
Ouders terug naar school! 
 

Hoe ouderbetrokkenheid kan worden verhoogd.  

Onderzoeksvraag 
Hoe kan de ouderbetrokkenheid op basisschool 
de Flint, de Borgloschool en de Martinus Twello 
worden verbeterd, rekening houdend met de in 
de literatuur beschreven succesvolle activiteiten 
en de daarbij behorende bevorderende en 
belemmerende factoren? 

Methode 
• In literatuur beschreven 
 succesvolle activiteiten in kaart gebracht. 
• In literatuur benoemde bevorderende en 

belemmerende factoren bij deze activiteiten 
verzameld. 

• Interviews met ouders, leerkrachten en 
directeuren om inzicht te krijgen in hoeverre 
deze factoren aanwezig waren op hun school. 

• Situatie per school en verschillen en 
overeenkomsten tussen scholen in kaart 
gebracht. 

Theoretisch kader 
Veel onderzoeken wijzen uit dat betrokkenheid van 
ouders van positieve invloed is op de schoolse 
ontwikkeling van kinderen (Desforges & Abouchaar, 
2003; Epstein, 2001, 2004; Hoover-Dempsey et al., 
2005; Sardes, 2013; Smit, et al. 2006, 2007).  
Een succesfactor voor ouderbetrokkenheid is dat 
ouders en leraren voortdurend samenwerken om 
een goede ontwikkeling van kinderen te 
ondersteunen. Dat gebeurt zowel thuis als op 
school. (Lusse 2012). 

Aanbevelingen 
• Ontwikkel als school een duidelijke visie en 

beleid samen met (een delegatie van) ouders. 
• Breng bevorderende en belemmerende 

factoren in kaart. 
• Houd een startgesprek. 
• Informeer ouders tijdig en frequent over zaken 

in en rondom de klas van hun kind. 
• Adviseer ouders t.b.v. huiswerkbegeleiding en 

geef samen met ouders huiswerk vorm.  

Resultaten 
Verschillen op de onderzochte scholen vooral op 
het gebied van: 
• Beheersing Nederlandse taal 
• Bekendheid bij ondersteuning van huiswerk 
Op alle scholen: 
• Geen ouderbeleid/visie 
• Verschil in gedachten over gelijkwaardigheid 

tussen ouders en leerkrachten 
Activiteiten: visie, startgesprek, ouders 

informeren en huiswerkbeleid. 

Kind 

Leerkracht Ouders 

“Onderwijskundig partnerschap” 

Producten 
• Uitwerking van vier activiteiten om succesvol de 

ouderbetrokkenheid te vergroten. 
• Vragenlijst in kaart brengen van bevorderende en 

belemmerende factoren op een school. 
• Advies d.m.v. presentatie en begeleiding door 

onderzoeksgroep. 

Een goede leraar is 
het halve huiswerk 


