo over, maar in 
iets minder sterke mate dan leerkrachten.

Totaal

PO

VO

Totaal

PO

Een opvallend groot verschil is zichtbaar bij het 
opleidingsniveau van ouders. Hoogopgeleide 
ouders zijn veel minder ontvankelijk dan lager 
opgeleide ouders voor mededelingen over hun 
kind die niet zo positief zijn. 
Moeders achten betrokkenheid bij de school 
belangrijker voor de ontwikkeling van kinderen 
dan vaders.

VO

PO

VO
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2.2 Opvoedkundige rol
Ouders vinden mate van aandacht voor opvoedzaken 
op school goed

6%
7%

83%

4%

Meer bezighoudt met zaken die
met opvoeding te maken hebben

Minder bezighoudt met zaken die
met opvoeding te maken hebben

Ongeveer zoals het nu is

Weet niet

Ouders

Zou u willen dat de school van uw kinderen zich meer of minder 
bezighoudt met zaken die met opvoeding te maken hebben?

Van alle ouders vindt 83% de mate waarin de school 
zich bezighoudt met zaken rond de opvoeding van hun 
kind(eren) goed. Binnen deze groep bevinden zich 
relatief veel ouders van kinderen in het basisonderwijs. 
Ouders van VO-leerlingen geven vaker aan dat de 
school zich minder moet bezighouden met 
opvoedzaken.

Van de leerkrachten geeft 22% aan dat zij zich minder
zouden willen bezighouden met opvoedzaken. Dit is 
beduidend meer dan hoe de ouders hierover denken. 
Dit resultaat is in lijn met het eerder vermelde resultaat 
dat leerkrachten vinden dat ze teveel tijd kwijt zijn aan 
het opvoeden van kinderen.
Slechts 7% van de leerkrachten vindt dat de school 
waar hij/zij werkt zich hier meer mee moet 
bezighouden. 

Van de VO-leerkrachten vindt 10% dat hun school zich 
meer moet bezighouden met opvoedzaken. Bij de PO-
leerkrachten is dit 4% (geen significant verschil). 
20% van de VO-leerkrachten wil minder aandacht voor 
opvoedzaken; dit is nagenoeg even veel als bij de PO-
leerkrachten (24%, geen significant verschil). 

Zou u willen dat de school waar u werkt zich meer of minder 
bezighoudt met zaken die met opvoeding te maken hebben?

7%

22%

69%

2%

Meer bezighoudt met zaken die
met opvoeding te maken hebben

Minder bezighoudt met zaken die
met opvoeding te maken hebben

Ongeveer zoals het nu is

Weet niet

Leerkrachten

Opvoeden is een taak van de ouders waar school 
kan helpen ze de goede kant op te duwen. Maar 
opvoeden is niet de taak van de school. 
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2.3 Resultaten
Betrokkenheid van ouders bij school
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2.3 Betrokkenheid
Een op de vijf ouders wil meer als vrijwilliger doen op 
school

3%

4%

2%

19%

21%

16%

51%

50%

54%

23%

25%

3%

2%

3%

24%

Ouders

Ik wil meer doen op de school van mijn kind(eren).

Ik ga altijd naar ouderavonden en help mee met 
schooluitjes.

23%

27%

18%

51%

49%

55%

21%

20%

20%

3%

6%

5%

Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

Totaal

VO

Totaal

PO

VO

PO

“Als de school meer rekening 
met werkende ouders zou 
houden, zou ik mij vaker als 
vrijwilliger aan kunnen melden 
wanneer extra hulp nodig is.”
Ouder

Hoe staat het met de bereidheid van ouders om op 
school mee te helpen als vrijwilliger?
Ruim een kwart van de ouders is niet bereid om meer 
te doen op de school van hun kind(eren). Een op de vijf 
ouders zou echter meer als vrijwilliger willen doen op 
school. Deze ouders noemen vooral zaken als: 
leesouder zijn, begeleiding/hulp bij uitjes en hulp bij 
activiteiten in het algemeen. In mindere mate wordt 
deelname aan ouderraad of medezeggenschapsraad 
genoemd.
Binnen het basisonderwijs is de bereidheid om mee te 
helpen hoger dan binnen het voortgezet onderwijs.
Ouders van basisschoolleerlingen zijn eveneens 
actiever wat betreft ouderavonden en het meehelpen 
met schooluitjes. Dat geldt ook voor moeders.

“Alles wat mogelijk is voor mij, 
als het maar met betrokken-
heid van mijn kind te maken 
heeft. En als het ook eventueel 
in de avonduren zou kunnen.”
Ouder

“Hoe ouder de kinderen 
worden, hoe minder betrokken 
je bij de directe klas bent. Dat 
vind ik jammer.”
Ouder

“Omdat ik zelf nog een kleintje thuis heb is 
het niet zo makkelijk om wekelijks iets te 
doen, maar vragen kan altijd. Zoals 
's avonds helpen met schoolkrant in elkaar 
zetten, of extra schoonmaakwerk.”
Ouder

“Ik doe al heel veel, je kunt natuurlijk altijd 
iets meer doen. Leesmoeder zijn of extra 
helpen bij een spelletjesuurtje. Er is altijd 
wel iets te doen op school, als je het maar 
wilt zien en vooral wilt helpen.”
Ouder
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2.3 Betrokkenheid
Leerkrachten willen ouders beter leren kennen

Ouders Leerkrachten

Ik zou het prettig vinden als ik de ouders van de kinderen in mijn klas beter zou kennen.

10%

11%

10%

45%

47%

43%

35%

34%

36%

8%

12%

10%

Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

PO

VO

Ik zou het prettig vinden als ik via de school van mijn kind(eren) andere ouders leer 
kennen.

6%

35%

39%

28%

46%

41%

53%

2%

2%

2%2%

5%

15%

12%

13%

Aan de respondenten is een aantal vragen gesteld 
over contact tussen school en ouders, en tussen 
ouders onderling.

Ruim de helft van de leerkrachten zou het prettig 
vinden om de ouders van de kinderen in zijn/haar klas 
beter te kennen. Toch staat ook een substantieel deel 
van de leerkrachten hier neutraal of soms afwijzend 
tegenover. 

Onder ouders is de behoefte om via de school andere 
ouders te leren kennen niet uitgesproken groot. Vier op 
de tien ouders hebben deze behoefte wel, de rest is 
neutraal of heeft er geen behoefte aan. 
Ouders van leerlingen in het basisonderwijs hebben 
meer behoefte aan contact met andere ouders dan 
ouders van VO-leerlingen. 

Totaal

PO

VO

Totaal

Onder moeders is de behoefte aan contact met 
andere ouders groter dan onder vaders.

“[…] Zelf vind ik dat leerkrachten een keer op 
huisbezoek moeten gaan. Niet om te keuren, 
maar om in een andere omgeving met de 
ouders over hun kind te kunnen praten.”
Leerkracht
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2.3 Betrokkenheid
Leraren juichen contact tussen ouders onderling toe

Ouders Leerkrachten

Contact tussen ouders onderling wordt vooral door 
leerkrachten toegejuicht. 56% van de leerkrachten 
vindt dat ouder-ouder contacten goed zijn voor de 
ontwikkeling van een kind. Onder ouders zelf ligt dit 
percentage lager, namelijk 39%. Ouders van 
basisschoolkinderen zijn hierover wel positiever dan 
ouders van VO-leerlingen.
Ruim een op de tien ouders ziet geen positieve invloed 
van contacten tussen ouders op de ontwikkeling van 
een kind.

Leerkrachten zijn gematigd positief over de invloed van  
contacten tussen ouders onderling op hun werk. 38% 
is van mening dat ouder-ouder contacten het werken 
van een leerkracht makkelijker maken. 15% is het 
hiermee oneens. 

. 

4%

5%

2%

35%

39%

29%

47%

43%

53% 4%11%

11%

11%

2%

2%

Ouder-ouder contacten maken het werken van een leerkracht makkelijker.

Ouder-ouder contacten zijn goed voor de ontwikkeling van een kind.

6%

6%

7%

32%

34%

30%

48%

47%

48%

13%

14%

14%

Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

Totaal

PO

VO

Totaal

PO

VO

8%

8%

9%

48%

54%

42%

39%

34%

44% 5%

5%

4%

“Bij ons op school zien we de ouders regelmatig 
en hebben we zelfs een ouderacademie, waar 
ouders terecht kunnen voor gewoon een kop 
koffie, een gezellig kletspraatje, maar er worden 
ook lessen en cursussen gegeven voor de ouders 
o.a. over opvoeden van kinderen. Toch zien we 
dat we daar niet de ouders mee trekken die we 
juist graag willen zien. Of de effecten van die 
cursussen zien we niet of nauwelijks terug in de 
klas.”
Leerkracht
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2.3 Betrokkenheid
Ouders en leerkrachten unaniem over noodzaak tot 
samenwerking

Ouders Leerkrachten

Scholen zouden beter kunnen samenwerken met andere organisaties voor kinderen 
zoals buurtwerk, sportclubs en naschoolse opvang dan zij nu doen.

Scholen kunnen ook grootouders en andere opvoeders in de buurt (zoals buurtbewoners, 
buurtagent) betrekken bij de organisatie van schoolactiviteiten.

19%

23%

14%

59%

57%

63%

18%

16%

19%4%

     4%

  4% 26%

39%

13%

57%

54%

61% 14%

3%

11%

10%7%

7%

7%

45%

42%

48%

29%

28%

30%

3%

6% 15%

17%

19%

2%

2%8%

9%

37%

37%

37%

41%

39%

41%

1%

1%

2%5% 15%

13%

14%

4%

5%

2%

41%

46%

35%

36%

34%

40% 20%3%

14%

16% 2%

1%

9%

12%

6%

54%

60%

46%

23%

18%

30%

9%

2%

3%15%

12%

Leraren en ouders zijn een team, ze moeten samenwerken.

Helemaal mee eens Mee eens 
Niet mee eens/ niet mee oneens Niet mee eens 
Helemaal niet mee eens 

Totaal

Zowel ouders als leerkrachten zien de noodzaak tot 
samenwerking in, leerkrachten nog iets meer dan 
ouders. Slechts 7% van de leerkrachten en 4% van de 
ouders ziet leraren en ouders niet als een team dat 
moet samenwerken. Vooral leerkrachten in het 
basisonderwijs en ouders van basisschoolkinderen 
erkennen de noodzaak tot samenwerking.

En de samenwerking met andere organisaties en 
opvoeders? Leerkrachten zien samenwerking met 
andere organisaties en vooral met andere opvoeders 
meer zitten dan ouders. Met name leerkrachten in het 
basisonderwijs zijn voorstander van samenwerking met 
andere opvoeders in de omgeving van het kind. In het 
voortgezet onderwijs is deze behoefte wat lager, zowel 
onder leerkrachten als ouders.
Verder blijkt dat ouders van basisschoolkinderen iets 
ontvankelijker zijn voor samenwerking tussen scholen 
en andere organisaties.

. 

Totaal

PO

VO

Totaal

PO

VO

Moeders zien de noodzaak tot samenwerking 
tussen ouders en leraren meer in dan vaders. 
Ook zijn zij vaker voorstander van 
samenwerking met andere opvoeders.

PO

VO
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2.3 Betrokkenheid 
Ouders vinden verzorgen van opvang bij lesuitval veel 
belangrijker dan leerkrachten 5%

12%

91%

52%

14%

33%

60%

52%

29%

26%

34%

43%

3%

5%

13%

90%

54%

13%

38%

57%

50%

38%

33%

30%

42%

2%

5%

11%

91%

46%

15%

23%

67%

55%

13%

13%

42%

49%

3%

Bedtijden

Een goed ontbijt

Het informeren van ouders over prestaties en
gedrag van hun kinderen op school

Het informeren van leerkrachten over prestaties en
gedrag van kinderen thuis

Kleding die mag w orden gedragen op school

Meehelpen met een sportdag

Kinderen corrigeren bij schoolverzuim

Het verzorgen van opvang voor kinderen bij lesuitval
zodat ze niet rondhangen

Gezondheid van de traktaties

Gezondheid van de meegenomen lunch

Gezondheid van het aanbod van de kantine

Het uitvoeren van straffen opgelegd door de school

Ik vind niet dat er afspraken gemaakt moeten w orden

Ouders Primair onderw ijs Voorgezet onderw ijs
Stel dat school en ouders afspraken maken, waar zouden die 
dan over moeten gaan? U kunt meerdere antwoorden geven.

Als school en ouders afspraken maken, waar moeten 
die dan over gaan?
Het informeren van ouders over prestaties en gedrag 
van kinderen op school is veruit het belangrijkste 
thema, door 91% genoemd.
Daarna volgen afspraken over:
• kinderen corrigeren bij schoolverzuim;
• het verzorgen van opvang voor kinderen bij lesuitval.

Afspraken over gezonde traktaties en een gezonde 
lunch worden veel minder vaak genoemd. Wel zien we 
hier een duidelijk verschil tussen ouders van basis-
schoolleerlingen en ouders van VO-leerlingen. In het 
basisonderwijs leeft dit thema veel meer dan in het 
voortgezet onderwijs. 

Zaken als bedtijden, een goed ontbijt en kleding 
worden veelal niet gezien als thema’s waar school en 
ouders afspraken over moeten maken.  

Hoog opgeleide ouders vinden afspraken over de 
volgende onderwerpen relatief belangrijk:
• de gezondheid van het kantine-aanbod
• het informeren van leerkrachten over prestaties 

en gedrag van hun kind thuis 
Laag opgeleide ouders vinden afspraken over 
bedtijden belangrijker dan hoger opgeleide ouders.
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89%
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40%

47%

21%

46%

48%

9%

46%

21%

34%

84%

54%

29%

13%

80%

28%

8%

21%

25%

39%

2%

Bedtijden

Een goed ontbijt

Het informeren van ouders over prestaties en
gedrag van hun kinderen op school

Het informeren van leerkrachten over prestaties en
gedrag van kinderen thuis

Kleding die mag w orden gedragen op school

Meehelpen met een sportdag

Kinderen corrigeren bij schoolverzuim

Het verzorgen van opvang voor kinderen bij lesuitval
zodat ze niet rondhangen

Gezondheid van de traktaties

Gezondheid van de meegenomen lunch

Gezondheid van het aanbod van de kantine

Het uitvoeren van straffen opgelegd door de school

Ik vind niet dat er afspraken gemaakt moeten w orden

Leerkrachten Primair onderw ijs Voorgezet onderw ijs

2.3 Betrokkenheid 
Leerkrachten vinden afspraken over bedtijden en ontbijt 
veel belangrijker dan ouders

Stel dat school en ouders afspraken maken, waar zouden die 
dan over moeten gaan? U kunt meerdere antwoorden geven.

Ook bij leerkrachten is het informeren van ouders over 
prestaties en gedrag van hun kind op school een 
veelgenoemd thema. Veel VO-leerkrachten noemen 
daarnaast ook afspraken over het corrigeren van 
kinderen bij schoolverzuim. 

Een opvallend verschil tussen ouders en leerkrachten 
zien we bij de volgende onderwerpen:
• bedtijden;
• een goed ontbijt en gezonde lunch (met name door 

PO-leerkrachten genoemd);
• kleding;
• informeren van leerkrachten over prestaties en        

gedrag thuis (met name door PO-leerkrachten
genoemd).

Leerkrachten vinden vaker dan ouders dat hierover 
afspraken moeten worden gemaakt tussen school en 
ouders.

Zaken die leerkrachten beduidend minder vaak 
noemen dan de ouders zijn:
• gezondheid van het aanbod in de kantine;
• het verzorgen van opvang voor kinderen bij lesuitval

zodat ze niet rondhangen.

Overall is er dus sprake van enkele opvallende 
discrepanties tussen de mening van ouders en die van 
leerkrachten.
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3. Conclusies
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3. Conclusies
Ouders en leerkrachten staan open voor meer 
samenwerking tussen school en ouders 

In dit onderzoek staat de rol van het onderwijs 
bij de opvoeding centraal. Uit de resultaten 
komt naar voren dat zowel ouders als 
leerkrachten openstaan voor meer 
samenwerking tussen school en ouders.

Communicatie tussen school en ouders

Ouders en vooral leerkrachten vinden een 
goede informatievoorziening en het scheppen 
van heldere verwachtingen belangrijk. Zo moet 
bij de start van het schooljaar duidelijk zijn op 
welke momenten de betrokkenheid van ouders 
wordt verwacht.
Vooral leraren in het basisonderwijs/ primair 
onderwijs (PO) vinden een goede 
informatievoorziening via nieuwsbrief, internet 
of email essentieel.  

Van scholen (met name in het voortgezet 
onderwijs (VO)) wordt in mindere mate 
verwacht dat ze contacten tussen ouders 
faciliteren. Ouders en leraren zijn het erover 
eens dat dit veel minder belangrijk is dan een 
goede informatievoorziening. 

Ook delen ouders en leraren het standpunt 
dat ouders aanwezig moeten zijn op 
ouderavonden (of andere activiteiten). 

Wel zijn leraren stelliger hierin dan ouders. 
Opvallend is dat vooral hoog opgeleide ouders 
de aanwezigheid op ouderavonden wat 
vrijblijvender zien. 

Een groter verschil tussen ouders en leraren 
zien we bij de communicatie als er sprake is 
van straf op school. Ouders hechten er meer 
belang aan om hierover te worden ingelicht in 
vergelijking met leraren. Ook vinden zij het 
belangrijker om er thuis op terug te komen bij 
het kind in de vorm van een pittig gesprek. 
Vooral in het VO wordt straf serieus genomen 
door de ouders.

Opvoedkundige rol van de school

Over de rol van scholen in het bijbrengen 
van normen en waarden zijn ouders en 
leerkrachten eensgezind. Beide partijen 
vinden dat de school hiervoor mede 
verantwoordelijk is. Vooral hoogopgeleide 
ouders vinden dit belangrijk.

Ook zien ouders de waarde van samen-
werking en wederzijdse betrokkenheid tussen 
school en ouders, maar leerkrachten zijn nog 
iets meer uitgesproken hierover. Dat geldt 
vooral voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Er is een flinke discrepantie tussen ouders en 
leerkrachten in de perceptie over de hoeveel-
heid tijd die leraren kwijt zijn met het opvoeden 
van kinderen. Ouders denken dat leraren hier 
veel minder tijd aan kwijt zijn dan dat leraren 
zelf vinden. 
In die zin hebben leraren een dubbel probleem. 
Ze willen meer samenwerking met ouders en 
aandacht voor opvoedzaken, maar ervaren in 
de praktijk knelpunten hierbij. Ze vinden dat ze 
teveel tijd kwijt zijn met het opvoeden van 
kinderen. Daarnaast blijkt dit probleem niet in 
dezelfde mate door ouders te worden herkend.  

Betrokkenheid op school

Ouders en leerkrachten zitten redelijk op één 
lijn als het gaat om de (praktische) 
samenwerking tussen school en ouders. 
Ouders zijn veelal wel bereid om betrokken te 
zijn bij schoolzaken en als vrijwilliger te helpen. 
Dat geldt vooral voor het basisonderwijs. 
Er zijn echter factoren die belemmeren dat deze 
bereidheid in praktijk wordt gebracht. Zo 
hebben steeds meer moeders –traditioneel de 
groep die hulp op school biedt- een baan. 
Vrijwilligerswerk op school is dan soms lastig te 
combineren met het werk.
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3. Conclusies
Ouder-ouder contacten minder belangrijk dan ouder-
school contacten 

Over samenwerking met andere organisaties 
voor kinderen (zoals buurtwerk of buiten-
schoolse opvang) en met andere opvoeders in 
de omgeving van het kind zijn de meningen 
verdeeld. Leerkrachten staan hier meer voor 
open dan ouders.

Tussen ouders en leerkrachten zijn er enkele 
opvallende verschillen bij het belang van 
afspraken over bepaalde onderwerpen. 
Leerkrachten vinden afspraken over 
bijvoorbeeld bedtijden en een gezond ontbijt 
veel belangrijker dan ouders. Ook hechten zij 
meer belang aan afspraken over het informeren 
van leerkrachten over de prestaties en het 
gedrag van het kind thuis. 
Ouders vinden het veel belangrijker dan 
leerkrachten dat er afspraken komen over 
opvang bij lesuitval, zodat leerlingen niet gaan 
rondhangen. 

Contacten tussen ouders

Contacten tussen ouders onderling zijn 
minder belangrijk dan contacten tussen school 
en ouders, aldus de ondervraagden.
Leraren vinden contacten tussen ouders wel 
belangrijker dan de ouders zelf.

Dat geldt vooral voor leraren in het 
basisonderwijs. Het merendeel zou het ook 
prettig vinden om ouders beter te leren 
kennen. 
Daarnaast komt uit dit onderzoek naar voren 
dat ouders van basisschoolkinderen 
positiever tegenover ouder-ouder contacten 
staan dan ouders van leerlingen in het VO. 

Afsluitend

Uit het onderzoek blijkt dat ouders en vooral 
leerkrachten openstaan voor samenwerking 
en wederzijdse betrokkenheid. Het is voor 
beide partijen van belang dat praktische 
belemmeringen worden weggenomen om 
deze samenwerking en betrokkenheid 
gestalte te geven, bijvoorbeeld door meer 
rekening te houden met werkende ouders. 
Ook is het belangrijk dat duidelijk wordt 
gecommuniceerd wat men van elkaar 
verwacht. Tot slot is samenwerking tussen 
school en ouders erbij gebaat als ouders een 
goed beeld hebben van de knelpunten die 
leraren ervaren als het gaat om de tijd die ze 
kwijt zijn aan opvoedzaken.  
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