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Voorwoord
Ouders en school; men kan niet zonder elkaar maar het is niet altijd gemakkelijk. In
opdracht van de ECPO heeft Sardes onderzoek gedaan onder ouders met en zonder
ondersteuningsbehoeften op alle varianten van het primair- en voortgezet onderwijs. Aan
bod kwamen vele thema’s, zoals de contacten tussen ouders en school, de tevredenheid
daarover, de kennis over medezeggenschap en de komende Wet Passend Onderwijs. Ouders
van kinderen met ondersteuningsbehoeften zijn uitgebreid ondervraagd over hun ervaringen
naar het verkrijgen van hulp en de uitvoering ervan.
Op deze plaats willen we graag alle ouders bedanken die de tijd en moeite namen om de
vragenlijst in te vullen of om ons te woord te staan. De scholen die bereid waren ouders te
benaderen zijn we zeer erkentelijk.
Over dit rapport
Op de volgende bladzijde kunt u een korte samenvatting lezen van dit rapport. Een meer
uitgebreide samenvatting, conclusie en aanbevelingen vindt u in hoofdstuk 7 van Deel 2.
Het rapport is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel presenteren we een
literatuurstudie naar ouderbetrokkenheid en het contact tussen ouders en school. Daarbij is
extra aandacht voor literatuur over de positie en ervaringen van ouders van leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften. In het tweede deel presenteren we de resultaten van de
nulmeting naar de positie en ervaringen van ouders van leerlingen met en zonder extra
onderwijsondersteuning.
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Samenvatting
Dit rapport bestaat uit twee delen: een literatuurstudie en een nulmeting onder ouders.
Ouders van kinderen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften in het primair- en
voortgezet onderwijs zijn ondervraagd. Ruim 400 ouders hebben een internetvragenlijst
ingevuld. Met een 18-tal ouders zijn diepte-interviews gehouden. De thema’s die in het
rapport aan bod komen zijn communicatie en informatie, alle aspecten van het verkrijgen
van extra ondersteuning en medezeggenschap en klachtenprocedures. Tevens is bij ouders
gepeild naar hun kennis over Passend Onderwijs en naar hun ideeën over de op handen
zijnde veranderingen.
De belangrijkste bevindingen uit de literatuurstudie voor de nulmeting, vindt u in hoofdstuk
5 van Deel 1. In hoofdstuk 7 van Deel 2 kunt u uitgebreide samenvattingen en conclusies
vinden. In deze samenvatting stippen we enkele belangrijke uitkomsten aan.
Zowel uit de literatuurstudie als uit de diepte-interviews blijkt het enorme belang van heldere
informatieverschaffing, vooral voor ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften. Het
ultieme doel van ouderbetrokkenheid is dat het kind zich goed ontwikkelt, en de
literatuurstudie wijst uit dat ondersteuning van ouders in de wijze waarop zij hun kind thuis
kunnen stimuleren daar het meest directe effect op heeft (dat is effectieve
ouderbetrokkenheid). Juist daar is een goede samenwerking tussen school en ouders van
belang, in de vorm van een partnerschap. Sommige geïnterviewde ouders merken niet altijd
dat scholen streven naar partnerschap, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Evengoed
komen uit de interviews mooie en concrete voorbeelden van partnerschap tussen school en
ouders aan bod. Deze voorbeelden uit de interviews verrijken de conclusies uit de
literatuurstudie.
Over de diverse facetten van communicatie en samenwerking tussen school en ouders zijn in
de internetvragenlijst vragen gesteld. Een grote groep PO-ouders is tevreden over het
contact dat zij met school hebben, voor VO-ouders gaat dat minder op. Minder vaak wisselen
ouders en school tips uit over het omgaan met of stimuleren van hun kind. Voor ouders van
kinderen met ondersteuningsbehoeften zijn er veel extra redenen om met de school te
communiceren. Dat gebeurt op het PO geregeld en vaak naar tevredenheid van ouders. Voor
VO-ouders blijkt het eerder uitzondering dan regel dat met de school wordt gesproken over
de uitvoering van de extra ondersteuning. Een dusdanig gelijkwaardig partnerschap dat
ouders en school elkaar ondersteunen met informatie wordt nog lang niet bij iedereen
bereikt.
Als ouders reflecteren op het hele proces van het verkrijgen van extra ondersteuning (voor
sommige inclusief indicatie en verwijzing), beoordeelt de meerderheid van de PO-ouders de
procedure als goed of voldoende. VO-ouders zijn negatiever en een grotere groep van hen
weet niet goed hoe ze het proces moeten beoordelen.
Weinig ouders hebben in beeld wie er in de medezeggenschapsraad op de school van het
eigen kind zitten en of de belangen van ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften
daarin worden vertegenwoordigd. Een gering deel van de ouders in ons onderzoek heeft ooit
een klacht ingediend bij een klachtencommissie. De meeste ouders dienen geen officiële
klachten in.
Van Passend Onderwijs zijn nog maar weinig ouders op de hoogte en als men er iets van
weet komt dat vooral uit de media, niet van scholen of samenwerkingsverbanden. Aan
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ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften is een aantal toekomstige veranderingen
uitgelegd en gevraagd een inschatting te maken. Het enige onderdeel waar een ruime
meerderheid van alle ouders positief over is, is het invoeren van het
ontwikkelingsperspectief. Een minderheid van de ouders ziet de zorgplicht, de nieuwe vorm
van indicatiestelling en de regionale verschillen in het aanbod van extra ondersteuning als
een verbetering. Dat laatste punt wordt door bijna de helft van de ouders als een
verslechtering gezien. De meerderheid van de ouders met kinderen op basisscholen en VOscholen zonder LWOO is het (zeer) oneens met de stelling dat ‘men er moeite mee heeft als
kinderen met een ondersteuningsbehoefte in de klas van het eigen kind zitten’. Zo bezien
lijkt er draagvlak voor Passend Onderwijs. Dat blijkt ook als deze ouders moeten kiezen uit
twee uitspraken; de meeste ouders kiezen dan de uitspraak dat scholen moeten pogen
kinderen binnen te houden en niet de uitspraak dat kinderen met ondersteuningsbehoeften
naar andere vormen van onderwijs zouden moeten.
De bevindingen uit ons onderzoek laten grote verschillen zien tussen PO- en VO-ouders. Het
VO komt er daarbij minder positief uit als het gaat om educatief partnerschap en uitwisseling
van informatie. Kinderen op het VO zijn ouder en kinderen en ouders hebben te maken met
meer dan één vaste leerkracht. Toch mag verwacht worden dat zeker ouders van kinderen
met ondersteuningsbehoeften een goed en inhoudelijk contact hebben; nu hebben sommige
ouders geen idee.
Het is de bedoeling dat ouders met de invoering van Passend Onderwijs duidelijkheid krijgen
over wat scholen kunnen bieden, een plaats kunnen vinden voor hun kind en tevreden zijn
over het onderwijs in het algemeen en over de eventuele extra ondersteuning. Daarvoor
moet op veel scholen nog een inhaalslag gemaakt worden en moet men beginnen met het
versterken van het contact met ouders. Veel van de aanbevelingen in dit rapport hebben
daarom betrekking op goede communicatie en het samen optrekken van ouders en school.
Een optimale samenwerking ontstaat gemakkelijker als het contact tussen ouders en school
al is ontstaan; dat geldt voor alle ouders en kinderen. Als het diepgeworteld in de structuur
en de cultuur van de school zit om goed contact met ouders te hebben en samen te zoeken
naar de beste ondersteuning, zullen ouders ongeacht hun achtergrond hiervan profiteren en
zal effectieve ouderbetrokkenheid mogelijk worden.
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Deel 1

Monitor Ouders en Passend Onderwijs
Positie en ervaringen van ouders van leerlingen met en zonder extra onderwijsondersteuning
in het kader van de invoering van de Wet Passend Onderwijs
Literatuurstudie
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1. Inleiding
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) is belast met de evaluatie van
Passend Onderwijs en adviseert de minister hierover. In het kader van haar adviestaak laat
de ECPO diverse onderzoeken uitvoeren naar de invoering van het Passend Onderwijs. Een
van de onderzoeken betreft deze studie; een onderzoek naar de positie en tevredenheid van
ouders van leerlingen met extra onderwijsondersteuning. Het onderzoek omvat twee
onderdelen. Ten eerste een literatuurstudie van onderzoek naar de positie en tevredenheid
van ouders, in het bijzonder ouders met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft. Ten
tweede een veldonderzoek naar de tevredenheid van ouders conform een onderzoeksdesign
dat herhaald kan worden na de implementatie van Passend Onderwijs en dat daarmee de
basis vormt voor een monitor (dat is Deel 2 van dit rapport).
In dit eerste deel presenteren we de resultaten van de literatuurstudie.
1.1 Onderzoeksvragen Deel 1
Een systematische (inter)nationale literatuurstudie moet antwoord geven op de volgende
onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de kenmerken van effectieve ouderbetrokkenheid?
2. Welk onderzoek is er beschikbaar over ouderbetrokkenheid indien er sprake is van
extra ondersteuningsbehoeften van kinderen?
3. Zijn uit het bestaande nationale en internationale onderzoek factoren te destilleren
die bepalend zijn voor effectieve communicatie tussen ouders en scholen en voor
oudertevredenheid?
4. Kunnen deze werkzame factoren gekoppeld worden aan fasen van het
ondersteuningsproces: signalering, diagnose, handelingsplannen, verwijzing,
indicatie, plaatsing, uitvoering, terugkoppeling resultaten?
5. Kunnen de resultaten van het beschikbare onderzoek over werkzame communicatie
vertaald worden naar instrumenten om onder het Passend Onderwijs de positie van
ouders en hun tevredenheid te monitoren?
1.2 Werkwijze
Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd. De
basis hiervoor vormden actuele onderzoeksrapporten en andere publicaties op het genoemde
terrein waarover Sardes reeds beschikte. Om de lijst aan te vullen, hebben we gebruik
gemaakt van de ‘sneeuwbal’-methode. Aangehaalde sleutelpublicaties in gevonden
rapporten, artikelen en studies zijn opgevraagd en bestudeerd. Vervolgens is een search
uitgevoerd in literatuurbestanden van de universiteitsbibliotheken, zodat we enerzijds
konden checken of we de belangrijkste sleutelpublicaties hadden en anderzijds de selectie
aan te vullen met de meest recente onderzoeksliteratuur over ouders en leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. Gezocht is op de volgende trefwoorden: risicoleerlingen,
zorgleerlingen, leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, speciale onderwijszorg, Weer
Samen Naar School (WSNS), leerlinggebonden financiering, ouderbetrokkenheid,
ouderparticipatie, ouders, medezeggenschap, indicatiestelling, tevredenheid,
opvoedingsondersteuning.
De Engelstalige zoekwoorden die zijn gebruikt voor de internationale literatuursearch zijn:
student at risk, children with learning disabilities, parental involvement, referral, special
educational needs, parent-school relationship, parent participation, inclusion.
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We hebben gezocht naar (inter)nationale literatuur over funderend onderwijs (primair
onderwijs en secundair onderwijs, 4 – 18 jaar). De voorkeur ging uit naar reviews en metaanalyses. Ook enkelvoudige studies en onderzoeksrapporten zijn in de literatuurstudie
betrokken. De focus lag op publicaties die vanaf 2000 zijn verschenen.
Ten tweede zijn deskundigen op het terrein van ouders en Passend Onderwijs geraadpleegd.
De lijst met reeds gevonden literatuur is voorgelegd met de vraag om aanvullingen, met
name op internationaal gebied. Dit heeft een aantal publicaties opgeleverd die nog niet in de
reeds verzamelde lijst zaten.
Tot slot zijn webpagina’s van relevante onderzoeksinstituten, intermediaire organisaties en
belangenorganisatie voor ouders gecheckt op onderzoeken. Daarbij zijn die publicaties
geselecteerd die een (semi-)wetenschappelijke basis hebben.
Door globale bestudering van de samenvattingen is beoordeeld of een publicatie mogelijk
interessant was om één van de onderzoeksvragen te beantwoorden. Selectiekenmerken
waren de begrippen in de onderzoeksvragen. Op grond hiervan is het ‘kaf van het koren’
gescheiden. Zo zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar effecten van wetgeving alleen
meegenomen in de literatuurstudie als zij het niveau van de positie en wensen van ouders
betroffen.
In de beschrijving van de literatuur hebben we er – omwille van de leesbaarheid – voor
gekozen om de achtergrond en onderzoeksmethoden van de studies buiten beschouwing te
laten.
1.3 Opbrengst
De literatuurstudie dient twee doelen. Ten eerste geeft het een stand van zaken, een
samenvatting van resultaten naar onderzoek op het gebied van ouders met kinderen die
extra onderwijsondersteuning nodig hebben. Daarnaast, en dat is zeker niet minder
belangrijk, leveren de uitkomsten van de literatuurstudie een bijdrage aan de
totstandkoming van de nulmeting Passend Onderwijs, zoals beschreven in het tweede deel
van dit rapport.
1.4 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk geven we een operationalisering van het begrip
ouderbetrokkenheid. Daarbij gaan we in op de term partnerschap die in de afgelopen jaren
steeds vaker naar voren komt wanneer het over de samenwerking tussen school en ouders
gaat. Hoofdstuk 3 beantwoordt de eerste onderzoeksvraag: wat zijn de kenmerken van
effectieve ouderbetrokkenheid. Daarbij behandelen we ook de in onderzoek geconstateerde
verschillen tussen groepen ouders. Niet alle ouders zijn hetzelfde en wat voor de ene groep
ouders effectief is, geldt niet altijd voor een andere groep. In hoofdstuk 4 geven we
antwoord op onderzoeksvraag 2: welk onderzoek is beschikbaar over ouders van kinderen
met extra ondersteuningsbehoeften. Dit hoofdstuk is beschrijvend van aard. In hoofdstuk 5
beantwoorden we de onderzoeksvragen 3, 4 en 5. Daarbij wordt de focus verlegd van
ouderbetrokkenheid in het algemeen naar de wijze van communicatie met ouders. We
presenteren onderzoeken die dit thema tot onderwerp hebben en schetsen de aanbevelingen
die uit deze onderzoeken naar voren komen. De mogelijke implicaties van de
literatuurbevindingen voor de wijze waarop de monitor wordt ingericht, komen in de laatste
paragraaf van dat hoofdstuk naar voren.
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2. Het begrip ouderbetrokkenheid
Er zijn veel verschillende omschrijvingen en definities in omloop over ouderbetrokkenheid.
Naast het begrip ouderbetrokkenheid komen we ook andere begrippen tegen zoals,
ouderparticipatie, oudereducatie, ouderbeleid, educatief of pedagogisch partnerschap.
In dit hoofdstuk geven we aan wat we in de onderhavige studie onder ouderbetrokkenheid
verstaan en welke aspecten daaronder vallen.
2.1 Omschrijvingen en definities
Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid? Een algemene en veelgebruikte omschrijving is:
‘Alle vormen van belangstellende betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding van hun
eigen kind, bij de groep waarin hun kind zit of bij de peuterspeelzaal of school als geheel’
(De Wit, 2002, aangehaald in: Menheere & Hooge, 2010).
Smit e.a. (2007) geven de volgende omschrijving van ouderbetrokkenheid: '(...) de
betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind thuis en op
school.'
In beide omschrijvingen is sprake van ‘eenrichtingverkeer’: het gaat om de houding en
activiteiten van ouders. Ook zien we dat inspraak en participatie enerzijds en het verrichten
van diensten voor de school buiten beschouwing blijven.
Een bredere benadering van ouderbetrokkenheid vinden we in de typologie van Epstein
(2001, in Menheere en Hooge, 2010), die veel in de internationale literatuur wordt gebruikt:
1. Parenting: de voorwaardenscheppende rol van ouders.
2. Communicating: de communicatie over en weer tussen school en ouders.
3. Volunteering: het verrichten van vrijwilligerswerk in en om de school.
4. Learning at home: het ondersteunen van de kinderen bij het schoolwerk thuis.
5. Decision making and advocacy: formele ouderparticipatie.
6. Collaborating with the community: samenwerking met de gemeenschap.
In de typologie van Epstein zien we tevens het verrichten van diensten voor de school
opgenomen onder ouderbetrokkenheid, alsmede de formele en informele inspraak van
ouders. In Nederland worden deze twee aspecten vaak omschreven als ‘ouderparticipatie’
(Smit e.a., 2007). Het gaat dan om:
x
geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie, zoals het lidmaatschap van de
ouder- of medezeggenschapsraad of het zitting hebben in een schoolbestuur en
x
informele vormen van ouderparticipatie, zoals het meegaan op schoolreisje of
werkzaamheden voor het documentatiecentrum verrichten (Menheere & Hooge,
2010).
Een term die ook in verband wordt gebracht met ouderbetrokkenheid is ‘oudereducatie’,
waarbij het gaat om activiteiten van de school die rechtstreeks op de
deskundigheidsbevordering van ouders zijn gericht, zoals taalcursussen, computercursussen,
uitleg over het Nederlandse schoolsysteem. Ook dat is een vorm van betrokkenheid van de
school bij het gezin (www.ouderbetrokkenheiddenhaag.nl).
De minister van OCW geeft als omschrijving: ‘Ouderbetrokkenheid houdt wat mij betreft in
dat ouders de leerontwikkeling van hun kind volgen, daar thuis ondersteuning aan geven en
daarover regelmatig contact met de school hebben, waardoor de prestaties van hun kind
verbeteren. De school stelt de ouders hiertoe in staat door inzicht te geven in de
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schoolvorderingen en de ontwikkeling van het kind. Daarbij is het van belang dat school en
ouders beide hun aandeel nemen in de opvoeding van kinderen en jongeren en hen samen
waarden en normen meegeven, waardoor de school als gemeenschap wordt versterkt en de
school in haar gezagspositie wordt gesteund. (Kamerbrief 3 april 2012, Voortgang
partnerschap tussen school en ouders).
In deze omschrijving van ouderbetrokkenheid kunnen we verschillende aspecten
onderscheiden. Het gaat bijvoorbeeld om:
x
contact tussen school en ouders;
x
informatieverstrekking door de school aan ouders;
x
de interesse van ouders in de ontwikkeling van hun kind en
x
om de ondersteuning van kinderen door ouders thuis.
De doelen zijn geformuleerd op verschillende niveaus: voor ouders (leerontwikkeling van hun
kind volgen), voor kinderen (prestaties verbeteren), voor de school (versterking van de
school als gemeenschap, ondersteuning van de gezagspositie van de school) en voor de
samenleving als geheel (kinderen waarden en normen meegeven).
In de volgende paragraaf zullen we de verschillende omschrijvingen analyseren en er
gemeenschappelijke aspecten uithalen.
2.2 Verschillende aspecten van ouderbetrokkenheid in een partnerschap
Zoals we in de eerste paragraaf konden zien, is ouderbetrokkenheid een begrip dat in
verschillende onderzoeken op verschillende manieren geoperationaliseerd wordt en dat in de
praktijk uit veel verschillende soorten activiteiten kan bestaan. We zagen de volgende
activiteiten benoemd in de omschrijvingen: ouders informeren, met ouders communiceren,
voorlichting geven aan ouders, ouders ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kind,
ouders in staat stellen hun wettelijke rechten en plichten uit te oefenen, gebruik maken van
de diensten van ouders ten behoeve van de school, de rol van ouders en school in de ‘civil
society’.
Een term waarin veel van de genoemde aspecten naar voren komen, is: educatief
partnerschap. Mede door een advies van de Onderwijsraad (2010) is dit begrip in de
afgelopen tijd in zwang als het om ouderbetrokkenheid gaat. Waar de taakverdeling tussen
school en ouders jarenlang duidelijk gescheiden was, zien we nu een tendens waarbij
opvoeding en onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide gezien worden.
Gelijkwaardigheid van ouders en school krijgt steeds meer nadruk en dit wordt verwoord in
de term partnerschap. Het gaat er dan om dat betrokkenen er op uit zijn elkaar wederzijds
te ondersteunen en zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het bevorderen
van het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen. In de driehoek ouder – kind –
instelling heeft ieder weliswaar zijn eigen verantwoordelijkheid, maar is er een
gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van kinderen.
Smit e.a. (2007) onderscheiden de volgende doelen aan een partnerschap tussen ouders en
school:
x
Pedagogisch doel: de benadering van kinderen thuis en op school is op elkaar
afgestemd.
x
Toerustingsdoel: zowel leerkrachten als ouders worden zo nodig toegerust voor het
partnerschap.
x
Organisatorisch doel: ouders leveren een bijdrage aan het reilen en zeilen van de
school. Ze voeren activiteiten mee uit en denken daar ook over mee.
x
Democratisch doel: ouders denken mee en beslissen informeel en formeel mee over
het gebeuren op de school. De school legt verantwoording af over haar werk aan de
ouders.
12

Monitor Ouders en Passend Onderwijs, Deel 1, Sardes 2013

Belangrijke elementen van een educatief partnerschap zijn: een afgestemde visie, normen,
waarden en gebruiken. Een voorwaarde voor een dergelijk partnerschap, waar opvoeding en
onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, is onderling vertrouwen. Vertrouwen
begint bij het opbouwen van een band met ouders. Daarvoor is het belangrijk dat
leerkrachten en andere professionals op school over de juiste vaardigheden beschikken om
te communiceren met ouders. Mede om die reden krijgt in deze literatuurstudie de effectieve
communicatie tussen ouders en scholen een zwaar accent (zie hoofdstuk 5).
Om grip te krijgen op alle verschillende aspecten die onder ouderbetrokkenheid vallen,
beschrijven we de literatuur op het gebied van betrokkenheid van ouders van kinderen met
extra ondersteuningsbehoeften aan de hand van de volgende driedeling:
1. Informatie aan en communicatie met ouders.
2. Ondersteuning van ouders in de ontwikkelingsstimulering van hun kind.
3. Formele inspraak, dus wettelijke rechten en plichten.
Deze driedeling is leidend geweest bij de indeling van de literatuur die we hebben gevonden
en aan de hand van deze driedeling beantwoorden we de tweede onderzoeksvraag en
trekken we conclusies. In hoofdstuk 4 gaan we nader in op deze aspecten, maar eerst
beantwoorden we in het volgende hoofdstuk de vraag wat de kenmerken zijn van effectieve
ouderbetrokkenheid.
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3. Kenmerken van effectieve ouderbetrokkenheid
In dit hoofdstuk beantwoorden we de eerste onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de kenmerken van
effectieve ouderbetrokkenheid?’
Wanneer we het hebben over effectief bedoelen we ‘doelgericht’. De ontwikkeling van
kinderen is het uiteindelijke doel van het onderwijs en dus zouden in principe alle vormen
van ouderbetrokkenheid daartoe, direct of indirect, moeten dienen. Uitgangspunt daarbij is –
en dat wordt keer op keer bevestigd in onderzoek - dat ouders en school hetzelfde doel
nastreven en dat is dat zij willen dat het kind zich optimaal ontwikkelt.
Het effect of de opbrengst van ouderbetrokkenheid moet dus zijn: een optimale ontwikkeling
van kinderen. In de volgende paragraaf beschrijven we welke vormen van
ouderbetrokkenheid resultaat laten zien op de ontwikkeling van kinderen. Vervolgens gaan
we in op in de literatuur geconstateerde verschillen tussen ouders. Omdat de vragen in de
literatuurstudie zich ook uitstrekken tot effectieve vormen van ouderparticipatie, dat wil
zeggen de informele en formele vormen van inspraak van ouders, besteden we aan deze
vorm van ouderbetrokkenheid ook aandacht in dit hoofdstuk.
3.1 Ouderbetrokkenheid en de ontwikkeling van kinderen
3.1.1 Ondersteuning van jonge kinderen thuis
Desforges en Abouchaar (2003) analyseerden tientallen onderzoeken naar het effect van
verschillende vormen van ouderbetrokkenheid op leerresultaten van kinderen. Ze
concludeerden dat ouderbetrokkenheid thuis de meest effectieve vorm van
ouderbetrokkenheid is. De onderzoekers spreken over ‘at home good parenting’, het bieden
van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat, waarbij het bij jonge kinderen tevens
gaat om een ’home learning environment’: het thuis voorzien in een breed scala aan leren
gerelateerde activiteiten, zoals lezen, bibliotheekbezoek, spelenderwijs letters leren, zingen,
rijmen. Goed ouderschap uit zich volgens onderzoek in een veilige en stabiele omgeving, het
stimuleren van de intellectuele ontwikkeling, discussies tussen ouder en kind en door ouders
die een goed voorbeeld zijn, het belang van onderwijs uitdragen en hoge verwachtingen
koesteren van hun kind (Menheere en Hooge, 2010). Mesman (2010) voegt daar aan toe dat
het niet alleen gaat om de kwantiteit van de cognitieve ondersteuning thuis, maar ook om de
kwaliteit. Als ouders leergerichte activiteiten met hun kinderen ondernemen, is het van
belang dat zij heldere instructie geven die past bij het ontwikkelingsniveau van het kind én
dat zij kinderen complimenten geven, niet afwijzen en de ruimte bieden om zelf dingen uit te
proberen. Een sensitieve ouder bevordert zelfregulatie bij kinderen. Dat blijkt ook uit
onderzoek van Jeynes (2010), bestaande uit meta-analyses van studies naar het stimuleren
van ouderbetrokkenheid. Hieruit komt naar voren dat sensitieve ouderbetrokkenheid, zoals
verwachtingen van ouders, de kwaliteit van de communicatie tussen ouder en kind en de
opvoedingsstijl meer effect hebben op schoolresultaten dan directieve vormen van
ouderbetrokkenheid, zoals huisregels instellen wanneer een kind aan het huiswerk moet
zitten of naar ouderavonden gaan.
3.1.2 Hulp bij het huiswerk
Voor kinderen die wat ouder zijn, is er niet altijd een vanzelfsprekende relatie tussen hulp
thuis en schoolresultaten. Kinderen kunnen een toenemende druk ervaren om goed te
presteren, wat juist belemmerend kan werken. Ook weten niet alle ouders hoe ze gerichte en
adequate hulp kunnen bieden. Daarnaast zijn ouders niet altijd in staat leermomenten te
herkennen en te benutten tijdens de contacten met hun kinderen, zeker als ze zelf weinig
leerervaring hebben (Zeece, 2005).
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Onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij taalondersteuning toont een positief verband, terwijl
dit bij rekenen een negatief verband toont (Patall, 2008, in Menheere en Hooge, 2010).
Overigens kan gerichte ondersteuning en instructie van ouders wel verbetering aanbrengen.
De school kan ouders ondersteuning bieden en veel ouders stellen dat op prijs (HooverDempsey e.a., 2002).
Zomaar meer tijd besteden aan huiswerk leidt niet automatisch tot betere schoolprestaties
(Patall e.a., 2008). Het trainen van ouders in ondersteuningsactiviteiten rondom het
huiswerk is – zo blijkt uit meerdere onderzoeken – wel succesvol, want het leidt tot:
x
hogere scores voor het voltooien van huiswerkopdrachten,
x
minder problemen rondom huiswerk (in het algemeen) en
x
betere schoolprestaties bij kinderen in het primair onderwijs op een aantal
leergebieden, zoals taal, natuur en techniek (science) (Patall e.a., 2008 uit:
Menheere en Hooge, 2010).
In het schema van Kans e.a. (2009) is het bovenstaande samengevat: ouderbetrokkenheid
thuis leidt rechtstreeks tot hogere leeropbrengsten. De school kan hieraan bijdragen door
ouders op de hoogte te brengen van wat de school doet en ouders te ondersteunen in de
manier waarop zij thuis hun kinderen kunnen helpen en begeleiden.
Schematische weergave ouderbetrokkenheid en leeropbrengsten

Ouderbeleid
scholen

Houding ouders

OuderOuououderpa
Ouderparticipatie/ rticipatie/- op
betrokkenheid
Betrokkenheid
school: op
Formeelb
Formeel,

Formeel, belangenvertegenwoordiger

Ouderbetrokkenheid
thuis

Informeel, onderwijsondersteunend

Informeel, hand- en
spandiensten

Leeropbrengsten
kind

3.2 Verschillen tussen ouders: ouderbetrokkenheid als maatwerk
Alle ouders willen het beste voor hun kind, maar niet alle ouders doen wat het beste is voor
hun kind. Wanneer ouders hun kinderen actief stimuleren en ontwikkelingsgerichte
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activiteiten met hun kinderen uitvoeren, heeft dit rechtstreeks effect op de ontwikkeling van
kinderen. Dat draagt bij aan een succesvolle schoolloopbaan. Hoe betrokken ouders zijn en
of ze deze betrokkenheid thuis en/ of op school laten zien is mede afhankelijk van factoren
als:
x sociaaleconomische status,
x opleidingsniveau en geestelijke gezondheid van de moeder,
x armoede en alleenstaand ouderschap.
Een anderstalige achtergrond blijkt van minder belang (Desforges en Abouchaar, 2003; Lee
en Bowen, 2006, aangehaald in Lusse: 2012).
Opleidingsniveau blijkt van grote invloed. De drempel naar school is hoog voor de groep
ouders met een lager sociaaleconomische status en lager opleidingsniveau. Laagopgeleide
ouders - allochtoon en autochtoon - voelen zich slecht gehoord door de school en ervaren de
communicatie als eenrichtingsverkeer van school naar ouders, waarbij de school weinig
interesse toont in hun opvattingen en wensen. Ouders die zich afgewezen voelen door school
trekken zich terug (Karsten e.a., 2006, aangehaald in Lusse: 2012).
Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid
gehouden onder ouders in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs. In een factsheet presenteren zij de eerste resultaten. Ongeveer een op
drie ouders in het basisonderwijs zegt (bijna) dagelijks voor te lezen, of samen met hun kind
te lezen. Er is ook een groep ouders die dat nooit of hooguit enkele keren per jaar doet. Dit
zijn met name ouders van oudere kinderen (9-12 jaar). Ouders van jonge kinderen, vooral
als de kinderen nog vier of vijf jaar zijn, lezen vrijwel allemaal dagelijks of enkele keren per
week voor. Veel ouders kijken ook samen met hun kind naar het jeugdjournaal, educatieve
programma’s of kinderprogramma’s. Activiteiten als overhoren en helpen met huiswerk en
opdrachten worden minder vaak genoemd. In de hogere groepen van het basisonderwijs
krijgen leerlingen vaker huiswerk en bieden ouders ook vaker hulp. Ook in het voortgezet
onderwijs helpen ouders hun kind regelmatig met huiswerk en opdrachten of met overhoren.
Het gebeurt echter minder vaak dan in het basisonderwijs. Ouders geven deze vorm van
steun vooral als hun kind in de brugklas of in het VMBO zit en minder als hun kind HAVO of
VWO volgt. Ook samen de agenda voor huiswerk doornemen doen ouders vooral in de eerste
twee leerjaren van het voortgezet onderwijs (leeftijd kind 12-14 jaar) en als hun kind in het
VMBO zit. Voor deze drie activiteiten geldt steeds dat laagopgeleide ouders hun kind minder
vaak helpen dan hoogopgeleide ouders (Herweijer en Vogels, 2013).
Uit de landelijke monitor Ouderbetrokkenheid van Ecorys en Oberon (De Bruin e.a., 2012)
blijkt dat 41 procent van de ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs één of
meerdere keren per week hun kinderen met huiswerk helpen. Volgens 78 procent van de
leerlingen kunnen ouders voldoende helpen met het huiswerk. De leerlingen die aangeven
dat ze onvoldoende geholpen kunnen worden door hun ouders, noemen te weinig opleiding
van de ouder en te weinig tijd als redenen. Ook wordt door deze leerlingen naar voren
gebracht dat ouders niet zo goed begrijpen wat er op school gebeurt.
Ook opvoedingsstijlen kunnen verschillen. In een onderzoek van Lareau (2003) werden
kinderen en gezinnen intensief gevolgd om interacties te bestuderen. Hieruit bleek dat
middenklassegezinnen een opvoedingsstijl hebben die ‘concerted cultivation’ wordt genoemd.
Dat houdt in dat deze ouders talenten, meningen en vaardigheden van een kind actief
koesteren en evalueren. Armere ouders hanteren een ‘accomplishment of natural growth’
stijl. Zij laten het kind zelf meer dingen uitzoeken. De ene stijl is niet beter dan de andere,
maar een kind dat deelneemt aan veel activiteiten, wordt blootgesteld aan wisselende
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ervaringen. Er worden heel andere informele competenties opgedaan (teamwerk, opkomen
voor jezelf). Door deze verschillen in opvoedingsstijlen ontstaan verschillen tussen kinderen.
Menheere en Hooge (2010) geven aan dat er in onderzoek betrekkelijk weinig aandacht is
voor ouderbetrokkenheid bij laaggeletterde ouders, een specifieke groep. Een uitzondering
hierop vormt het onderzoek van Cooter (2006). Hieruit komt naar voren dat, wanneer het
gaat om het stimuleren van ouderbetrokkenheid van laaggeletterde ouders bij de
leesontwikkeling van hun kinderen, de nadruk niet moet liggen op wat ouders niet kunnen
(lezen), maar dat gefocust dient te worden op wat laaggeletterde ouders wel kunnen:
namelijk intensief betrokken zijn bij de leesontwikkeling van hun kind. Juist als het gaat om
de groep laaggeletterde ouders kunnen leraren in het primair onderwijs een belangrijke rol
vervullen (Smith en Elish-Piper, 2002). Van ouders die zelf de basisvaardigheden van het
lezen missen, kan niet zomaar worden verwacht dat zij boeken als leermiddel hanteren of
zelf kunnen beoordelen wanneer er bij het samen kijken naar een prentenboek zich een
‘leermoment’ aandient (Zeece, 2005, in: Menheere en Hooge, 2010).
Verschillen in opvoedingsverantwoordelijkheid en onderwijsverantwoordelijkheid tussen
(allochtone) ouders en de school worden vooral veroorzaakt door verschillen in perceptie
hierop (Smit en Driessen, 2002). Deze verschillen in perceptie hangen bij (allochtone)
ouders samen met: leeftijd, verblijfsduur, generatie, geslacht, opleidingsniveau, regio van
herkomst en taalvaardigheid. Allochtone ouders koesteren hoge onderwijsaspiraties voor hun
kinderen, maar door het ontbreken van kennis van het onderwijssysteem en een geringe
taalvaardigheid zijn deze verwachtingen niet altijd realistisch. Verbeterde communicatie
tussen ouders en school kan leiden tot een betere afstemming in de perceptie en van ieders
rolopvatting.
Een kind opvoeden dat – om welke reden en op welke fronten dan ook- extra ondersteuning
nodig heeft is zwaar. Rogers, Wiener, Marton en Tannock (2009) deden onderzoek naar het
verschil in ouderbetrokkenheid tussen ouders van kinderen met en zonder ADHD. Uit het
onderzoek blijkt dat ouders van kinderen met ADHD aangeven zich minder in staat voelen
hun kinderen te helpen, zich minder welkom en ondersteund voelen door school en
leerkrachten en minder energie en tijd hebben voor het ondersteunen van de kinderen in hun
schoolwerk in vergelijking met de andere ouders. Rogers e.a. adviseren dat school
psychologen een essentiële rol kunnen spelen in het reduceren van de barrières die ouders
van kinderen met ADHD voelen.
x
Schoolpsychologen kunnen helpen bijdragen aan een welkom schoolklimaat en aan
het creëren van een band tussen ouders en leerkracht. Aangezien leerkrachten
weinig expliciete training krijgen in het werken aan ouderbetrokkenheid, zou een
schoolpsycholoog voor deze ‘in-house’ training kunnen zorgen.
x
Schoolpsychologen kunnen samen met de families werken aan het bevorderen van
het vermogen en de voortvarendheid van ouders om hun kinderen ondersteuning te
bieden.
3.3 Rol van de school
Het ontwikkelen van een beleid voor ouderbetrokkenheid begint vaak bij de beelden die er
over en weer leven bij ouders en bij beroepskrachten. Ook opvattingen over wat bij de
school hoort, wat exclusief onder de verantwoordelijkheden van de ouders valt en op welk
gebied er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid, horen bij het ontwikkelen van
effectief ouderbeleid (Beekhoven en Hoogeveen, 2010).
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Hoe kijken leerkrachten naar ouders? Er zijn verschillende typeringen van ouders gemaakt.
Een bekende indeling is die van Smit en Driessen (2009). Zij onderscheiden op basis van
onderzoek de volgende zes typen ouders: de afwezige, de supporter, de politicus, de
carrièremaker, de kwelgeest, de superouder. Op basis van de typologie van Smit en Driessen
is een poster gemaakt die inmiddels in veel lerarenkamers hangt. Dergelijke typeringen van
ouders kunnen behulpzaam zijn bij het helder maken van beelden die beroepskrachten
hebben van ouders en bij het handen en voeten geven aan ouderbetrokkenheid. Voor welke
ouder zijn welke activiteiten? De keuze voor een perspectief van waaruit een school aan
ouderbetrokkenheid werkt, hangt uiteraard nauw samen met de doelen voor het omgaan
met ouders.
Steeds meer scholen zien het belang in van een ouderbeleid, maar veel scholen zijn geneigd
om te investeren in vooral die vormen van ouderbetrokkenheid waarbij ouders op school
ingezet worden en minder in wat ouders thuis met hun kind kunnen ondernemen. Ze vinden
het wel belangrijk, maar hebben er moeite mee zich te bemoeien met wat zich ‘achter de
voordeur’ afspeelt (Van Daal e.a., 2002).
Professionals vinden het vaak een lastige opgave om effectief te communiceren met ouders,
zeker als hun eigen achtergrond erg verschilt van die van de ouders. Er kunnen over en weer
vooroordelen zijn. Sommige leerkrachten denken dat allochtone ouders niet geïnteresseerd
zijn in school en zich niet verantwoordelijk voelen. Omgekeerd ervaren ouders de school wel
eens als een instituut waar ze weinig invloed op hebben (Douma en De Haan, 2008).
Van der Wolf (2005) onderschrijft eveneens het belang van een goede relatie tussen leraar
en ouder. Contact leggen en gesprekken voeren met ouders is niet altijd eenvoudig. Iedere
ouder vraagt om een eigen benadering. Probleemouders veroorzaken stress bij leraren.
Niet alle ouders zitten te springen om intensief contact. Op basis van Duits onderzoek
concludeert hij dat zo’n driekwart van de ouders gereserveerd staat tegenover contact met
de leraar. Zo’n 15 procent is zogeheten ‘contactonwillig’, zoekt geen actieve toenadering tot
de leraar. Zo’n 10 procent van de ouders zoekt geregeld contact met de leraar
(‘contacttoegankelijk’). Ook onder de leraren bestaat terughoudendheid in het leggen van
contact met de ouders: 46 procent van de leraren is gereserveerd, 18 procent stapt geregeld
op ouders af en ruim een derde is contactmijdend. In deze studie worden drie voorwaarden
genoemd voor goede ouderbetrokkenheid, namelijk:
x ouders moeten zichzelf een actieve rol toebedelen;
x ze moeten er van overtuigd zijn dat hun inspanningen er daadwerkelijk toe doen;
x ze moeten zich door de school uitgenodigd voelen.
Het partnerschap tussen school en ouders waarover we in het vorige hoofdstuk schreven,
neemt ouders serieus en geeft ouderbeleid vorm op basis van gelijkwaardigheid. Daar hoort
ook bij dat goed geluisterd wordt naar wat ouders willen en dat aangesloten wordt bij wat
ouders kunnen. Om dit soort vaardigheden op te bouwen, hebben leerkrachten vaak wel
training nodig. Veel studies pleiten hiervoor. Jeynes (2010) geeft aan dat het van belang is
dat aan leerkrachten wordt geleerd hoe ze ouders kunnen coachen in de subtiele sociale
vaardigheden die komen kijken bij het begeleiden van hun kind. Hedeen e.a. (2011)
benadrukken in een literatuuroverzicht dat één van de manieren om effectieve
samenwerking te creëren tussen ouders en leraren het trainen van de leraren is. Specifieke
training op het gebied van communicatievaardigheden en benaderingen die gericht zijn op
samenwerken zouden prioriteit moeten hebben voor zowel leraren als ouders.
De Boer e.a. (2011) hebben meerdere onderzoeken gedaan naar inclusie en attitudes. In hun
studie naar attitudes van basisschoolleerkrachten ten opzichte van inclusief onderwijs, geven
zij aan dat training van de leerkracht gerelateerd is aan de attitude van de leerkracht
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tegenover inclusief onderwijs. Leerkrachten worden gezien als één van de belangrijkste
schakels in het succesvol implementeren van inclusief onderwijs, vandaar dat onderzoek
naar de diverse variabelen die samenhangen met de attitude van belang kan zijn.
Scholen kunnen zich samen met maatschappelijke organisaties inzetten om ouders te
betrekken bij vrijwillige projecten in de buurt. In een rapport van Katz, La Placa en Hunter
(2007) wordt voorzichtig de conclusie getrokken dat het inzetten van ouders binnen
gemeenschapsprojecten effect kan hebben op de ontwikkeling van het kind. Een van de
specifiekere bevindingen is dat als ouders in hun kracht worden gezet (empowerment), dit
een positief effect kan hebben op de ‘home learning environment’ van driejarigen. Ook wordt
een voorbeeld van een dergelijk project genoemd: een 'Positive Parenting Project’ dat
plaatsvond in een buurt in Sydney waar ruim 1000 ouders twee jaar lang aan deelnamen. Uit
de evaluatie van dit project blijkt dat ouders tevreden waren en dat het project een positief
effect had op hun opvoedingsvaardigheden.
In het factsheet van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt geconcludeerd dat veel
ouders van mening zijn dat samenwerking met de school belangrijk is voor het schoolsucces
van hun kind. In het basis- en voortgezet onderwijs vindt een grote meerderheid van ouders
dat de school voldoende, of ruim voldoende doet om hen bij het onderwijs te betrekken.
Rond de 15 procent van hen vindt dat de school hier te weinig aan doet (Herweijer en
Vogels, 2013).
3.4 Formele ouderparticipatie
De meest effectieve vorm van ouderbetrokkenheid is die vorm die rechtstreeks aansluit bij
de ondersteuning van ouders bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Omdat de
scope van dit onderzoek wat breder ligt, is ook gekeken naar effectieve vormen van
ouderparticipatie, dat wil zeggen de informele en formele vormen van inspraak van ouders.
In ‘The School Community Journal’ van 2009 worden diverse artikelen gepresenteerd over
ouderbetrokkenheid, al dan niet over ouders van kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften. Eén van deze artikelen is van Smith e.a. en hier komen de
volgende vormen van effectieve ouderbetrokkenheid naar voren: het oprichten van
ouderwerkgroepen die zich focussen op bepaalde beleidsonderdelen van de school, het
houden van enquêtes onder ouders om de tevredenheid te testen en ouders om nieuwe input
voor activiteiten te vragen. Veel van de onderzochte scholen hebben (een meerderheid aan)
ouders in hun bestuursraad. Het blijkt effectief te zijn om aandacht te hebben voor
deskundigheidsbevordering van ouders die een rol binnen besluitvormingsprocessen op zich
willen nemen. Deze begeleiding wordt met name gegeven aan ouders die vanuit hun
culturele achtergrond schoolmedewerkers als ‘experts’ zien en zichzelf snel op de
achtergrond plaatsen. Scholen die hier de tijd voor nemen, merken dat het weliswaar even
duurt voordat ouders voldoende zelfverzekerd en in staat zijn om leiding te nemen in
besluitvormingssituaties, maar dat de toenemende ouderparticipatie uiteindelijk leidt tot een
toenemende competentie (self-efficacy) van ouders.
Uit de tweede landelijke monitor ouderbetrokkenheid komt naar voren dat de formele
ouderparticipatie is toegenomen tussen 2009 en 2012. In het primair en voortgezet
onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van formele inspraakorganen waar ouders zitting in
hebben (meer dan 90%). Scholen vinden dat zij ouders goed toerusten voor hun taak, maar
ouders zijn hier minder positief over. Ruim de helft van de ouders in zowel primair als
voortgezet onderwijs vindt dat ze enige invloed hebben via de inspraakorganen op school.
Ouders in het MBO zijn het minst positief over hun invloed via ouderraden of
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ouderplatformen. Volgens scholen is het niet gemakkelijk om ouders te vinden die willen
deelnemen aan de inspraakorganen op school. Een andere vorm van inspraak is
oudertevredenheidsonderzoek en klachtenbehandeling. De resultaten van
oudertevredenheidsonderzoek worden deels gebruikt voor de aanpassing van het
schoolbeleid. In het primair onderwijs is dat voor 49 procent het geval, in het voortgezet
onderwijs 36 procent en in het MBO 33 procent. MBO-ouders dienen daarnaast in
vergelijking met de andere ouders het minst vaak een klacht in. De onderwerpen van
klachten komen in alle sectoren overeen en hebben meestal betrekking op de organisatie
van zaken op school en over specifieke leerkrachten. De scholen waarderen over het
algemeen de bijdragen en suggesties van ouders, mits het om schoolbeleid en de kwaliteit
van het onderwijs gaat. Scholen vinden het minder wenselijk als ouders invloed proberen uit
te oefenen op het curriculum en de medeverantwoordelijkheid van ouders voor de kwaliteit
van het onderwijs. MBO-leraren ervaren inspraak van ouders als minder lastig dan leraren uit
het PO en VO, maar het is onduidelijk waarom dat zo is (De Bruin e.a., 2012).
3.5 Belangrijkste bevindingen
In dit hoofdstuk is beschreven wat effectieve ouderbetrokkenheid inhoudt in het licht van
onderwijs. Het gaat dan om de ouderbetrokkenheid met als doel: de ontwikkeling van
kinderen. Uit onderzoeksliteratuur komt naar voren dat het stimuleren van ouders om thuis
ontwikkelingsgerichte activiteiten met kinderen te ondernemen en het ondersteunen van
ouders daarbij, het meest directe effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is
effectieve communicatie nodig: een band opbouwen met ouders, voorlichting geven, weten
wat ouders kunnen en waar zij behoefte aan hebben en wat hun verwachtingen zijn. In
hoofdstuk 5 gaan we verder in op de communicatie met ouders.
Niet alle ouders zijn hetzelfde, ze hebben een verschillend opleidingsniveau, verschillende
opvoedingsstijlen, gezinssituaties etcetera. Effectieve ouderbetrokkenheid houdt ook in dat
de doelen en activiteiten zijn afgestemd op de doelgroep. Het gaat om het leveren van
maatwerk.
De school kan er, samen met maatschappelijke organisaties, voor zorgen dat ouders zich
beter toegerust voelen voor de taak om hun kinderen maximale ontwikkelingskansen te
bieden. Ook formele en informele vormen van inspraak kunnen daar – via een omweg en
met gerichte aandacht voor het ‘empoweren’ – een bijdrage aan leveren.
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4. Ouderbetrokkenheid indien sprake is van extra
ondersteuningsbehoeften van kinderen
4.1 Inleiding
De vraag ‘Welk onderzoek is er beschikbaar over ouderbetrokkenheid indien er sprake is van
extra ondersteuningsbehoeften van kinderen’ staat centraal in dit hoofdstuk.
Over ouderbetrokkenheid in het algemeen is een grote hoeveelheid onderzoek verschenen.
Over het betrekken van ouders met kinderen met een ondersteuningsbehoefte en hun
tevredenheid over deze ouderbetrokkenheid is minder onderzoek beschikbaar. Toch zijn ook
over dit onderwerp enkele relevante onderzoeken in binnen- en buitenland gevonden. We
geven hier alvast drie voorbeelden. Vergeer, Felix en Veen (2007) onderzochten de
betrokkenheid van ouders bij de plaatsing van kinderen op een REC-voorziening (voorziening
van een Regionaal Expertise Centrum) en komen tot de conclusie dat ouders redelijk
tevreden zijn over hun rol tijdens de aanmeldings- en indicatieprocedures, maar dat de
betrokkenheid minder wordt zodra het kind eenmaal op een REC-school is geplaatst.
Stichting De Ombudsman (2011, 2012) heeft onderzoek uitgevoerd naar de zeggenschap
van ouders bij onder andere de indicatiestelling en de besteding van de leerlinggebonden
financiering en constateert dat de informatiekloof en daarmee verwachtingskloof tussen
ouders en leraren een goede samenwerking ten behoeve van (de ontwikkeling van) de
leerling in de weg staat. Ook merkt hij op dat de positie van ouders ten opzichte van leraren
en school in de praktijk niet gelijkwaardig is. Peetsma e.a. (2007) onderzochten de relatie
tussen onderwijs op maat en ouderbetrokkenheid. Centraal stond de vraag hoe scholen en
ouders met elkaar omgaan wanneer extra zorg nodig is. De onderzoekers vonden dat een
open, uitnodigende houding van de school bijdraagt aan de betrokkenheid van de ouders. Dit
bekende principe uit de literatuur rond ouderbetrokkenheid geldt dus ook en misschien nog
wel méér, wanneer er behoefte is aan extra ondersteuning in het onderwijs, in welke vorm
dan ook.
De bovenstaande en andere gevonden studies verschaffen relevante inzichten in de
verhouding tussen ouders en school wanneer extra ondersteuning nodig is. De ‘state of the
art’ kennis over effectieve ouderbetrokkenheid die in het vorige hoofdstuk is besproken,
vormt de algemene basis. In dit hoofdstuk hebben we specifiek gekeken naar effectieve
ouderbetrokkenheid wanneer extra ondersteuning nodig is. We beantwoorden daarmee de
vraag welke werkzame factoren in de relatie tussen ouders en school een rol spelen.
Zoals we in hoofdstuk 2 hebben beschreven, hebben we de literatuur over de positie en
wensen van ouders van kinderen met extra ondersteuning ingedeeld aan de hand van drie
aspecten van ouderbetrokkenheid:
1. Informatie aan en communicatie met ouders.
2. Ondersteuning van ouders in de ontwikkelingsstimulering van hun kind.
3. Formele inspraak, dus wettelijke rechten en plichten.
In de praktijk blijken deze drie aspecten niet altijd strikt van elkaar onderscheiden te kunnen
worden. Informatie aan en ondersteuning van ouders kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd
plaatsvinden. Desondanks hebben we de onderzoeksuitkomsten van de bestudeerde
onderzoeken naar ouderbetrokkenheid – ter wille van de overzichtelijkheid – op basis van
deze driedeling een plaats gegeven. In de volgende paragrafen beschrijven we aan de hand
hiervan de resultaten. We bespreken de voornaamste conclusies van de onderzoeken in
chronologische volgorde. Daarbij ligt in de eerste paragraaf het accent wat meer op de
eerste fasen in het proces – indicatiestelling, aanmelding en schoolkeuze - terwijl in de
tweede paragraaf de ouderbetrokkenheid op het moment dat een kind op school zit, centraal
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staat. De derde paragraaf betreft de formele vormen van inspraak en is van een andere
orde. Ouderparticipatie speelt op elk moment en is niet gebonden aan een van de fasen die
ouders doorlopen. Vanuit een individuele ouder gezien, is het uiteraard voor de hand liggend
dat een ouder zich pas actief met het beleid van een school kan en zal bemoeien op het
moment dat het kind en de ouder al enige ervaring hebben opgedaan met de school.
4.2 Informatie aan en communicatie met ouders rondom de vraag naar extra
ondersteuning
4.2.1 Van Dijk, Verheul en Klompe (2003)
In dit onderzoek is gekeken naar het functioneren van de Permanente Commissie
Leerlingenzorg (PCL) en naar de kenmerken van zorgleerlingen binnen
samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS). Vooral de bevindingen van
ouders zijn voor ons relevant. Uit de conclusies komt naar voren dat de informatievoorziening omtrent de besluitvorming van de PCL geen opvallende problemen lijkt op te
leveren. De meeste PCL’s geven een mondelinge toelichting als ouders of school daar om
vragen en tegen de uitgebrachte beschikkingen wordt weinig bezwaar gemaakt. Als ouders
wel bezwaar hebben tegen een beschikking, zijn zij het vaak oneens met de negatieve
beschikking SBO, omdat de zorgcapaciteit van de school van herkomst ontoereikend zou zijn
of omdat zij een REC-advies een te zwaar middel vinden. Opvallend is dat de aanmelding
meestal door de ouders en de school samen wordt gedaan, hoewel ouders de wettelijk
aangewezen personen zijn om hun kind aan te melden. Dit kan zowel betekenen dat ouders
zichzelf (en de school de ouders) onvoldoende in staat achten de aanmelding alleen te doen
als dat ouders en school een (productieve) samenwerking hebben ontwikkeld op het gebied
van aanmelden.
4.2.2 Vergeer, Blok, Peetsma en Roede (2004)
De positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) stond in dit
onderzoek centraal. In de procedure van signalering tot plaatsing hebben ouders bij de
volgende aspecten een rol: aanmelding bij de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI),
samenstellen van het dossier, de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een negatieve
beschikking van de CvI, de keuze van de school, de mogelijkheid in beroep te gaan tegen
een afwijzing door de school en de opstelling van het handelingsplan. De uitkomsten geven
aan dat de positie van ouders sterker is geworden na de regeling LGF. Ouders spelen een
actieve rol in de indicatieprocedure, ze maken in voorkomende gevallen gebruik van de
bezwaarprocedure, ze laten hun visie op integratie en participatie in de samenleving
meewegen bij de schoolkeuze, ze kiezen vaak voor het reguliere onderwijs (met rugzak) en
ze voelen zich betrokken bij het opstellen van het handelingsplan. Over de belangrijkste
elementen in de procedure bestaat bij een meerderheid van de ouders tevredenheid. We
bespreken ze hieronder.
Indicatiestelling, aanmelding en schoolkeuze
Evenals uit het onderzoek van Van Dijk e.a. (2003) komt naar voren dat ouders niet altijd
zelf het initiatief nemen tot het aanvragen van een indicatie. Scholen en zorgaanbieders
blijken dit in de helft van de gevallen te doen. Ouders raken in een lastig parket als er in het
voortraject onenigheid bestaat over de noodzaak van een indicatieaanvraag. Ze kunnen zich
verplicht voelen een aanvraag te doen waar ze niet achter staan of ze ervaren tegenwerking
bij de samenstelling van het dossier. Uit het onderzoek blijkt voorts dat ongeveer de helft
van de ouders ontevreden is over de tijd die de procedure in beslag neemt. Het
aanmeldingsformulier wordt als te ingewikkeld ervaren en men moet vaak op zoek naar
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ontbrekende informatie. Ook is een kwart van de ouders ontevreden over de ondersteuning
die het biedt.
Bijna tachtig procent van de ouders is van mening dat zij een verantwoorde afweging hebben
kunnen maken tussen speciaal en regulier onderwijs. Het grootste deel van de ouders – 90
procent - is tevreden met de schoolkeuze, ook al is de keuze soms minder vrij in verband
met de beperkingen van het kind. Elf procent van de ouders heeft een weigering door een
school voor regulier onderwijs meegemaakt. Minder dan tien procent van de ouders bezoekt
ter oriëntatie zowel een school voor speciaal als voor regulier onderwijs. Informatie over de
schoolsoorten krijgen ouders vooral van scholen en deskundigen buiten de school. REC,
ouderorganisaties of andere ouders zijn als informatiebron van minder belang. Persoonlijke
gesprekken ervaren ouders als ondersteunend in het keuzeproces, schriftelijke informatie
vinden zij nogal eens te ondoorzichtig, ook voor goed opgeleide ouders.
Informatie over het onderwijs
Een kwart van de ouders meent onvoldoende zicht te hebben op het onderwijs dat hun kind
krijgt. Ook uit de verdiepende studie komt naar voren dat ouders zich slecht op de hoogte
achten van het aangeboden onderwijs.
Bezwaarprocedure
De informatievoorziening over de bezwaarprocedure ontmoet nauwelijks kritiek. Slechts tien
procent van de ouders is hierover ontevreden.
Een van de aanbevelingen betreft een betere profilering van REC’s richting ouders. Een
andere aanbeveling is dat de ouderconsulent op scholen een actievere rol kan spelen bij het
verschaffen van informatie aan ouders.
4.2.3 Peetsma en Blok (2007)
Onder redactie van Peetsma en Blok (2007) is onderzoek samengevat naar de positie van
ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en hun relatie met de school. Het
betreft drie deelstudies, waarvan we de tweede hieronder behandelen (de eerste en derde
deelstudie komen in de volgende paragraaf aan de orde).
Tweede deelstudie: positie van ouders in de samenwerkingsverbanden (Blok en Peetsma,
2006)
Uit de resultaten blijkt dat er tussen samenwerkingsverbanden grote verschillen zijn in het
beleid ten aanzien van ouders. Zij leggen het accent op de coördinatie en ondersteuning van
het zorgbeleid op de aangesloten scholen, maar als service-instelling aan ouders schiet het
merendeel van de samenwerkingsverbanden ernstig tekort. Uit het onderzoek komt naar
voren dat de volgende activiteiten ondernomen kunnen worden om de positie van ouders van
zorgleerlingen te versterken:
x
ouders informeren (bijvoorbeeld door het inrichten van een informatiepunt);
x
ouders adviseren (bijvoorbeeld op het vlak van de keuze van een andere school);
x
ouders ondersteunen (bijvoorbeeld bij het opbouwen van een dossier, of door het
houden van intake- en adviesgesprekken);
x
ouders laten meedenken (bijvoorbeeld door het uitvoeren van
klanttevredenheidsonderzoek).
4.2.4 Vergeer, Felix en Veen (2007)
Over de keuzevrijheid van ouders bij het onderwijs aan kinderen met beperkingen worden in
dit onderzoek de volgende conclusies getrokken. Ouders zijn redelijk tevreden over het
aanvragen van de indicatie voor speciale onderwijszorg, al is de tevredenheid over het
voortraject iets geringer dan die over de werkzaamheden van de CvI´s. De onbekendheid
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met hetgeen onderwijs kan bieden is groter voor het speciaal onderwijs dan voor het regulier
onderwijs. Ook speelt een rol dat het vaak niet mogelijk is scholen voor speciaal onderwijs te
bezoeken voordat er een positieve indicatie is. De keuzevrijheid is dus in de praktijk nog
voor verbetering vatbaar, met name omdat beschikbare informatie als ontoereikend wordt
ervaren door ouders. Het is daarbij van belang dat ouders en scholen in een vroeg stadium
zicht krijgen op het soort onderwijszorg dat het kind nodig heeft en op hetgeen de school in
dit opzicht kan bieden. Afstemming tussen behoeften en mogelijkheden zou vergemakkelijkt
kunnen worden door in de indicatiebeschikking de onderwijsbehoefte van de leerling centraal
te stellen en concreet te formuleren in termen van wat voor onderwijszorg noodzakelijk is.
4.2.5 Stichting De Ombudsman (2011, 2012)
Stichting De Ombudsman inventariseerde welke problemen scholen en ouders ervaren bij de
begeleiding en keuzemogelijkheden voor extra ondersteuning van een kind. Het doel van het
onderzoek is het verstevigen van de positie van ouders. Er blijkt een informatiekloof aan
beide kanten. Ouders blijken meer behoefte te hebben aan kennis en informatie, terwijl
docenten van mening zijn dat ze de ouders van voldoende informatie voorzien. Leraren
hebben niet altijd voldoende informatie over een beperking van een leerling en dan met
name de ‘gebruiksaanwijzing’ die daarbij hoort. Er blijkt in de praktijk vaak een discrepantie
te zijn tussen wat nodig is en wat er daadwerkelijk wordt gedaan. Zo geven alle leerkrachten
aan ouders te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een geschikte school, maar
twee derde van de ouders geeft aan geen hulp te hebben gekregen. Een voor de hand
liggende verklaring is miscommunicatie tussen leraren en ouders. Een andere verklaring die
wordt geopperd is de ongelijke positie van beide partijen. Gewaarschuwd wordt dat met de
komst van een regionaal samenwerkingsverband de afstand tussen leraar en ouder nog meer
vergroot kan worden en dat de positie van ouders en leerkrachten daardoor kan verzwakken.
Er komt een extra bestuurslaag bij en dat vereist volgens de Stichting De Ombudsman een
cultuuromslag en een investering in communicatie.
4.2.6 Wellner (2012)
Zeker voor ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte blijkt het soort relatie met
de school van belang. Dat begint al bij de eerste ontmoeting. Deze ouders ondervinden veel
stress en hebben professionals nodig om te adviseren bij begeleidingstaken, schoolplaatsing,
het voldoen aan de specifieke behoeften van de kinderen en meer. Wellner onderzocht hoe
het vertrouwen tussen leraar en ouders kan worden opgebouwd.
4.2.7 Cianca en Wischnowski (2012)
Aanstaande docenten krijgen in New York een training in het omgaan met ouders van
kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit is op zich al bijzonder, maar wat het
nog specialer maakt, is dat de training verzorgd wordt door een belangenorganisatie van
ouders van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Studenten lezen geen casestudies,
zoals in veel opleidingen gebeurt, maar zij werken met ouders met kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften. Deze ouders hebben zich vrijwillig aangemeld. Op die manier leren
studenten hoe zij productieve relaties op kunnen bouwen met leerlingen en hun gezinnen.
4.2.8 Powell en McCauley (2012)
Dit onderzoek concentreert zich op de mogelijkheden die de nieuwe media bieden om te
communiceren met ouders. Powell en McCauley onderzochten een peuterspeelzaal voor
kinderen met diagnoses op het autisme spectrum die programma’s thuis combineert met het
programma in de peuterspeelzaal. Om het pedagogisch partnerschap en communicatie
tussen ouders en professionals te benadrukken, wordt ‘bloggen’ gebruikt. Deze
laagdrempelige manier van communiceren, geeft ouders en professionals gemakkelijk
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‘updates’ van de kinderen en heeft als voordeel dat er filmpjes of foto’s bij kunnen worden
gebruikt.
4.3 Ondersteuning van ouders in de ontwikkelingsstimulering van hun kind
4.3.1 Vergeer, Blok, Peetsma en Roede (2004)
In het eerder besproken onderzoek van Vergeer, Blok, Peetsma en Roede (2004) is aan
ouders gevraagd wat hun bijdrage is bij het opstellen van het handelingsplan. Hieruit komt
naar voren dat, hoewel de opstelling van een handelingsplan verplicht is, 25 procent van de
ouders aangeeft dat zo'n plan er niet of nog niet is. Als het handelingsplan er wel is, geeft
het volgens de meeste ouders voldoende informatie. Veel scholen hanteren geen heldere
procedure bij het opstellen van het handelingsplan. Ondanks deze tekortkomingen is 85
procent van de ouders tevreden over de mogelijkheden bij te dragen aan het opstellen van
het handelingsplan. Het is goed als scholen zich niet alleen realiseren dat er een
competentieverschil bestaat tussen ouders en de leerkrachten, maar zich vervolgens ook
inspannen om dit verschil te overbruggen. Een mogelijkheid om het competentieverschil te
overbruggen, is het vooraf bespreken van keuzemogelijkheden met de ouders waarna de
gemaakte keuzes worden uitgewerkt in een meer concreet handelingsplan.
4.3.2 Peetsma en Blok (2007)
Zoals hiervoor aangeven is onderzoek samengevat naar de positie van ouders van leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte en hun relatie met de school. Het betreft drie deelstudies,
waarvan we de eerste en derde hieronder bespreken.
Eerste deelstudie: (inter)nationale literatuurstudie (Van Daalen en Peetsma, 2006)
In dit onderzoek komt het pedagogisch partnerschap waarover we in het eerste hoofdstuk
schreven, als belangrijk aandachtspunt voor scholen naar voren. Uit het onderzoek blijkt dat
het door school inzetten van de kennis van ouders van grote waarde kan zijn voor de aanpak
van het kind op school. De school kan dit bewerkstelligen door ouders uit te nodigen om
concrete voorstellen hiervoor te doen. Tevens is het van belang dat ouders waardering
krijgen voor hun inzet en zich begrepen voelen. Leerkrachten kunnen dit doen door begrip te
tonen voor de situatie van ouders van een kind met een handicap en door te streven naar
evenwichtige relatie tussen ouders en school. Ook is van alle betrokkenen een houding nodig
die gericht is op de ‘emancipatie’ van leerlingen met speciale behoeften, zowel op
beleidsniveau als praktisch niveau. Het gaat om samen en in interactie optrekken van
ouders, leerkrachten en zorgprofessionals binnen de school, in een richting die de
ontwikkeling van het kind maximaal ten goede komt. Professionalisering van leerkrachten is
daarbij van belang om een open communicatie tussen school en ouders te bewerkstellingen.
Andere factoren die kunnen bijdragen aan effectieve ouderbetrokkenheid, zijn: het betrekken
van ouders op beleidsniveau; de school als facilitator tussen ouders en andere
(zorg)instanties; het ontwikkelen van schooloverstijgende systemen voor
ouderbetrokkenheid, waarbij met name het samenwerkingsverband een centrale rol kan
vervullen.
Derde deelstudie: onderzoek naar de samenwerking tussen scholen en ouders (Peetsma,
Boogaard, Blok, Karaburun en Van der Veen, 2007)
Zowel het perspectief van de ouders als dat van de scholen is onderzocht, waarbij ook de
samenhang hiertussen is geanalyseerd.
Scholen oordelen over het algemeen positief over de betrokkenheid van ouders. Dit geldt
zowel voor het overleg met ouders over handelingsplannen als voor de kwaliteit van het
contact en de relaties tussen ouders en school. Er is zeker nog ruimte voor verbetering,
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aangezien over handelingsplannen bijvoorbeeld niet altijd het bij wet vereiste overleg met de
ouders wordt gevoerd. Ook ouders van zorgleerlingen oordelen dat zij zich over het
algemeen betrokken voelen bij het onderwijs dat hun kind ontvangt. In de ogen van ouders
staan scholen in meerderheid wel open voor hun bijdragen. Het gaat dan om bijdragen in de
vorm van verschafte informatie van ouders over het kind, hulp van ouders aan het kind of
activiteiten van ouders als hulpouder op school. Scholen komen minder tegemoet aan
behoeften van ouders als het educatie via de school of steun bij de omgang met hun kind
betreft. Aan belangrijke voorwaarden voor een sterke betrokkenheid wordt veelal voldaan:
ouders kennen zichzelf een actieve rol toe, ze achten zichzelf competent ten aanzien van de
school en het kind laat ouders merken hun betrokkenheid op prijs te stellen. De minst
vervulde voorwaarde is dat ouders zich door de school gewaardeerd en uitgenodigd voelen.
4.3.3 Peetsma en Blok (2007)
Peetsma en Blok (2007) trekken in deze overkoepelende studie enkele samenvattende
conclusies. Het perspectief van de school op de betrokkenheid van ouders van zorgleerlingen
is over het algemeen positief. Scholen zijn minder positief over de ondervonden
betrokkenheid als zij veel allochtone leerlingen hebben. Leraren zijn negatiever over de
kwaliteit van het contact naarmate er meer probleemgezinnen op school zijn. Er is een
zwakke tendens dat allochtone ouders zich minder gerespecteerd voelen en minder tevreden
zijn dan andere ouders. Het overleg over handelingsplannen is een knelpunt. Slechts 60
procent van de scholen geeft aan dat het overleg altijd plaatsvindt, terwijl zulk overleg
wettelijk is vereist. Ouders van zorgleerlingen voelen zich in het algemeen sterk betrokken
bij het onderwijs aan hun kind. Volgens een grote meerderheid van ouders staan scholen
open voor hun bijdragen. Het gaat met name om bijdragen in drie typen: het delen van
informatie over het kind, het geven van hulp bij schoolwerk en het optreden als hulpouder.
4.3.4 Vergeer, Felix en Veen (2007)
Ouders blijken niet zo’n grote inbreng te hebben bij het overleg over het handelingsplan of
over de aanpak van het onderwijs, maar zijn daar wel tevreden over. Ouders vinden dat de
beslissingen over het onderwijs zelf bij de school gelaten moeten worden en dat hun eigen
inbreng moet bestaan uit de specifieke deskundigheid op het terrein van de beperking. Bij
het overleg over het handelingsplan blijken ouders (nog) niet zo’n grote inbreng te hebben,
maar daar wel tevreden mee te zijn. Ouders vinden overigens wel dat hun eigen inbreng een
toevoeging kan zijn. Een aantal ouders maakt nadrukkelijk onderscheid in deskundigheid
over onderwijsinhoudelijke zaken en deskundigheid ten aanzien van de beperking. Aan
scholen wordt geadviseerd dat zij duidelijk formuleren wat zij verstaan onder
ouderbetrokkenheid, wat zij verwachten van de ouders en wat de school zelf bijdraagt aan
het tot stand brengen van een goede relatie met ouders.
4.3.5 Carpenter en Towers (2008)
In een onderzoek naar de obstakels waar vaders van kinderen met speciale onderwijsbehoeften mee te maken krijgen, zien we dat er nog veel te verbeteren valt aan het contact
tussen vaders en leerkrachten. Dat betreft de tijdstippen waarop besprekingen over het kind
zijn gepland tot de vaardigheid voor leerkrachten om zich te kunnen verplaatsen in de
behoeften en zorgen van vaders. Ook contacten tussen vaders onderling worden aanbevolen.
4.3.6 Oberon (2009)
Een studie naar de positie van ouders bij Passend Onderwijs geeft inzicht in de opvattingen
van ouders over hun rol, positie en verantwoordelijkheden in een samenwerkingsverband
Passend Onderwijs (aangeduid als ‘regionaal netwerk’). Individuele ouderondersteuning is
volgens de ouders met name belangrijk op momenten dat een kind problemen heeft op
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school, extra begeleiding nodig heeft of naar een andere school moet, omdat deze school
beter Passend Onderwijs kan bieden.
4.3.7 Peetsma, Van Daalen en Elshof (2009)
In een onderzoek naar de keuzevrijheid in ambulante begeleiding werd ook naar de mening
van ouders gevraagd. Ouders zien graag dat de regeling voor ambulante begeleiding met
flexibiliteit wordt toegepast. Ook prefereren ouders dat de ambulante begeleiders binnen
REC’s meer de regie van de zorg op zich nemen en kunnen optreden als onafhankelijke
toezichthouders namens ouders. Een aantal risico’s wordt genoemd indien de huidige
regeling voor ambulante begeleiding wordt losgelaten, zoals het verlies van deskundigheid
en gebrek aan controle op de kwaliteit van de begeleiders als de ambulante begeleiding op
de vrije markt wordt aangeboden. Tevens worden aanbevelingen gedaan, zoals het hanteren
van een regeling die voldoende ruimte laat indien de ambulante begeleiding niet voldoet en
eventuele clusteroverstijgende begeleiding bij een complexe problematiek.
4.3.8 Staples (2010)
Dit artikel bespreekt onderzoek op het gebied van ouderbetrokkenheid en doet specifieke
aanbevelingen voor het betrekken van ouders met kinderen met speciale
onderwijsbehoeften. Staples beschrijft dat veel leraren het als probleem ervaren dat zij
ouders onvoldoende kunnen motiveren voor bepaalde schoolvergaderingen. Volgens de
‘Individuals with disabilities education improvement act’ zou er minimaal één ouder van een
kind met speciale onderwijsbehoeften moeten deelnemen aan het ouderteam (individualized
education program team), maar dat lukt lang niet altijd. Een van de aanbevelingen is dat
scholen ouders regelmatig tijdens het schooljaar bij activiteiten moeten betrekken. Dit
creëert een sfeer waarin ouders zich ook meer op hun gemak voelen om tijdens
vergaderingen een bijdrage te leveren.
4.3.9 Lalvani (2012)
Uit interviews met ouders die kinderen met speciale onderwijsbehoeften hebben, blijken
bepaalde terugkerende patronen van belang bij het maken van keuzes voor een bepaalde
onderwijssoort. Het uiteindelijke besluit of een kind in een inclusieve klas terecht komt, ligt
bij de ouder en het geloof of de perceptie van deze ouder. De socio-economische context van
de gezinnen en impliciete ideologieën op het gebied van onderwijs spelen een belangrijke rol.
Een meerderheid van de ouders in dit onderzoek geeft aan de adviezen van professionals in
twijfel te hebben getrokken en zich hard te hebben gemaakt voor het soort onderwijs dat zij
het beste vonden voor hun kind. Er blijkt wel een verschil in achtergrond van de ouders in de
mate waarin zij geloven dat hun mening verschil heeft uitgemaakt in waar hun kind terecht
is gekomen. Ouders met een hogere sociaal-economische achtergrond menen meer verschil
te hebben gemaakt door hun standpunt te verdedigen dan ouders met een lagere sociaaleconomische achtergrond.
4.4 Formele inspraak
4.4.1 Veldlijnen van het ministerie van OCW (2006)
Het ministerie van OCW heeft in 2006 zogenaamde veldlijnen georganiseerd om uitleg te
verschaffen over de toekomst van het stelsel van speciale onderwijszorg. Alle
schoolbestuurders, schoolleiders, rectoren, coördinatoren van samenwerkingsverbanden en
REC’s, interne begeleiders, leraren en docenten, ouders en MR-leden zijn uitgenodigd om
deel te nemen aan de veldlijn. De positie van de ouders is in veel veldlijnbijeenkomsten
onderwerp van gesprek geweest.
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Uit de veldlijnbijeenkomsten kunnen een aantal conclusies worden getrokken die betrekking
hebben op formele inspraak van ouders van kinderen met een beperking. Zo is er gewezen
op het belang van de plichten, naast de vele rechten, die ook aan ouders moeten worden
toegekend. Er wordt getwijfeld over de belangstelling van ouders voor een platform, maar
het idee van ouderconsulenten wordt positief ontvangen, mits deze consulenten educatief
partnerschap nastreven en niet (alleen) van ouder-belangenbehartiging uitgaan. De
suggesties die zijn gedaan betreffen het - bijvoorbeeld in de vorm van pilots - zoeken naar
vormen die én de positie van ouders versterken én blijven uitgaan van educatief
partnerschap.
4.4.2 Oberon (2009)
De eerder vermelde studie naar de positie van ouders bij Passend Onderwijs laat zien dat
collectieve belangenbehartiging door de meeste ouders belangrijk wordt gevonden. Zij willen
dat er goed wordt geluisterd, dat er (h)erkenning is voor hun problematiek en dat er een
bundeling van kennis en ervaringen van ervaringsdeskundige ouders plaats kan vinden.
Met de invoering van Passend Onderwijs zal de collectieve belangenbehartiging meer
regionaal geregeld worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een ouderplatform. Ouders
vinden dat in een dergelijk platform ouders uit alle onderwijstypen vertegenwoordigd dienen
te worden. Een ouderplatform moet volgens de meeste ouders de volgende taken hebben:
x
de invulling van het passend onderwijsaanbod kritisch volgen;
x
opkomen voor de belangen van ouders (met kinderen met speciale
onderwijsbehoefte);
x
meedenken over de invulling van Passend Onderwijs in de regio.
Ouders verschillen van mening over wie de verantwoordelijkheid dient te dragen voor een
dergelijk platform. Sommigen leggen de verantwoordelijkheid bij de ouders en anderen
vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders en school.
Ouders noemen diverse mogelijkheden voor kwaliteitsbewaking van de collectieve
belangenbehartiging. Er dient onder meer een plan van aanpak te worden opgesteld dat
jaarlijks geëvalueerd wordt en waarover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd. Het
instellen van een klachtenregeling, wettelijke verankering en gebruikmaken van open
communicatie worden ook als mogelijkheid genoemd om de kwaliteit van de collectieve
belangenbehartiging te vergroten. Een van de aanbevelingen is dat ouderorganisaties een
actieve rol kunnen spelen in het beschikbaar maken van actuele informatie voor grote
groepen ouders. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden zorg dragen voor
professionalisering van ondersteuners, zoals de ouderconsulent. Ook is het van belang om
een ondersteuningstraject op te zetten voor ouders die in een regionaal platform zitting
willen nemen en de samenstelling, organisatievorm en positionering van deze platforms goed
te evalueren. Er moet ruimte zijn voor de diversiteit aan ideeën van ouders en geen focus
ontstaan op één belangengroep.
De ouderverenigingen en onderwijsorganisaties lijken de aangewezen instanties om voor
scholing en (juridische) ondersteuning van deelnemende ouders zorg te dragen.
4.5 Belangrijkste bevindingen
Er kan een aantal conclusies worden getrokken uit de besproken onderzoeken. Het is
allereerst van belang dat ouders in een vroeg stadium zicht krijgen op en voorlichting krijgen
over het soort onderwijszorg dat een school kan bieden. Nu kunnen ouders bijvoorbeeld nog
geen scholen voor speciaal onderwijs bezoeken, voordat er een positieve indicatie is.
Voor scholen is het belangrijk om tijdig geïnformeerd te worden over het soort onderwijszorg
dat het kind nodig heeft, zodat geen onterechte verwachtingen gewekt worden bij ouders
dan wel scholen. Deze afstemming tussen behoeften en mogelijkheden zou bijvoorbeeld
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vergemakkelijkt kunnen worden door in de indicatiebeschikking de onderwijsbehoefte van de
leerling centraal te stellen en concreet te formuleren in termen van wat voor onderwijszorg
noodzakelijk is. De rollen en taken van diverse betrokkenen (ouders, leerkrachten, ambulant
begeleiders, samenwerkingsverbanden etcetera.) vraagt daarbij aandacht.
In de tweede plaats is het van belang dat school en ouders een vertrouwensrelatie
opbouwen. Vertrouwen in elkaar vormt de basis voor de wijze waarop school en ouders
samen aan de ontwikkeling van het kind kunnen werken, uiteraard met inachtneming van
ieders expertise. Tussen scholen en ouders kunnen grote verschillen bestaan wat betreft
expertise. Dat kan ertoe leiden dat ouders zich passief opstellen en tóch tevreden zijn. In het
licht van de LGF is een actieve opstelling van ouders, ook bij het handelingsplan, gewenst.
Het is aan de school om de ouders zodanig toe te rusten dat zij zich competent voelen om
een actievere rol op zich te nemen.
Er is weinig onderzoek beschikbaar naar de manier waarop de school ouders ondersteunt bij
de ontwikkeling van hun kind thuis. Er lijkt vanuit de ouders meer behoefte hieraan te zijn
dan de scholen momenteel bieden.
Voor het beleid rond ouderbetrokkenheid is het van belang dat scholen duidelijk formuleren
wat zij verstaan onder ouderbetrokkenheid, wat zij hierbij verwachten van ouders en wat
hun eigen rol is in het tot stand brengen van een goed contact met ouders.
Wat formele ouderparticipatie betreft zien we dat er veel in beweging is als gevolg van
veranderende wet- en regelgeving. Ook hierbij is het van belang dat ouders voldoende
toegerust zijn om aan hun plichten tegemoet te kunnen komen en van hun rechten gebruik
te kunnen maken.
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5. Effectieve communicatie tussen school en ouders
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beantwoorden de onderzoeksvragen 3, 4 en 5, welke nauw samenhangen.
Het gaat om de volgende vragen:

3. Zijn uit het bestaande nationale en internationale onderzoek factoren te destilleren
die bepalend zijn voor effectieve communicatie tussen ouders en scholen en voor
oudertevredenheid?
4. Kunnen deze werkzame factoren gekoppeld worden aan fasen van het
ondersteuningsproces: signalering, diagnose, handelingsplannen, verwijzing,
indicatie, plaatsing, uitvoering, terugkoppeling resultaten?
5. Kunnen de resultaten van het beschikbare onderzoek over werkzame communicatie
vertaald worden naar instrumenten om onder het Passend Onderwijs de positie van
ouders en hun tevredenheid te monitoren?
De antwoorden op deze vragen komen respectievelijk in paragraaf 5.2 en 5.3. De
aanbevelingen voor de nulmeting van een monitor Ouders en Passend Onderwijs vatten we
in paragraaf 5.4 samen.
Voor het beantwoorden van vraag 3 grijpen we deels terug op de literatuur over effectieve
ouderbetrokkenheid die we in hoofdstuk 3 hebben besproken. Dit betrof voor een groot deel
literatuur over ouderbetrokkenheid in het algemeen. Uiteraard besteedden we daarnaast veel
aandacht aan voorlichting aan en communicatie met ouders van kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben, de onderwerpen die in het vorige hoofdstuk aan de orde
kwamen. Vervolgens destilleren we de factoren die ertoe doen als het gaat om communicatie
tussen school en ouders. De werkzame factoren brengen we onder in een matrix met de
verschillende fasen van het ondersteuningsproces, waarmee we onderzoeksvraag 4
beantwoorden. De vijfde onderzoeksvraag beantwoorden we door het benoemen van
relevante onderwerpen voor de monitor. Deze thema’s worden verwerkt in vragen voor het
onderzoek naar de ervaringen ouders.
5.2 Factoren voor effectieve communicatie
5.2.1 Heldere informatie: inhoud en kanalen afgestemd op doelgroep
Uit vele onderzoeken komt naar voren dat informatie aan en communicatie met ouders met
kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften van onuitsprekelijk belang zijn. Dit is de
eerste factor. Ouders hebben vaak al met veel instanties te maken en hebben behoefte aan
heldere eenduidige informatie. Dat geldt voor de indicatiestelling en de schoolkeuze en
plaatsing, maar gaat ook op als het kind eenmaal op school zit. Ouders willen graag weten
wat hun kind doet, welke ontwikkeling het doormaakt en hoe zij hun kind daarin thuis
kunnen ondersteunen. Vaak gaat de communicatie tussen school en ouders goed, maar niet
altijd. Het is van belang dat het soort informatie, de gebruikte informatiekanalen (face to
face, individuele benadering versus groepsbenadering, ouders met elkaar in contact brengen,
schriftelijk materiaal, beeldmateriaal, gebruik social media) en de tijdstippen waarop men
informatie geeft, zodanig divers zijn dat rekening gehouden wordt met verschillen tussen
ouders, zoals opleidingsniveau, sekse en de vaardigheid op het gebied van de Nederlandse
taal. Deze eerste factor is vooral een structuuraspect: de mate waarin afspraken,
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procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Concrete
aanbevelingen uit de literatuur op dit vlak zijn:
x
Eerder en meer communiceren met ouders wanneer er problemen zijn met
leerlingen.
x
School vervult een spilfunctie in contacten tussen ouders en andere instanties.
x
School zorgt voor goed onderling contact tussen ouders.
x
Een samenhangend geheel van zowel beleids- als praktische initiatieven, gericht op
mogelijke bijdragen én op behoeften van ouders.
x
Het ontwikkelen van schooloverstijgende systemen voor communicatie, waarbij met
name het samenwerkingsverband een centrale rol kan vervullen.
x
Voldoende actuele en duidelijke informatie over Passend Onderwijs. In eerste
instantie moet de school hierover beschikken, omdat zij voor deze groep ouders het
eerste aanspreekpunt is.
x
Benutten van de informatie op landelijk niveau bijvoorbeeld bij ouderorganisaties.
x
Ontsluiten van informatie voor een grotere groep ouders, bijvoorbeeld via een
website, een informatiebrochure of een stroomdiagram.
5.2.2 Pedagogisch partnerschap: een vertrouwensband op basis van gelijkwaardigheid
Het is van belang dat ouders zich serieus genomen voelen, dat de school bespreekt wat
wensen en behoeften van ouders zijn en interesse toont in de opvattingen van ouders. Een
tweede belangrijke factor voor effectieve communicatie is dan ook het opbouwen van een
relatie met ouders die gestoeld is op gelijkwaardigheid. De school is erbij gebaat als zij
gebruik maakt van de kennis en expertise van de ouders over het kind en zijn of haar
ondersteuningsbehoefte. Uiteraard zijn er verschillen in expertise tussen school en ouders,
maar ouders en school kunnen elkaar aanvullen en daarmee pedagogisch partners worden.
Veel ontevredenheid bij ouders heeft te maken met hun gevoel niet serieus genomen te
worden. Zij ervaren de communicatie vanuit school als eenrichtingsverkeer. Een betere
afstemming tussen school en ouders in de percepties die er van elkaars rollen en opvattingen
leven kan bijdragen aan meer gelijkwaardigheid in de communicatie. Hier hebben we te
maken met een meer cultureel aspect van communicatie: de wijze waarop betrokkenen met
elkaar omgaan en de mate waarin betrokkenen bereid zijn gezamenlijk het proces van
partnerschap aan te gaan. Concrete aanbevelingen die we in de literatuur vinden, betreffen:
x
Ouders uitnodigen om met concrete voorstellen voor individuele bijdragen te komen.
x
Ouders waardering geven voor hun inzet.
x
Begrip tonen voor de situatie van ouders van een kind met een
ondersteuningsbehoefte.
x
De school kan ouders duidelijk maken wat ze doen in het contact en na gaan of
ouders en ga na of ouders het contact ook op dezelfde wijze ervaren als dat de
school (en de individuele leraren) dat doen.
x
Ouders moeten zichzelf een actieve rol toebedelen.
x
Ouders moeten er van overtuigd raken, dat hun inspanningen er daadwerkelijk toe
doen.
x
Zorg als school dat ouders zich uitgenodigd voelen.
5.2.3 Competenties van ouders
Ouders hebben niet altijd de vaardigheden om op een gelijkwaardig niveau te communiceren
over opvoeding en onderwijs. Er is veel onderzoek beschikbaar naar allochtone ouders.
Hieruit blijkt dat allochtone ouders hoge onderwijsaspiraties voor hun kinderen koesteren,
maar door het ontbreken van kennis van het onderwijssysteem en een geringe
taalvaardigheid zijn deze verwachtingen niet altijd realistisch. Veelal beperkt zich de
communicatie met – autochtone en allochtone - ouders tot het overdragen van informatie en
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het geven van tips, waardoor van gelijkwaardigheid, ook met behoud van eigen positie, geen
sprake is. Aandacht voor de wijze waarop scholen ouders kunnen toerusten om thuis de
ontwikkeling van hun kind te stimuleren, vormt dan ook een belangrijke derde factor in de
effectieve communicatie met ouders. Aanbevelingen in dit verband zijn:
x
Voor ouders die enige ondersteuning nodig hebben, is het van belang dat deze
ondersteuning laagdrempelig is. In sommige gevallen kan dit via de school of het
samenwerkingsverband, in andere gevallen via een lokaal onderwijsloket,
bijvoorbeeld binnen een (deel)gemeente of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
x
Geef ouders concretere handvatten mee om hun kind te stimuleren en te motiveren
op eigen niveau te leren.
5.2.4 Competenties van beroepskrachten
De vaardigheid waarmee betrokkenen met elkaar omgaan is een belangrijke factor in
effectieve communicatie. Het is in de eerste plaats de leerkracht waarmee de ouders contact
over hun kind op school onderhouden. Professionalisering van leerkrachten om in deze
contacten tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van ouders en eveneens gebruik te
kunnen maken van de bijdragen van de ouders, is gewenst, zo blijkt uit diverse
onderzoeken. Dit moet voorkomen dat leerkrachten zich vooral defensief opstellen en
daarmee de gewenste open communicatie met de ouders niet kunnen realiseren. Er zijn in
dat verband buitenlandse initiatieven gevonden waarbij belangenorganisaties voor ouders
een rol spelen. Zij leveren vrijwilligers die als ‘oefenmateriaal’ kunnen dienen.
5.2.5 Formele inspraakmogelijkheden
Inspraak en de wijze waarop ouders op de hoogte zijn van rechten en plichten en daar op
een adequate wijze mee omgaan, krijgen in het beschikbare onderzoek en in de
beleidsvorming veel aandacht. De ouderorganisaties zijn hierbij van groot belang. Dit is niet
van rechtstreekse invloed op de ontwikkeling van kinderen, maar kan verstoorde relaties
tussen school en ouders en allerlei onnodige misverstanden voorkomen.
5.2.6 Activiteiten volgen de doelen
Het is belangrijk om vanuit een visie op ouderbeleid te werken en hier doelen uit af te leiden.
Vervolgens kan bepaald worden welke activiteiten bij de doelen passen, dus waarvan
verwacht kan worden dat zij bijdragen aan het bereiken van de doelen. In een aantal studies
worden concrete suggesties gedaan voor activiteiten met en voor ouders. Het is aan scholen
om te bepalen of dit een geschikte activiteit is gezien hun ouderpopulatie en geformuleerde
doelen. In willekeurige volgorde zijn de volgende activiteiten gevonden in literatuur:
x
intakegesprekken/ startgesprekken;
x
huisbezoek;
x
gesprekken met de leerkracht over het onderwijs en over de ontwikkeling van het
kind
x
een ouderkamer;
x
een vaste (ouder)contactpersoon;
x
overleg met de school over hoe ouders kinderen thuis kunnen ondersteunen en met
huiswerk kunnen helpen;
x
leerstof/ oefenstof meegeven;
x
nieuwsbrief;
x
weblog met foto’s en filmpjes;
x
klachtenprotocol;
x
ouderportal;
x
ouderavonden;
x
speciale vaderactiviteiten dan wel moederactiviteiten of broer/ zus activiteiten;
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x
x
x
x
x
x

in tussentijdse gesprekken aangeven wat de leerling moet leren;
uitbreiding tienminutengesprekken;
open dagen die de schoolkeuze kunnen ondersteunen;
betrekken van ouders op beleidsniveau, ouders laten meedenken met beleid;
afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten school – ouders;
organiseren van panelgesprekken.

5.3 Fasen in het ondersteuningsproces
Hieronder geven we in het schema weer wat ertoe doet bij effectieve ouderbetrokkenheid.
Een kruisje geeft weer dat het van belang is, we hebben twee kruisjes geplaatst als het een
direct effect heeft op de ontwikkeling van het kind. Voor de manier waarop scholen en
andere instanties hier effectief uitvoering aan kunnen geven, verwijzen we naar de vorige
paragraaf. Het gaat dan om zaken als: heldere informatie, toegankelijkheid van informatie,
houding van de school, ouders als gelijkwaardige partner zien, bereikbaarheid van de school,
maatwerk (toegesneden op de wensen en behoeften van ouders), competente ouders,
competente docenten en ander personeel dat met ouders communiceert.
Componenten
ouderbetrokkenheid
►
Fasen▼

Informatie/
communicatie

Ondersteuning bij
ontwikkelingsstimulering
thuis

Signalering/ diagnose

X

Handelingsplannen

X

Verwijzing/ indicatie/
plaatsing

X

Uitvoering

XX

XX

Terugkoppeling
resultaten

XX

XX

Inspraak/ rechten
en plichten

X
X

X
X

Het spreekt voor zich dat heldere informatieverschaffing in alle fasen van belang is. Het gaat
dan niet alleen om informatie van de school en andere instanties aan de ouders, maar ook
omgekeerd, dat de school zich op de hoogte stelt van de thuissituatie en dat de ouders de
school informeren over relevante kwesties.
Ondersteuning van de ouders in de wijze waarop zij hun kind thuis kunnen stimuleren heeft
het meest directe effect op de ontwikkeling van een kind. Juist daar is een goede
samenwerking tussen school en ouders van belang, in de vorm van een partnerschap.
Bij Passend Onderwijs komen ouders op twee manieren in het vizier, namelijk langs de
formele medezeggenschapslijn (ondersteuningsplanraad) en langs de informele lijn van het
educatief partnerschap. Dat laatste is voor het gros van de ouders het belangrijkste, maar
daar schrijft de wet weinig over voor. De trend is om vooral te denken vanuit
onderwijsbehoeften en handelingsgericht werken sluit daar goed bij aan.
5.4 Toekomstige monitoring naar positie en tevredenheid van ouders
Uit het literatuuronderzoek is een aantal factoren gedestilleerd die aan bod kunnen komen
binnen de toekomstige monitor onder ouders. In deze paragraaf geven we een opsomming
van de factoren die ertoe doen in de communicatie tussen school en ouders van kinderen
met speciale onderwijsbehoeften. Deze kunnen één op één vertaald worden in vragen in de
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monitor. We gebruiken daarbij de inmiddels bekende indeling: informatie/ communicatie;
ondersteuning bij ontwikkelingsstimulering thuis; inspraak/ rechten en plichten.
Een opmerking vooraf. Ouders wiens kind een officiële zorgvraag heeft (LGF of een
verwijzing naar SBO of (V)SO) hebben verschillende fasen doorlopen: signalering/ diagnose,
verwijzing/ indicatie/ plaatsing. Vervolgens is de uitvoering (vaak door het formuleren van
en handelingsplan of ontwikkelingsperspectief) en terugkoppeling van resultaten van de
ondersteuning van belang. Bij elk van deze fasen kunnen we de volgende thema’s aan de
orde stellen:
x
ondersteuning (individueel, aansluitend bij persoonlijke situatie);
x
informatievoorziening en communicatie;
x
terugkijken op de hele procedure (inzichtelijk, duidelijk en een niet te lang tijdspad).
Als de Wet Passend Onderwijs in werking treedt zullen enkele zaken rondom indicatie en
verwijzing veranderen. Toch zullen vele ouders te maken blijven houden met de meeste van
deze fasen en daarom kunnen deze terugkeren in vervolgmetingen.
5.4.1 Informatie/ communicatie
Wat informatie betreft, kunnen vragen gesteld worden over de wijze waarop ouders
informatie hebben gezocht en gekregen in de verschillende fasen van het
ondersteuningsproces en de mate van tevredenheid daarover. Dit aspect is onder te verdelen
in:
x
aard van de informatie;
x
gebruikte informatiekanaal;
x
competenties van degene die de informatie geeft.
Aandachtspunt is: in hoeverre sluit de informatie aan bij wensen en behoeften van ouders.
Bij communicatie gaat het om de mate waarin sprake is van wederkerigheid, ouders zich
serieus genomen voelen, de school gebruik maakt van de expertise van ouders en er een
vertrouwensrelatie is tussen school en ouders, gebaseerd op gelijkwaardigheid. Dat geldt
niet alleen voor informatie die in een gesprek gegeven wordt, maar ook voor schriftelijke
teksten (brieven, voorlichtingsfolders, websites).
5.4.2 Ondersteuning bij ontwikkelingsstimulering thuis
Bij de toerusting van ouders om hun kind thuis te ondersteunen gaat het om de wijze
waarop de school ouders informeert over de ontwikkeling van hun kind en om de handvatten
die de school ouders biedt om hun kind thuis te ondersteunen. Uiteraard speelt het
handelingsplan c.q. het ontwikkelingsperspectief daarbij een belangrijke rol. Ook hier – en
misschien zelfs nog sterker dan bij het geven van voorlichting – is de gelijkwaardigheid
tussen school en ouders in de communicatie van belang. Voort is het belangrijk dat de
ondersteuning is afgestemd op mogelijkheden, wensen en behoeften van ouders.
Competenties, zowel van de ouders als van de beroepskrachten, zijn bij de ondersteuning
van kinderen in hun ontwikkeling van groot belang. Hiernaar zou gevraagd kunnen worden in
de monitor: de mate waarin de wenselijke en de aanwezige competenties overeenstemmen
en de acties die volgen wanneer dat niet zo is, zowel voor ouders als voor beroepskrachten.
5.4.3 Inspraak/ rechten en plichten
Ouders vinden belangenbehartiging van groot belang. In de toekomst zijn veranderingen te
verwachten op dit terrein. Zo zal de belangenbehartiging verschuiven van collectief naar
meer regionaal. Een ouderplatform kan een belangrijke rol spelen. Voor de oprichting
daarvan kunnen ouderorganisaties zich inzetten. Ouders die zich actief willen inzetten voor
medezeggenschap, zowel lokaal, regionaal als landelijk kunnen ondersteund worden,
bijvoorbeeld in het ontwikkelen van competenties. Ouderconsulenten kunnen daarbij ingezet
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worden. Vragen in de monitor die het aspect van inspraak betreffen zijn: de wijze waarop
ouders betrokken zijn bij inspraak, de wijze waarop ouders ondersteund worden om hun
wettelijke rechten en plichten vorm te geven en de wensen die zij hebben op het gebied van
belangenbehartiging van de ouders.
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1. Inleiding
De Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) is belast met de evaluatie van
Passend Onderwijs en adviseert de minister hierover. In het kader van haar adviestaak laat
de ECPO diverse onderzoeken uitvoeren naar de invoering van het Passend Onderwijs. Een
van de onderzoeken betreft deze studie; een onderzoek naar de positie en tevredenheid van
ouders van leerlingen met extra onderwijsondersteuning. In dit deel, Deel 2, brengen we
verslag uit van de nulmeting onder ouders.
In paragraaf 1.1 lichten we het onderzoek en de opzet toe, in paragraaf 1.2 gaan we in op de
methode van dataverzameling, representativiteit en herhaalbaarheid van het onderzoek.

1.1 Onderzoeksvragen en uitwerking
De Wet Passend Onderwijs is ten tijde van dit onderzoek nog niet ingegaan, dat gebeurt op 1
augustus 2014. Deze nulmeting brengt de positie en tevredenheid van ouders in de huidige
situatie in kaart. Tevens trachten wij in het onderzoek een beeld te geven van wat ouders
verwachten van de komst van Passend Onderwijs. In het onderzoek wordt ingegaan op de
stand van zaken ten aanzien van medezeggenschap van ouders over
ondersteuningsmogelijkheden op school en in het samenwerkingsverband.
Voor de ouders zijn er in het landelijk evaluatie model dat de ECPO heeft opgesteld
verschillende opbrengsten geformuleerd (zie: Effecten van Passend Onderwijs, output &
outcome, ECPO 2013):
1. het is duidelijk voor ouders wat scholen kunnen bieden;
2. ouders hebben een plaatsgarantie.
Ouders:
1. hoeven niet meer te shoppen;
2. zijn tevreden over het onderwijs in het algemeen;
3. zijn tevreden over de zorgen ondersteuning en/ of plaatsing kind.
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden en na te gaan of de geformuleerde doelen
worden behaald, verrichten we een kwantitatief onderzoek onder ouders, middels een
internetvragenlijst. Om op bepaalde onderwerpen dieper in te gaan is er ook kwalitatief
onderzoek gedaan bij ouders. Het onderzoeksdesign leent zich voor vervolgonderzoek: een
groot deel van de vragen uit de internetvragenlijst is te herhalen in de toekomstige situatie.
In Deel 1 van het rapport is informatie terug te vinden over de onderwerpen die in de
literatuurstudie naar voren kwamen en die verwerkt zijn in de vragenlijst.
1.2 Dataverzameling en respons
Kwantitatief onderzoek
Een grote uitdaging bij dit onderzoek was om zowel ouders van kinderen met als zonder
ondersteuningsbehoefte te vinden. Ouders zijn het beste te benaderen via scholen. Het
streven was om ouders uit het PO (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs) en VO (alle schooltypen, praktijkonderwijs, VO met leerwegondersteuning en
voortgezet speciaal onderwijs) vertegenwoordigd te laten zijn.
De aanpak behelsde het inzetten van scholen om groepen of klassen ouders te benaderen,
waarbij de scholen er voor konden zorgen dat er in ieder geval leerlingen met
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ondersteuningsbehoeften in die groep zaten. We hebben een 30-tal
samenwerkingsverbanden1 benaderd met de vraag of ze deelname aan het onderzoek wilden
stimuleren bij schoolbesturen in hun samenwerkingsverband. Eén samenwerkingsverband
heeft voorgesteld ouders die participeerden in een ouderplatform te vragen om
medewerking. Dat resulteerde er in dat we de vragenlijst ook geschikt hebben gemaakt om
door individuele ouders ingevuld te worden. Verder zijn er voor zover ons bekend geen acties
ondernomen door samenwerkingsverbanden om scholen op het onderzoek te wijzen.
Wij hebben gegevens over de scholen die behoorden tot de aan ons toegewezen
samenwerkingsverbanden verzameld en er een steekproef uitgetrokken van 100 PO-scholen
en 75 VO-scholen. Van die scholen hebben wij getracht de intern begeleider (ib’er) of
zorgcoördinator te achterhalen om deze om medewerking te vragen. Als dit niet lukte
hebben we de wervingsbrief naar de directeur of naar een algemeen adres gestuurd. Alle
scholen ontvingen een e-mail met uitleg over het onderzoek en de oproep te reageren en de
belofte dat wij anders binnen twee weken contact op zouden nemen. We hebben benadrukt
dat scholen alleen een oproep aan hun ouders hoefden door te geven en bij voldoende
respons een korte rapportage over de resultaten van hun school zouden ontvangen. Om het
zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we de ib’ers en zorgcoördinatoren voorzien van
korte teksten waarmee zij ouders konden uitnodigen deel te nemen. We hebben geholpen bij
het formuleren van argumenten om ouders over de streep te trekken.
Aangezien weinig op de oproep werd gereageerd is met de meeste scholen actief contact
gezocht. Dat vergde meestal meerdere telefoontjes per school. In het VO bleek het
problematisch de juiste personen te achterhalen of aan de telefoon te krijgen. Er is veel
extra inzet gepleegd (onder meer door het netwerk van diverse stakeholders in te schakelen)
in deze fase van het onderzoek, omdat al snel bleek dat er weinig scholen bereid waren om
mee te doen. Het aantal basisscholen leek wel voldoende, maar het aantal VO-scholen bleef
lang steken op twee. Het (V)SO bleek in geringe mate bereid om mee te doen. De redenen
die scholen meldden om niet mee te doen waren divers, maar enkele werden vaak genoemd:
x
de school was bang dat de deelnamebereidheid aan het eigen
tevredenheidsonderzoek onder ouders in de knel kwam;
x
de school zag geen meerwaarde van deelname aan een dergelijk onderzoek;
x
de school had geen tijd om ouders op te roepen om mee doen;
x
de school schatte in dat te weinig ouders konden of wilden deelnemen aan een online
vragenlijst.
Respons
Uiteindelijk gaven 18 PO-scholen en 5 VO-scholen toezegging om mee te doen aan het
onderzoek. Ook een VSO-school bleek bereid mee te doen, helaas reageerde geen enkele
ouder van die school. Na toezegging zijn toch nog 9 basisscholen en één VO-school
afgehaakt. Meestal omdat men het te druk had met andere zaken, soms omdat directieleden
het onderzoek bij nader inzien geen goed idee vonden.
Hoewel bij de steekproeftrekking is gelet op spreiding over diverse provincies en stedelijke of
plattelandsgebieden, is de respons zo laag en langzaam tot stand gekomen dat daar geen
controle op mogelijk was. Nog geen 10 procent van de aangeschreven basisscholen en nog
geen 5 procent van de aangeschreven scholen voor voortgezet onderwijs hebben uiteindelijk
geparticipeerd. Omdat niet duidelijk is hoeveel ouders van deelnemende scholen de

1
De samenwerkingsverbanden zijn verdeeld onder de onderzoeksbureaus die in 2013 onderzoek deden
in opdracht van de ECPO.
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uitnodiging voor deelname aan de vragenlijst hebben ontvangen is het niet mogelijk een
responspercentage voor ouders te berekenen.
De basisscholen die hun ouders hebben uitgenodigd mee te doen staan vooral in Gelderland
en een paar in Rotterdam. De deelnemende VO-scholen staan in kleinere plaatsen in Limburg
en grotere steden in Gelderland (Nijmegen, Wageningen). Er is dus wel een goede mix
ontstaan van grote en kleine gemeenten.
Aan ouders is gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. Ouders hadden toegang tot de
vragenlijst via een link die de contactpersonen (ib’er of zorgcoördinator) verstrekten per
mail, per brief of op de internetsite van de school. Na anderhalve week hebben we de
scholen gevraagd een herinnering te sturen.
Kwalitatief onderzoek
In de onderzoeksopzet was voorzien in een aantal verdiepende groepsinterviews op PO- en
VO-scholen. We hebben scholen waarmee we contact hadden over de vragenlijst gevraagd
hieraan mee te doen. Tevens hebben we deze groepsinterviews aangeboden aan scholen die
zich zorgen maakten of hun ouders wel in staat of bereid waren tot het invullen van een
vragenlijst op internet (waaronder enkele (V)SO-scholen). Het is niet gelukt hiervoor scholen
te vinden. Voor het (V)SO geldt dat ouders meestal ver van de school wonen en het is dan
ook goed voorstelbaar dat zij inschatten dat ouders niet wilden komen voor een interview.
Andere scholen die wel actief waren in ons kwantitatieve onderzoek gaven aan dat zij
dezelfde ouders niet ook nog eens wilden benaderen voor een groepsinterview.
Er is in overleg met de ECPO voor een andere strategie gekozen, namelijk telefonische
interviews met individuele ouders. Deze ouders hebben wij op de volgende manieren
benaderd:
x
op de laatste pagina van de internetvragenlijst is een oproep gedaan aan ouders om
zich hiervoor te melden;
x
de ouders van het ouderplatform waarmee contacten waren hebben we hiervoor
benaderd;
x
twee VSO-scholen en twee basisscholen hebben onze oproep aan hun ouders
doorgestuurd.
Er zijn interviews afgenomen met 18 ouders: zes ouders met een kind in het PO en drie
ouders met kinderen in het SO, verder zes ouders met kinderen in het VO en drie ouders met
kinderen in het VSO. Als ouders meerdere kinderen hadden, is geprobeerd de focus van het
gesprek te leggen bij het kind waarbij de ouders de meeste ervaringen op het gebied van
extra onderwijsondersteuning hadden. Daarnaast hebben we twee ouders gesproken
waarvan het kind geen extra ondersteuning had. Vijf van de 18 ouders had een kind dat
hoogbegaafd is en deze groep is dus behoorlijk oververtegenwoordigd in deze interviews 2.
Representativiteit
We verwachten niet dat de onderzoeksgroep aan ouders een representatieve doorsnede van
de Nederlandse ouder behelst. Bij de respondentgroep zal sprake zijn van zelfselectie:
ouders die (zelf of zijdelings) ervaring hebben met kinderen met ondersteuningsbehoeften
zullen sneller geneigd zijn mee te doen aan het onderzoek. Deelnemen aan een
internetvragenlijst schrikt sommige ouders af en trekt anderen juist aan. Deelname vereist

2
In de regio van het ouderplatform dat mede is benaderd om ouders te werven is een school die zich
richt op hoogbegaafde kinderen.
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een behoorlijke leesvaardigheid in het Nederlands. Natuurlijk is bij de formulering van de
vragen helderheid en duidelijkheid nagestreefd. Maar de vragenlijst was lang en complex
voor ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften: een weerspiegeling van de
complexe werkelijkheid waarmee deze ouders tijdens het uitvoeren van dit onderzoek mee te
maken kunnen krijgen.
Het is ons wel gelukt de streefgetallen te behalen (150 PO-ouders en 150-VO ouders). In
hoofdstuk 2 gaan we in op de achtergrond van respondenten.
Hoewel een representatieve respons uiteraard te prefereren is, levert het onderzoek zeer
relevante informatie op waarmee de ervaringen van ouders bij de invoering van Passend
Onderwijs gevolgd kan worden.
Analyse
Per onderwerp besteden we aandacht aan verschillen tussen PO-ouders en VO-ouders en
verschillen tussen ouders van kinderen met en zonder ondersteuningsbehoeften. Soms wordt
er onderscheid gemaakt naar het type onderwijs waar kinderen verblijven. Door de grote
variëteit in situaties zijn veel vragen maar door weinig ouders ingevuld.
Fragmenten uit de interviews hebben we gebruikt om een beeld te geven bij de verhalen
achter de cijfers. De informatie uit deze gesprekken liet nog eens zien dat veel ouders meer
dan één kind hebben en daardoor vaak ervaring met meer dan één school hebben. Er zijn
ook veel ouders met meerdere kinderen met een ondersteuningsbehoefte.
Herhaalbaarheid van deze nulmeting
De kans is groot dat ook bij een volgende meting een bepaalde groep ouders
oververtegenwoordigd zal zijn. Gezien de ervaringen met de dataverzameling via scholen zal
het verkrijgen van een echt representatieve groep en een erg omvangrijke steekproef een
lange adem vragen en dus erg hoge kosten met zich meebrengen. Doordat van de
respondentengroep uit dit onderzoek bekend is welke percentages ouders een kind met
ondersteuningsbehoefte hebben en op welke schooltypen deze kinderen zitten, moet het
mogelijk zijn bij een volgende meting een vergelijkbare respondentengroep te verkrijgen.
De meeste onderwerpen die in dit onderzoek bevraagd zijn, kunnen ook bij een volgende
meting weer aan de orde gesteld worden. Communicatie, uitwisseling met school en ervaren
ondersteuning blijven relevant. Dat geldt ook voor alle aspecten rondom het verkrijgen van
extra ondersteuning en het onderwerp medezeggenschap en klachtenprocedures.
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2. Achtergrond van ouders
2.1 Algemene informatie
De ouders die deelnamen aan de internetvragenlijst kregen verschillende vragenlijsten
voorgelegd. De schooltypes van hun kinderen waren bepalend voor de routing die zij door de
lijst volgden.
Aan de 165 ouders met een kind in het PO is gevraagd op welk soort school hun kind zit
(regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs).
Tabel 2.1 Schooltype PO (n=165)
Percentage

Aantallen

Basisonderwijs

64

107

Speciaal basisonderwijs

18

29

Speciaal onderwijs

18

29

Ouders met een kind op het SBO of SO zijn goed vertegenwoordigd in het onderzoek (in
Nederland zit rond de 3 % van de kinderen in het PO op een SBO school en zit 2 % van de
kinderen op het SO).
Aan ouders van kinderen in het VO (238 ouders) is gevraagd naar welk schooltype hun kind
momenteel gaat.
Tabel 2.2 Schooltype VO (n=238)
Percentage

Aantallen

8

20

VMBO-kaderberoepsgericht

24

57

VMBO-kaderberoepsgericht met
leerwegondersteunend onderwijs

11

26

VMBO-basisberoepsgericht

11

25

VMBO-basisberoepsgericht met
leerwegondersteunend onderwijs

23

54

VMBO-gemengd/ theoretisch

Praktijkonderwijs

12

28

VMBO-gemengd/ theoretisch met
leerwegondersteunend onderwijs

3

7

VMBO tl/ -HAVO

3

6

HAVO

3

6

VWO

3

8

HAVO- en VWO-leerlingen zijn behoorlijk ondervertegenwoordigd in het onderzoek. Zo’n 48
procent van de Nederlandse VO-leerlingen bezoekt een schooltype van HAVO of hoger, van
de ouders die deze vragenlijst invulden, geldt dat slechts voor 6 procent. De oorzaak is
mogelijk dat VMBO-scholen meer belang stelden in het onderzoek, omdat men meer ervaring
heeft met leerlingen met ondersteuningsbehoeften en vaak ook LWOO biedt.
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Er is gevraagd in welke groep of leerjaar het kind van de deelnemende ouder zit. Een
weergave van de antwoorden is hieronder te vinden.
Tabel 2.3 Groep/ leerjaar (PO-ouders n=165, VO-ouders n=238)
Groep/ leerjaar

PO percentage

PO aantallen

VO percentage

VO aantallen

Groep/ leerjaar 1

5

9

32

75

Groep/ leerjaar 2

5

9

27

64

Groep/ leerjaar 3

13

21

25

59

Groep/ leerjaar 4

12

19

14

34

Groep/ leerjaar 5

14

23

1

1

Groep/ leerjaar 6

16

26

1

2

Groep 7

15

25

n.v.t.

n.v.t.

7

11

n.v.t.

n.v.t.

13

22

0

2

Groep 8
Anders

In het PO is vooral de middenbouw goed vertegenwoordigd. In het VMBO zijn er minder
ouders van leerlingen uit hogere klassen. Onder ‘anders’ hebben ouders uit de PO-groep
diverse antwoorden ingevuld, waaronder bovenbouw, middenbouw, onderwijszorggroep en
gemengde groepen.
Kenmerken van ouders en kinderen
Er zijn een aantal achtergrondvragen aan ouders voorgelegd. Zo is gevraagd waar het kind is
geboren. Bijna alle kinderen waarvan de ouders de vragenlijst hebben ingevuld (zowel voor
PO als VO) zijn geboren in Nederland (97%). De overige 3 procent van de kinderen is
geboren in Suriname, Marokko, Turkije, Polen, Brazilië, Egypte, Duitsland, Haïti, Irak, de VS
en Sierra Leone. Ook aan de ouders is gevraagd waar zij zijn geboren en 94 procent van de
ouders gaf aan dat hij of zij geboren is in Nederland, andere kwamen uit één van de eerder
genoemde landen. Bijna 90 procent van de respondenten geeft tevens aan dat hun partner
in Nederland is geboren.
Meer dan driekwart (81%) van de ouders is moeder van het kind waarover de vragenlijst is
ingevuld. Slechts 17 procent van de respondenten is de vader en de overige 2 procent is
grootvader, stiefvader of pleegouder.
Bijna de helft van de ouders (42%) heeft een MBO/ HAVO/ VWO-opleiding genoten, ruim één
derde (38%) heeft een HBO/ universitaire achtergrond en 15 procent van de ouders heeft
een VMBO-opleiding gedaan. De overige 5 procent geeft onder meer aan de LTS, de
huishoudschool of de MAVO te hebben gedaan.
2.2 Extra ondersteuning
Voor het onderzoek wilden we graag dat minstens 40 ouders binnen PO en VO zouden
deelnemen die een kind met een ondersteuningsbehoefte hebben. Dit streven is ruimschoots
behaald. Vanuit het VO participeerden 136 ouders die een kind hebben met een extra
ondersteuningsbehoefte. Dat is 57 procent van de totale groep respondenten voor het VO.
Het aantal ouders met een kind met ondersteuningsbehoefte in het PO komt in deze
respondentengroep op een totaal van 79 (48%). Deze groep is samengesteld uit het aantal
ouders van kinderen die naar SBO en SO, PrO of LWOO gaan en kinderen in het overige
onderwijs waarvan de ouders hebben aangegeven dat hun kind extra ondersteuning krijgt bij
het onderwijs (dat waren 21 kinderen in het PO en 28 in het VO). Deze groepen ouders
hebben soms verschillende vragen gekregen, waardoor de aantallen waarover gerapporteerd

46

Monitor Ouders en Passend Onderwijs, Deel 2, Sardes 2013

wordt soms behoorlijk gering zijn. In onderstaande tabel zijn deze groepen nog even op rij
gezet.
Tabel 2.4 Aantal ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften
Aantal
In
In
In
In

basisscholen
SBO en SO
Pro en VMBO met LWOO
het overige VO

21
58
108
28

De groep van 21 leerlingen op basisscholen en 28 leerlingen in ‘het overige VO’ met
vertegenwoordigen de ouders wiens kinderen op een onderwijsvorm zitten waar geen extra
financiering voor de scholen beschikbaar is. Onder deze groep zijn enkele kinderen met een
LGF (we komen daar direct op terug).
Van ouders met kinderen op een basisschool heeft één vijfde een kind met
ondersteuningsbehoefte. Van ouders met kinderen op het reguliere VO is dat 22 procent. Dat
is in beide gevallen meer dan gemiddeld: de omvang van de groep leerlingen met problemen
in het PO wordt door de Onderwijsraad op 10 tot 15 procent van alle
kinderen en jongeren geschat (Onderwijsraad, 2010). Deze ouders zijn in dit onderzoek dus
oververtegenwoordigd. In de studie van Ledoux (2013) wordt opgemerkt dat de doelgroep
van Passend Onderwijs onduidelijk is. Zo stellen leerkrachten zelf (zowel in Nederland als
internationaal) dat 20 tot 30 procent van hun leerlingen extra zorg nodig heeft.
Vervolgens is aan ouders gevraagd of voor hun kind extra ondersteuning in de vorm van een
rugzak of andere vorm van leerlinggebonden financiering bestaat.
Tabel 2.5 Rugzak/ leerlinggebonden financiering (PO-ouders n=49, VO-ouders n=135)
PO
percentages
Nee

PO aantallen

VO percentages

VO
aantallen

74

36

48

65

Ja, een LWOO-indicatie

n.v.t.

n.v.t.

23

31

Ja, een PrO-indicatie

n.v.t.

n.v.t.

7

9

Ja, een rugzak cluster 1

0

0

4

5

Ja, een rugzak cluster 2

0

0

1

2

Ja, een rugzak cluster 3

6

3

3

4

Ja, een rugzak cluster 4

4

2

10

13

4

2

n.v.t.

n.v.t.

12

6

4

6

Ja, een rugzak
Weet ik niet

De onderzoeksgroep bevat relatief weinig kinderen met een rugzak. Sommige ouders weten
het niet zeker. Ook bij de vraag: krijgt uw kind extra ondersteuning in het onderwijs weten
sommige ouders dat niet zeker (2% PO, 4% VO).
2.3 De redenen van de ondersteuning
Aan alle ouders met een kind in het (V)SO of met een kind op het regulier onderwijs dat
extra ondersteuning nodig heeft, is gevraagd welke problemen of beperkingen het kind
ondervindt. Voor niet alle ouders bleek duidelijk of het probleem van lichamelijke,
psychosociale of cognitieve aard was. Voor een groot deel van de ouders die het probleem
toelichtte bij de antwoordmogelijkheid ‘een ander probleem’ konden wij deze toekennen aan
één van de onderstaande categorieën.
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Tabel 2.6 Type problemen (PO n=79, VO n= 137, in percentages, meerdere antwoorden
mogelijk)
PO

VO

Lichamelijke problemen

20

15

Psychosociale problemen

51

25

Cognitieve problemen

73

58

Problemen met de cognitieve ontwikkeling komen vaak voor. Daaronder bevindt zich een vrij
grote groep leerlingen met dyslexie, in zowel PO als VO. Voor behoorlijk wat ouders is niet
helemaal helder of de ondersteuningsbehoefte van hun kind onder lichamelijke,
psychosociale of cognitieve ontwikkeling valt. Uiteraard kunnen de meeste ouders wel
benoemen waarom hun kind ondersteuning nodig heeft. Deze antwoorden zijn door de
onderzoekers omgezet naar één van de drie probleemcategorieën zodat de informatie wel is
verwerkt in de gegevens in tabel 2.6.
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3. Contact en informatie
3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op het contact tussen school en ouders en het uitwisselen van
informatie tussen beide partijen. In paragraaf 3.2 bespreken we op welke manieren scholen
de ouders informeren over wat zij kinderen in het algemeen kunnen bieden aan extra
ondersteuning. Daarnaast komt de mate en kwaliteit van het contact met ouders in het
algemeen aan bod en wordt er geëvalueerd of ouders tevreden zijn met het contact of dat zij
allicht een ander doel voor ogen hebben voor de communicatie met school. Aan ouders van
kinderen met een ondersteuningsbehoefte is uitgebreider gevraagd of zij tevreden zijn met
de informatievoorziening over de extra ondersteuning. In paragraaf 3.4 gaan we hier verder
op in. Aan alle respondenten zijn stellingen voorgelegd over hun relatie met school. Hoe
ouders over deze relatie oordelen en of zij het eens zijn met deze stellingen wordt behandeld
in paragraaf 3.3. De belangrijkste bevindingen op het gebied van communicatie worden
gepresenteerd in paragraaf 3.5.
3.2 Communicatie met ouders
Aan iedere ouder is gevraagd op welke manieren de school informatie verzorgt over wat zij
in het algemeen kunnen bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het
ging bij deze vraag dus niet enkel om informatie over het eigen kind, maar informatie over
wat alle kinderen kan worden geboden.
Tabel 3.1 Methoden van communicatie (in percentages, meerdere antwoorden mogelijk, POouders n=154, VO-ouders n=214)
PO

VO

10/ 15-minutengesprek

72

65

Informatieve ouderbijeenkomst

58

56

Intakegesprek

36

20

Bij halen en brengen van kind

28

n.v.t.

Huisbezoek

23

15

Anders

20

14

Open dag/ informatiemarkt

12

36

Vergadering (toegankelijk voor ouders)

12

6

7

7

Spreekuur

Zowel in het PO als in het VO blijken 10-minutengesprekken en ouderbijeenkomsten nog
steeds de meest gangbare methode van communiceren tussen school en ouders. De
methoden die een meer individuele inslag hebben waarbij er ook meer tijd is voor ouders,
zoals een huisbezoek of spreekuur, worden een stuk minder vaak genoemd. Toch blijkt uit de
interviews dat ouders juist behoefte hebben aan gesprekken met leerkrachten die de tijd en
aandacht nemen.
Als andere of overige methoden van communicatie noemen enkele ouders in zowel het PO
als het VO dat zij niet worden geïnformeerd, tenzij zij zelf een gesprek aanvragen met
bijvoorbeeld de ib’er of directeur. Ook neemt de school wel eens telefonisch contact op met
de ouder.
Er is tevens specifiek gevraagd welke schriftelijke en digitale communicatiemethoden scholen
gebruiken om ouders te informeren over de extra ondersteuning die zij bieden.
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Tabel 3.2 Schriftelijke en digitale communicatiemethoden (in percentages, meerdere
antwoorden mogelijk, PO-ouders n=146, VO-ouders n=198)
PO

VO

Schoolgids

73

41

Nieuwsbrieven (aan alle ouders)

73

54

Website van de school

64

71

Schoolkrant

12

6

Jaarverslag

10

5

8

11

Anders

Uit de tabel valt af te lezen dat ouders met kinderen in het VO meer informatie aangeboden
krijgen en zoeken via de website en (digitale) nieuwsbrieven, terwijl in het PO er daarnaast
ook nog een grote(re) rol voor de schoolgids is weggelegd.
Scholen gebruiken ook wel eens andere schriftelijke of digitale communicatiemethoden, zo
laten ouders weten. In het PO geven enkele ouders aan dat er ook wel ‘heen- en
weerschriftjes’ worden gebruikt en in het VO wordt er soms een persoonlijke brief gestuurd.
In het PO heeft ruim de helft van de ouders enkele keren per schooljaar contact met de
school over hun kind. Geen enkele ouder geeft aan minder dan een paar keer per jaar
contact te hebben. Bijna een kwart heeft eens of enkele keren per maand contact en de
overige 18 procent van de ouders heeft wekelijks of dagelijks contact.
Het merendeel van de ouders (80%) geeft aan dat het contact vaak genoeg plaatsvindt. De
rest vindt het te weinig (17%), te vaak (1%) of heeft geen mening (3%).
In het VO hebben bijna alle ouders (82%) enkele keren per schooljaar contact met de school
over hun kind. De rest (11%) heeft vaker contact; één of meerdere keren per maand dan
wel wekelijks een keer. Enkele ouders (7%) hebben minder contact, namelijk één keer per
schooljaar of nooit.
Zo’n driekwart van de ouders geeft vervolgens aan dat zij het huidige contact ook voldoende
vinden. De rest (23%) vindt dat echter nog te weinig. Geen enkele ouder vindt dat er te
vaak contact is met de school over hun kind.
Tevens is onderzocht of ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte meer
contact met de school hebben. Dit blijkt niet het geval te zijn. In het PO lijkt er weinig tot
geen verschil te zitten tussen de mate waarin de gemiddelde ouder contact heeft met de
school en de mate waarin de ouder van een kind met ondersteuningsbehoefte contact heeft.
Wel geven iets meer ouders van kinderen met ondersteuningsbehoefte aan dat zij vinden dat
er te weinig contact is. Dit is 19 procent versus 16 procent van de ouders van kinderen
zonder een ondersteuningsbehoefte die vindt dat er te weinig contact is.
Ook voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het VO blijkt dat zij
niet vaker contact met de school hebben dan de gemiddelde ouder dat heeft. Er zijn wel
meer ouders die aangeven dat zij het huidige contact onvoldoende vinden. Daar waar 27
procent van de ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte aangeeft dat het
contact niet genoeg plaatsvindt, geeft 19 procent van de andere ouders dit aan.

50

Monitor Ouders en Passend Onderwijs, Deel 2, Sardes 2013

Een vragende en open houding van ouders
Ik besef dat de school vaak negatieve reacties van ouders krijgt. De school zou meer doelgericht kunnen
informeren, liever één op één informeren dan weer een hele ouderbijeenkomst. Er is vaak te weinig tijd
en aandacht voor de individuele ouders. Leraren kunnen ook op zoek gaan naar ouders waarvan ze
weten dat die problemen ondervinden. Een tip die ik zou geven aan andere ouders is om veel vragen te
stellen aan leerkrachten. Ouders stellen vaak eisen, je kunt beter vragen stellen. Dan raak je echt in
gesprek. Doordat ik zelf een vragende en open houding aannam, had de leerkracht door wat we nodig
hadden. Dan blijf je ook in gesprek. We moeten ook niet twijfelen aan de goede bedoelingen van de
school.
Bron: uit een gesprek met een moeder met een kind in het reguliere basisonderwijs.
Ouders in commissies
Op de middelbare school van mijn oudste zijn er open dagen voor ouders, er is af en toe telefonisch
contact en er zijn tien-minuten gesprekken. Verder zit ik in commissies, waaronder de oudercommissie,
vandaar dat ik veel contact met school heb. Het contact is laagdrempelig daardoor. Ik heb goed contact
met de school en ik weet waar ik moet zijn.
Bron: uit een gesprek met een vader van drie kinderen, twee op het PO, één op het VO.

Tevredenheid
Gevraagd is hoe tevreden ouders over het algemeen zijn met het huidige contact dat zij met
de school van hun kind hebben. De mate van tevredenheid is vervolgens vergeleken tussen
ouders van kinderen met en ouders van kinderen zonder ondersteuningsbehoefte.
Tabel 3.3 Tevredenheid over het contact (in percentages, PO-ouders n=160, VO-ouders
n=235)
PO

VO

Zeer tevreden

64

43

Beetje tevreden

18

22

Soms tevreden/ soms ontevreden

14

27

Beetje ontevreden

1

5

Zeer ontevreden

3

3

In de tabel is een groot verschil zichtbaar tussen PO-ouders en VO-ouders. In het PO geeft
82 procent van de ouders aan (zeer) tevreden te zijn en in het VO is dat 65 procent.
Meer ouders van kinderen met dan zonder een ondersteuningsbehoefte in het VO vinden niet
alleen dat het contact te weinig plaats vindt, maar ze zijn ook minder tevreden met het
huidige contact. Slechts 3 procent van de ouders van kinderen zonder een
ondersteuningsbehoefte is (zeer) ontevreden over het contact, terwijl 11 procent van de
ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte hierover (zeer) ontevreden is. In het
PO verschilt de mate van tevredenheid niet tussen beide groepen.
Beoogd doel van de communicatie
Aan alle ouders is gevraagd wat zij denken dat het doel van de school moet zijn bij de
communicatie tussen school en ouders. De voorgelegde doelen zijn onder meer geïnspireerd
op een studie van Blok en Peetsma (2006)3, die vaststelden wat scholen kunnen
ondernemen om de positie van ouders van zorgleerlingen te versterken.

3

Zie literatuurstudie Deel 1, paragraaf 4.2.3
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Tabel 3.4 Genoemde doelen van communicatie (in percentages, meerdere antwoorden
mogelijk, PO-ouders n=160, VO-ouders n=235)
PO

VO

Om ouders te informeren

87

81

Om ouders te betrekken

83

69

Om ouders mee te laten denken

79

56

Om ouders te helpen met thuis stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen

58

40

Om ouders mede verantwoordelijk te maken

48

42

Om ouders mee te laten beslissen

47

31

Om ouders te helpen met huiswerkbegeleiding

28

32

4

2

Geen mening/ weet ik niet

Opvallend in bovenstaande tabel is dat ‘ouders helpen met thuis stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen’ minder vaak door ouders wordt genoemd als doel. Uit onderzoek
blijkt dat juist deze vorm van ouderbetrokkenheid effect heeft op de resultaten van het kind.
Desforges en Abouchaar (2003) concludeerden dat ouderbetrokkenheid thuis de meest
effectieve vorm van ouderbetrokkenheid is. Zij spreken over ‘at home good parenting’, het
bieden van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.4 Het meest genoemde doel
door ouders in zowel het PO als VO is het informeren en betrekken van ouders.
Er is onderzocht of ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte dezelfde doelen
van belang vinden bij de communicatie met school of dat er een accentverschuiving
plaatsvindt. Dit blijkt bij een aantal doelen het geval te zijn. Ouders van kinderen met een
ondersteuningsbehoefte in het VO noemen vaker dan de andere ouders de doelen: om
ouders mee te laten beslissen en om ouders te helpen met huiswerkbegeleiding. Zij noemen
minder vaak het doel: om ouders te informeren. In het PO geven ouders van kinderen met
een ondersteuningsbehoefte vaker aan dat het doel van communicatie moet zijn: om ouders
te helpen met thuis stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en om ouders te helpen
met huiswerkbegeleiding.
Tips uitwisselen
Uit onderzoek blijkt dat ouders veel waarde hechten aan een gelijkwaardige relatie met
leraren. Veel ontevredenheid bij ouders heeft te maken met hun gevoel niet serieus
genomen te worden. Zij ervaren de communicatie vanuit school als eenrichtingsverkeer.
Mede naar aanleiding van een advies van de Onderwijsraad (2010) krijgt gelijkwaardigheid
van ouders en school steeds meer nadruk en dit wordt verwoord in de term partnerschap. 5
Zo’n gelijkwaardige relatie komt onder meer tot uiting in het over en weer uitwisselen van
ideeën en adviezen over het kind. Beide partijen hebben (elkaar aanvullende) expertise over
het kind in kwestie. Mede daarom is gevraagd aan de deelnemende ouders of zij tips
uitwisselen met school. Zie onderstaande figuur voor de resultaten in het PO.

4
5

Zie literatuurstudie Deel 1, paragraaf 3.1.
Zie literatuurstudie Deel 1, paragraaf 2.2.
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Figuur 3.1 Tips uitwisselen (in percentages, PO-ouders n=159)
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Tevens is aan ouders met kinderen in het VO gevraagd of zij tips uitwisselen met school. In
het VO hebben we de items iets anders geformuleerd.
Figuur 3.2 Tips uitwisselen (in percentages, VO-ouders n=234)
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Zowel in het PO als in het VO geeft een relatief klein percentage van de ouders aan
regelmatig tips te krijgen of om tips gevraagd te worden. Alleen is in het VO het aantal
ouders dat regelmatig tips uitwisselt nog veel kleiner dan in het PO. Bijna de helft van de
ouders in het VO krijgt nooit tips over het helpen met huiswerk en wisselt nooit tips uit over
het begeleiden van het kind. Dit is in het PO ongeveer een derde van de ouders. Tevens valt
in bovenstaande figuur op dat geen enkele VO-ouder vaak tips uitwisselt.
Met name ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het PO krijgen en geven
meer tips over het omgaan met en het stimuleren van het kind. Ter vergelijking: 36 procent
van de ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte geeft aan regelmatig tips te
krijgen over het stimuleren van het kind versus 17 procent van de andere ouders die
aangeeft deze tips te ontvangen. Ook krijgen deze ouders regelmatiger tips over het omgaan
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met het eigen kind en vraagt de school meer tips over het omgaan met het kind. In het VO
is er nauwelijks verschil. Toch krijgen ook hier ouders van kinderen met een
ondersteuningsbehoefte in het VO iets vaker tips over het helpen met huiswerk en de school
vraagt ook iets vaker tips over het begeleiden van het kind.
Verschillen tussen leerkrachten
Op de basisschool is er in de onderbouw weinig geluisterd naar ons. Dit lag niet alleen aan de school, maar
ook aan mijzelf. Eerdere erkenning van school dat er iets aan de hand was met ons kind zou alles
gemakkelijker hebben gemaakt. In de bovenbouw ging het gelukkig beter. In groep 7 merkte de lerares
dat het niet goed ging met mijn dochter en we hebben toen onderzoek aangevraagd. Ons kind viel alleen
buiten de kaders, ze kreeg geen stempel. Het onderzoek gaf wel bevestiging dat er problemen waren op
sociaal-emotioneel vlak en dat is niet altijd leuk om onder ogen te zien. Daarna werden we goed begeleid
door de leerkracht van groep 8. Zij ging echt aan de slag met de uitslag. De lijntjes werden korter, ze gaf
ons tips en adviezen en een gezamenlijke map mee met planningen. Dit was een idee van ons en de
leerkracht samen. Het voelde als een gelijkwaardige relatie.
Bron: uit een gesprek met een moeder van een kind in het LWOO en een kind op een reguliere
basisschool.

Contact met deskundigen
Aan alle ouders is gevraagd hoe gemakkelijk zij met hun vragen terecht kunnen bij de
deskundigen binnen de school. Daarbij kan worden gedacht aan de ib’er, zorgcoördinator, de
schoolpsycholoog, remedial teacher, enzovoorts. Bijna driekwart van de ouders in het PO
geeft aan dat zij (zeer) gemakkelijk met hun vragen bij deze deskundigen terecht kunnen.
Bijna 15 procent van alle ouders geeft aan dat het de ene keer gemakkelijker is dan de
andere keer, of dat het (zeer) moeilijk is. De overige 16 procent weet niet hoe gemakkelijk
of moeilijk het is of heeft er geen mening over.
Het contrast met het VO is groot. Minder dan de helft van alle ouders in het VO (45%) vindt
het (zeer) gemakkelijk om met vragen terecht te kunnen bij deskundigen binnen school.
Bijna een kwart vindt het niet altijd gemakkelijk of (zeer) moeilijk. De overige 34 procent
heeft geen mening of weet het niet.
Voor ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte kan de ib’er of remedial teacher
heel belangrijk zijn in de ontwikkeling en het bijstaan van hun kind. Daarom is ook hier
onderzocht of deze groep ouders het contact nog anders beoordelen dan de gemiddelde
ouder. Voor het PO geldt dat deze ouders vaker aangeven zeer gemakkelijk terecht te
kunnen bij deskundigen. Ruim 80 procent van de ouders van kinderen met een
ondersteuningsbehoefte geeft aan dat ze (zeer) gemakkelijk bij een deskundige terecht
kunnen, terwijl dit voor 61 procent van de andere ouders het geval is. In het VO geven
ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte juist aan minder gemakkelijk terecht
te kunnen bij een deskundige dan de gemiddelde ouder in het VO dat kan; 12 procent geeft
aan dit (zeer) moeilijk te vinden versus 8 procent van de gemiddelde ouders.
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Deskundigheid van buiten de school
Moeder geeft aan dat de logopediste in de wijk (via de zorgverzekeraar) hen heeft laten inzien dat hun
zoon echt wel goed kan leren. De logopediste had de ervaring en expertise in huis om zijn leren op de
juiste manieren te stimuleren. Hij kan goed onthouden en zij had de kennis over hoe zij dit kon gebruiken.
Zonder haar waren de ouders niet zo ver gekomen, concludeert moeder. Aan school zijn er ook
logopedistes verbonden, maar die zijn volgens moeder meer gericht op testen doen. Moeder: ‘dat lijkt een
totaal andere insteek, doordat ze vooral bezig zijn met wat kan het kind nu wel of nog niet, in plaats van
te kijken naar wat gaan we het kind leren, waar gaan we naar toe’.
Bron: uit een gesprek met een moeder van een kind met syndroom van Down in het speciaal
onderwijs, cluster 3.

3.3 Stellingen
Aan alle respondenten zijn een viertal stellingen voorgelegd over de relatie met de school. Zij
konden hierbij aangeven of zij het eens waren met de stellingen of niet. In onderstaande
figuur wordt weergegeven hoeveel ouders in het PO percentueel gezien het eens zijn met de
stellingen.
Figuur 3.3 Stellingen relatie school – ouder (in percentages, PO-ouders n=143)
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Aan ouders in het VO zijn dezelfde stellingen voorgelegd en de resultaten daarvan zijn te
vinden in figuur 3.4 op de volgende bladzijde.
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Figuur 3.4 Stellingen relatie school – ouder (in percentages, VO-ouders n=205)
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In bovenstaande figuren is te zien dat ouders in het VO en PO zich het minst kunnen vinden
in de stelling dat zij bruikbare adviezen krijgen over hoe zij thuis het beste kunnen omgaan
met hun kind. In het VO is bijna een derde van de ouders van mening dat zij geen bruikbare
adviezen van school krijgen over hoe zij de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.
Dit sluit aan bij de vele VO-ouders die aangeven weinig tips te krijgen van school (zie figuur
3.2).
Interviews
Uit de interviews met ouders zijn adviezen met betrekking tot communicatie te halen voor
zowel ouders als leraren. Hieronder volgt een greep uit de ervaringen en adviezen van deze
ouders.
Neutrale gesprekspartner
Ouders zijn altijd heel emotioneel betrokken, die communiceren vanuit emotie en een leerkracht
communiceert vanuit professie. Als ik een tip mag geven aan ouders is het belangrijk een onafhankelijk
iemand in te zetten om de lastige gesprekken voor of met je te voeren. De school kan ook een
onafhankelijke coördinator inzetten die met ouders praat en vervolgens de informatie op een neutrale
manier terugkoppelt naar leerkrachten, zodat ze minder snel in de verdediging (hoeven) te schieten.
Bron: uit een gesprek met een moeder van twee kinderen in het reguliere basisonderwijs, één
heeft Asperger en is hoogbegaafd, de ander heeft dyslexie.
Er uit halen wat er in zit
De oudste zit op het VO en is een onderpresteerder en laat niks zien aan de leraar. Ik merk dat sommige
leerkrachten graag eruit willen halen wat er in zit en anderen niet. Ik vind het lastiger om te
communiceren met leraren in het VO. Ik heb ook aparte gesprekken buiten ouderavonden om en daar
heb ik wisselende ervaringen. Soms krijg ik het gevoel dat leraren denken: ‘weer zo’n moeder die haar
kind op de HAVO wil’. Terwijl ik tevreden ben met het VMBO, omdat het past bij mijn kind, maar ze laat
niet alles zien wat ze kan. Een aantal leraren helpen haar echt met het proberen om op HAVO-niveau te
komen.
Bron: uit een gesprek met een moeder van drie kinderen, waarvan twee hoogbegaafd en één
op het VMBO-T.
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Communiceren voor het te laat is
Er was op een gegeven moment een probleem ontstaan op een groep, waardoor meerdere kinderen van
school zijn vertrokken. Het heeft een heel schooljaar gekost voordat de school alle ouders heeft
geïnformeerd over wat er aan de hand was. Ondertussen had iedereen het er al lang over op het
schoolplein. Als de school beter had geluisterd naar de ouders, had het niet zo uit de hand gelopen. Ook
hadden ze moeten proberen te voorkomen dat ouders erover praten zonder de school. School schermt
met de privacy van de leerlingen waardoor ze heel weinig informatie aan ouders kunnen geven, maar
ondertussen wordt er toch wel over gepraat. Alleen heeft de school dan helemaal geen rol in hoe de
informatie naar buiten komt, want de informatie komt überhaupt niet.
Bron: uit een gesprek met een moeder van twee kinderen in het reguliere basisonderwijs.

3.4 Communicatie met ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte
Aan de ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte zijn extra vragen gesteld over
communicatie met school. Zo is er gevraagd hoe zij denken over de kwaliteit van de
informatie die zij krijgen van de school. Daarin maken wij onderscheid in informatie die de
school geeft over de ondersteuning die het kind nodig heeft en informatie over hoe de school
deze ondersteuning vervolgens regelt.
Tabel 3.5 De kwaliteit van de informatie – wat heeft het kind nodig? (in percentages, POouders n=79, VO-ouders n=140)
PO

VO

Goed

48

13

Voldoende

29

35

Soms onvoldoende/ soms voldoende

21

19

Onvoldoende

1

17

Slecht

1

12

Geen mening/ weet ik niet

0

4

Ouders in het VO zijn een stuk minder positief over de kwaliteit van de informatie met
betrekking tot wat hun kind nodig heeft. Slechts 2 procent van de ouders op het PO vindt de
informatievoorziening over de ondersteuning die hun eigen kind nodig heeft onvoldoende of
slecht. Op het VO is dit bijna 30 procent.
De vraag hoe de zorg vervolgens wordt geregeld, is niet gesteld aan ouders van kinderen die
naar het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, PrO en LWOO gaan.
Tabel 3.6 De kwaliteit van de informatie – hoe wordt de zorg geregeld? (in percentages, POouders n=22, VO-ouders n=33)
PO

VO

Goed

36

12

Voldoende

36

24

Soms onvoldoende/ soms voldoende

18

34

Onvoldoende

5

12

Slecht

5

12

Geen mening/ weet ik niet

0

6

In deze tabel is weer te zien dat er een groot verschil is tussen ouders in het PO en in het
VO. VO-ouders zijn ook minder te spreken over de kwaliteit van de informatie betreffende
hoe de zorg wordt geregeld. Bijna een kwart van de ouders in het VO vindt dit onvoldoende
of slecht. In het PO is dit 10 procent van de ouders.
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Uit interviews met ouders die een kind met extra ondersteuning op school hebben, blijkt
informatie verkrijgen over het regelen van zorg en overeenstemming met leerkrachten
vinden over wat het kind nodig heeft, een aandachtspunt.
Verschillen tussen scholen
Mijn oudste heeft een indicatie voor onder meer PDD-NOS. Hij is op de peuterspeelzaal al
gediagnosticeerd en heeft later in het (V)SO gezeten. De directeur van school had het gelijk over ‘zijn
kinderen’. Iedereen was heel betrokken en het was een kleinere school. Het contact met de leerkrachten
was heel goed, ik kon altijd bellen met vragen en we werden op de hoogte gehouden hoe de dag was
gegaan (heen- en weerschriftje mee). Daarnaast werden we vaak uitgenodigd voor 10minutengesprekken, popgesprekken, ontwikkelingsplangesprekken en andere activiteiten. Mijn jongste
zit nu op een VMBO-school. We zijn teleurgesteld over deze school, daar is de begeleiding heel slecht.
We hebben overleg gehad over het veranderen van stage en loopbaanbegeleiding, want die beviel niet.
Hij is nu gestopt met zijn stage, maar de school regelt geen nieuwe stage. Mijn jongste gaat nu nog
maar twee dagen naar school en verder zit hij thuis, omdat er geen stage wordt geregeld. We weten niet
meer bij wie we terecht kunnen, want het college luistert niet. We komen niet verder dan de decaan en
zijn nu bezig met het zoeken naar een andere school. Op het reguliere onderwijs zouden ze veel meer
de ouders erbij kunnen betrekken, ook al zijn de kinderen zestien jaar.
Bron: uit een gesprek met een moeder van een kind die het VSO heeft afgerond en met een
kind op het VMBO.

Goede communicatie over het ondersteuningsproces van signalering en indicatie tot en met
de vorm waarin de ondersteuning wordt gegeven is essentieel zo blijkt uit het volgende
voorbeeld.
Een moeder vertelt dat haar zoon op de reguliere Montessori-school waar hij zat een
rugzakje kon krijgen. Hier hebben de ouders niet voor gekozen, omdat hun vertrouwen in de
school werd geschaad. Zij werden bij een 10-minutengesprek op de hoogte gesteld van het
feit dat de school het niet meer zag zitten met hun zoon. Moeder vertelt dat zij daarvoor
nooit signalen hebben gehad van school dat hij het niet zou redden. Voor haar gevoel zijn er
valse verwachtingen geschept en werd er ineens even tussen neus en lippen door verteld dat
het niet goed ging. De inschrijving van de dochter die toen op het punt stond om ook naar
deze basisschool te gaan, hebben ze vervolgens ingetrokken. Moeder geeft aan dat de
boodschap veel beter was aangekomen als de school er de tijd voor had genomen en eerder
duidelijke signalen had afgegeven. Daarnaast vertelde de zorgcoördinator en niet de leraar
het slechte nieuws. De leraar zat er ook niet bij. Daardoor voelden de ouders zich niet
serieus genomen.
Bovenstaand voorbeeld sluit aan bij een onderzoek van Van Dijk e.a. (2003). Daarin wordt
aangegeven dat ouders in een lastig parket raken als er in het voortraject onenigheid bestaat
over de noodzaak van een indicatieaanvraag. Ze kunnen zich verplicht voelen een aanvraag
te doen waar ze niet achter staan, omdat de school dat zo wilt. Of ze ervaren tegenwerking
bij de samenstelling van het dossier. Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer de helft van
de ouders ontevreden is over de tijd die de procedure in beslag neemt.6
3.5 Belangrijkste bevindingen
In deze paragraaf presenteren we de belangrijkste bevindingen op het gebied van
communicatie tussen ouders en school. Interessante vergelijkingen die aan bod zijn
gekomen, zijn onder meer of ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte meer

6

Zie literatuurstudie Deel 1, pagagraaf 4.2.
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contact hebben met school dan de andere ouders en of zij ook meer tevreden zijn over het
contact.
Zowel in het PO als in het VO blijken 10-minutengesprekken en ouderbijeenkomsten nog
steeds de meest gangbare methode van communiceren door school met ouders. De
methoden die een meer individuele inslag hebben waarbij er ook meer tijd is voor ouders,
zoals een huisbezoek of spreekuur, worden een stuk minder vaak genoemd.
Een ruime meerderheid van de ouders in het VO en in het PO heeft enkele keren per
schooljaar contact met de school over hun kind. Zo’n 20 procent van alle ouders vindt dat er
nog te weinig contact is met school. Ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte,
zowel in het PO als het VO, geven vaker aan dat zij het huidige contact onvoldoende vinden.
De mate van tevredenheid over het contact verschilt voor PO-ouders en VO-ouders. VOouders zijn over het algemeen veel minder tevreden over het contact met school. Ouders
van kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het VO zijn daarbij nog minder tevreden
dan de overige VO-ouders. Een mogelijke verklaring voor het verschil in tevredenheid tussen
PO-ouders en VO-ouders zou kunnen zijn het verschil in leeftijd en ontwikkelingsfase van de
leerlingen. Ouders van kinderen in het VO hebben contact met verschillende leerkrachten
met als gevolg dat de ervaringen ook gedifferentieerder zijn dan de ervaringen van ouders
die met één of twee leerkrachten te maken krijgen in het PO. Daarnaast neemt het contact
met school vaak af naarmate het kind ouder wordt, waardoor het mogelijkerwijs lastiger
wordt voor ouders in het VO om te oordelen over dit contact.
Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat niet alleen de kwantiteit, maar met name de
kwaliteit van de ondersteuning door ouders thuis van belang is7. Zo zijn kinderen gebaat bij
het krijgen van heldere instructies die passen bij hun ontwikkelingsniveau. Als ouders
kwalitatief goede cognitieve ondersteuning aan hun kind willen bieden, moeten zij hiervoor
wel goed worden ingelicht door de leraar. Aan ouders leren hoe zij hun kind thuis kunnen
stimuleren en ondersteunen in hun schoolwerk, kost tijd en de vraag is of leraren hier
voldoende aan toe komen in een 10-minutengesprek of ouderbijeenkomst.
Ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte geven vaker dan andere ouders aan
dat het doel van de communicatie met school ‘huiswerkbegeleiding, thuis stimuleren van de
ontwikkeling en samen beslissen’ dient te zijn. Met het doel ‘thuis stimuleren van de
ontwikkeling’ sluiten zij aan bij onderzoek waaruit blijkt dat dit een effectieve vorm van
ouderbetrokkenheid is als het de ontwikkeling van het kind betreft.8 Op dit vlak lijken deze
ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte ‘ voor te lopen’ op andere ouders.
Over het algemeen geven ouders aan dat de belangrijkste doelen van communicatie met
school informeren, betrekken en mee laten denken horen te zijn.
Het VO blijft op verschillende punten achter bij het PO:
x
Vooral in het VO wisselen veel ouders (bijna) nooit tips uit met leraren van de school
van hun kind. In het PO krijgen ouders wel vaker tips over het stimuleren van hun
kind, maar ze worden door leraren weinig gevraagd om tips over de omgang met het
kind. Het verschil tussen PO en VO zou ten dele kunnen liggen aan de lagere drempel
om tips uit te wisselen bij het ophalen en brengen van kinderen in het PO.

7
8

Zie literatuurstudie Deel 1, paragraaf 3.1.
Zie literatuurstudie Deel 1, paragraaf 3.1.
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x
x

x
x

Ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte wisselen wel meer tips uit met
school. Dit gebeurt met name meer in het PO.
Meer ouders van kinderen in het VO geven aan dat het lastig is om met hun vragen
bij een deskundige binnen de school terecht te kunnen. Dit blijkt ook zo te zijn voor
ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het VO.
Ouders in het VO zijn een stuk minder positief over de informatieverstrekking en
over hoe de extra ondersteuning wordt verzorgd.
Een positief gegeven is dat zowel in het PO als in het VO ruim driekwart van de
ouders vindt dat de school hun benadert als een gelijkwaardige gesprekspartner.

Concluderend kan worden gesteld dat het soms verklaarbaar is waarom het VO op
bovenstaande punten achterblijft bij het PO, maar dat het desalniettemin opmerkelijk is dat
VO-ouders over de hele linie minder geïnformeerd en ondersteund worden en minder
tevreden zijn.
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4. Extra ondersteuning in het onderwijs
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk richten wij ons alleen op de ervaringen van ouders van kinderen met
ondersteuningsbehoeften. Het gaat dan voor het PO om ouders wiens kind op een SBOschool of SO-school zitten en ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften die op een
gewone basisschool zitten. In het VO gaat het om de ouders wiens kind op een PrO-school
zit, of op een vorm van VO met LWOO, of ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften
in een VO-schooltype. In paragraaf 4.2 gaat het specifiek om ouders met kinderen in het
reguliere onderwijs waarbij werd vastgesteld dat extra ondersteuning wenselijk is, maar
waar deze niet al verondersteld kan worden. Het gaat dus niet om ouders van kinderen op
het SO, SBO, PrO of LWOO. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op het vastleggen van
ondersteuning en de communicatie daarover met ouders. In paragraaf 4.4 gaat het om de
vaststelling van de ondersteuningsbehoefte, voor alle ouders van kinderen met
ondersteuningsbehoeften. Ervaringen van ouders met indicaties en verwijzingen – en de
bijbehorende overweging rondom schoolkeuze – komen aan bod in paragraaf 4.6. In
paragraaf 4.7 worden stellingen gepresenteerd die zijn voorgelegd aan ouders van kinderen
met ondersteuningsbehoeften. In paragraaf 4.8 komen de reflecties van ouders op het
gehele proces rondom de extra ondersteuning aan bod. In de laatste paragraaf komen de
belangrijkste bevindingen aan bod.
4.2 Extra ondersteuning in het ‘gewone’ onderwijs
Aan ouders met kinderen op basisscholen, VMBO, HAVO en VWO scholen die aangaven dat
hun kind extra ondersteuning krijgt, is gevraagd hoe de benodigde ondersteuning tot stand
is gekomen.
Tabel 4.1 Initiatiefnemer voor extra ondersteuning (in percentages, PO-ouders n=229, VOouders n=28)
PO

VO

De school

32

25

De ouder(s)

59

57

Anders

9

14

Geen mening/ weet ik niet

0

4

De helft van de antwoorden bij VO ‘anders’ zijn ouders die aangeven samen met de school
initiatief te nemen. Verder gaat het (ook bij PO) om ouders die al bij het eerste contact met
de school de ondersteuning regelden.
Tabel 4.2 Totstandkoming van extra ondersteuning (in percentages, PO-ouders n=22, VOouders n=28)
PO

VO

0

14

Met een beetje overleg met mij als ouder

23

18

In goed overleg met mij als ouder

77

68

Zonder overleg met mij als ouder

9
Het betreft 22 PO-ouders; één meer dan de 21 uit hoofdstuk 2. Dat komt doordat één ouder aan gaf
niet te weten of het kind extra ondersteuning ontvangt, maar wel een kind heeft met
ondersteuningsbehoefte en daarom deze vragen heeft beantwoord.
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In het VO geeft 14 procent van de ouders aan dat er niet met hen overlegd is. De ruime
meerderheid van de ouders vindt dat de extra ondersteuning in goed overleg tot stand is
gekomen. Met PO-ouders wordt, meer dan met VO-ouders, overleg gepleegd.
Sommige ouders moeten zelf veel doorzettingsvermogen hebben om ondersteuning te
regelen.
Krachten bundelen
Al twee jaar vraagt moeder aan school om haar te helpen aan een rugzakje voor de jongste met
Asperger, maar dat gebeurt niet. Moeder zegt hierover: ‘het ene jaar heb je een leerkracht die het
oppakt en het jaar er na weer niet’. Ze pakt het nu liever zelf op en heeft haar kind bij de logopediste
laten testen dit jaar. Ze heeft gekozen voor dezelfde logopediste als een jongetje uit de klas van haar
kind. De logopediste houdt contact met moeder en met school. Nu probeert moeder samen met de
logopediste en de ouders van het andere jongetje de school over te halen te helpen bij het aanvragen
van een rugzakje.
Bron: uit een gesprek met een moeder van twee kinderen op het reguliere basisonderwijs,
waarvan één kind met Asperger.
Geen passend rugzakje, wel een passende school
Moeder legt uit dat er geen gelden zijn voor hoogbegaafdheid, dus dat zij geen rugzakje konden krijgen.
De oude school wilde ook niet meewerken aan het aanvragen van tests voor hun zoon. Vervolgens
hebben ouders zelf een orthopedagoog gezocht. Ondertussen ging het niet goed met de zoon, hij wilde
niet meer naar school. Op de oude school wisten ze niet zo goed wat ze met hem aan moesten. De
leerkrachten kregen er niet uit wat er in zat. Toen de uitslag bevestiging gaf van de hoogbegaafdheid,
zijn de ouders op zoek gegaan naar een passende school. Zij kwamen uit bij een school speciaal voor
hoogbegaafde kinderen. Het is een relatief nieuwe school en ze blijven zich ontwikkelen, maar moeder
heeft vertrouwen in de expertise van de leraren op de school. Ze zegt hierover: ‘het heeft veel tijd en
gesprekken gekost, maar de gesprekken met school voelden gelijkwaardig’.
Bron: uit een gesprek met een moeder van drie kinderen, waarvan één kind op het VO en
twee kinderen hoogbegaafd zijn.

Zijn ouders tevreden over de extra ondersteuning die de school voor hen realiseert?
Tabel 4.3 Tevredenheid met extra ondersteuning (in percentages, PO-ouders n=22, VOouders n=28)
PO

VO

Zeer tevreden

45

11

Beetje tevreden

40

25

0

32

10

11

Zeer ontevreden

0

11

Geen mening/ weet ik niet

5

10

Soms tevreden/ soms ontevreden
Beetje ontevreden

Ouders in het PO zijn (zeer) tevreden en slechts 10 procent is een beetje ontevreden. In
verschillende onderzoeken10 blijkt steeds dat ouders tevreden zijn over de inspanningen van
het onderwijs. Bij het VO zien we een ander beeld, een derde van de ouders is (zeer)
tevreden, een derde soms tevreden en soms ontevreden en iets meer dan een vijfde is
(zeer) ontevreden.

Zie literatuurstudie Deel 1: paragraaf 4.3.2 en 4.3.3
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Korte lijntjes, snelle acties
De vorige basisschool kon niet bieden wat de kinderen nodig hadden. Moeder zegt hierover: ‘ze wilden
wel helpen, maar ze wisten niet hoe’. Nu zitten beide kinderen ook op een reguliere basisschool, maar
met een aangepast programma voor elk kind. Een goed voorbeeld voor passend onderwijs, merkt
moeder op. Alle leerlingen hebben een eigen programma en de helft is meer- of hoogbegaafd. Ze
hebben geen rugzakje gekregen en die is ook niet nodig op de nieuwe school. Het aangepaste
programma wordt in overleg met leraar, leerling, ib’er en ouders gemaakt. Echt een ideaalplaatje, vindt
moeder. Op de oude school registreerde de leraar niks en werd er niks aan de ib’er doorgegeven. Bij
vragen of zorgen kunnen ze gelijk bij de leraar terecht. Een probleem wordt binnen twee dagen altijd
afgehandeld. Moeder: ‘Als er een probleem is, wordt er direct een plan van aanpak opgesteld en aan de
ouders gegeven’.
Bron: uit een gesprek met een moeder van twee kinderen in het reguliere basisonderwijs.

Hoe geregeld is er contact tussen school en ouders over de uitvoering van de extra
ondersteuning?
Tabel 4.4 Frequentie van overleg over de uitvoering extra ondersteuning (in percentages, POouders n=22, VO-ouders n=28)
PO

VO

Nooit

0

14

1 keer per schooljaar

5

11

85

64

1 keer per maand

0

0

Enkele keren per maand

5

7

Weet ik niet

5

4

Enkele keren per schooljaar

De grootste groep ouders heeft een paar keer per schooljaar overleg over de ondersteuning.
Een heel kleine groep ouders overlegt daarover enkele keren per maand. Van de VO-ouders
geeft 14 procent aan nog nooit een gesprek over de uitvoering van extra ondersteuning te
hebben gehad, terwijl dat bij PO-ouders niet voorkomt.
Logischerwijs zien we dezelfde trend in de tabel 4.5 waarin te zien is hoe vaak men van de
school informatie ontving over de resultaten die worden bereikt.
Tabel 4.5 Frequentie van mededelingen over de resultaten die worden bereikt met de extra
ondersteuning (in percentages, PO-ouders n=22, VO-ouders n=28)
PO

VO

Nooit

5

36

1 keer per schooljaar

0

7

80

54

1 keer per maand

5

0

Enkele keren per maand

5

0

Weet ik niet

5

4

Enkele keren per schooljaar

Over de resultaten van de extra ondersteuning wordt minder vaak gesproken, maar een
grote groep ouders ontvangt wel enkele keren per schooljaar informatie over de resultaten
van de extra ondersteuning. Van de VO-ouders meldt 36 procent dat zij daar nooit iets over
horen.
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4.3 Vastleggen van ondersteuning
Hoe de extra ondersteuning vormgegeven wordt, kan vastgelegd worden in een plan;
doorgaans gaat het om handelingsplannen (met de invoering van Passend Onderwijs wordt
voor deze kinderen een ontwikkelingsperspectief geformuleerd; dat lijkt op een
handelingsplan maar heeft meer aandacht voor ontwikkelingsdoelen op de lange termijn). Op
het SBO is het nu al gebruikelijk een ontwikkelingsperspectief te maken, aan deze ouders is
de vraag naar hoe de ondersteuning is vastgelegd dan ook niet gesteld.
Tabel 4.6 Vastleggen extra ondersteuning (in percentages, PO-ouders n=,22 VO ouders
n=133)
Ja, in een handelingsplan

PO

VO

73

25

Ja, in een ontwikkelingsperspectief

5

5

Nee

5

35

18

35

Weet ik niet

Een aantal ouders kan geen antwoord geven op deze vraag. In het VO is er een grote groep
ouders die niet weet of de ondersteuning is vastgelegd en een veel grotere groep ouders
geeft aan dat er niets is vastgelegd (PO: 5%, VO: 35%).
Aan ouders die aangaven dat de ondersteuning is vastgelegd zijn vervolgvragen gesteld. We
bespreken die afzonderlijk voor PO en VO. Eerst komen de ervaringen met
handelingsplannen aan bod, vervolgens wordt ingegaan op de ervaringen met het
ontwikkelingsperspectief.
Handelingsplannen
Een redelijk kleine groep ouders heeft ervaring met een handelingsplan (zie tabel 4.6, het
gaat om 75%; 22 ouders in het PO en 25%; 33 ouders in het VO). Deze ouders hebben
hierover een aantal vragen beantwoord, welke we hier eerst voor het PO en vervolgens voor
het VO bespreken.
Van alle PO-ouders voor wiens kinderen een handelingsplan is gemaakt, geeft 60 procent
aan dit te hebben ondertekend, een kwart niet en de anderen weten het niet. Een ruime
meerderheid van 86 procent herinnert zich gesprekken over de inhoud van het
handelingsplan. Meestal gaat het om meerdere gesprekken (2 of 4), gemiddeld 3,5. Op de
vraag of het plan concrete doelen bevat, antwoordt 80 procent van wel, 7 procent van niet
en de overige ouders weten het niet.
Soms wel, soms geen handelingsplan
Nee, dit jaar is er geen handelingsplan opgesteld voor mijn zoon. Nu je het vraagt, ik weet niet waarom
niet want de twee voorgaande jaren is er wel een handelingsplan opgesteld.
Bron: uit een gesprek met een ouder met kind met zware dyslexie op de basisschool groep 6.

Van de ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften in het VO heeft 61 procent een
handtekening gezet (15% antwoordt ‘nee’, de anderen weten het niet) en 78 procent van de
ouders heeft een gesprek gehad over de inhoud van het handelingsplan (12% antwoordt
‘nee’, de anderen weten het niet). Het aantal gesprekken is gemiddeld 1,3, een stuk lager
dan bij het PO. Bijna 60 procent van de ouders weet dat het handelingsplan concrete doelen
bevat, 21 procent antwoordt ‘nee’ op die vraag en even zoveel ouders weten het niet.
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Deze resultaten komen in grote mate overeen met de studie van Peetsma en Blok11; bij een
kwart van de PO-ouders ontbreekt een handelingsplan. In dit onderzoek is de ouders die
over het plan overlegt wel wat groter (maar geen 100%).
Ontwikkelingsperspectief
Onder Passend Onderwijs moeten scholen voor alle kinderen met ondersteuningsbehoeften
een ontwikkelingsperspectief schrijven. SBO-scholen en enkele andere scholen werken al
met het ontwikkelingsperspectief. Ouders die in ons onderzoek aangaven dat er voor hun
kind een ontwikkelingsperspectief is gemaakt hebben we dezelfde vragen gesteld als over
het handelingsplan. We bespreken dit weer voor PO en VO apart.
PO: Slechts 14 procent heeft het ontwikkelingsperspectief ondertekend (dat is ook niet
verplicht). Een grote groep weet niet (meer) of men dat heeft ondertekend (48%). Er zijn
ook weinig mensen (28%) die over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief een gesprek
hadden (38% zegt van niet en 35% weet het niet). Gemiddeld had men dan 2,8 gesprekken
over het ontwikkelingsperspectief. Of het ontwikkelingsperspectief concrete doelen bevat,
beaamt 35 procent van de ouders, 7 procent antwoordt ‘nee’ en de anderen weten het niet.
VO: Er zijn slechts 6 VO-ouders in het onderzoek die ervaring hebben met een
ontwikkelingsperspectief. Een derde van hen heeft het ondertekend. De helft van de ouders
heeft er over gesproken, respectievelijk 1 of 2 keer. De helft van de ouders geeft aan dat er
in het ontwikkelingsperspectief concrete doelen geformuleerd zijn.
Vastleggen van extra ondersteuning in het speciaal onderwijs
Moeder vertelt dat er over het algemeen én over de plannen heel actief wordt gecommuniceerd door
school. Bij nieuwe afspraken worden alle ouders schriftelijk geïnformeerd. Het ontwikkelingsplan wordt
toegestuurd, daar mogen ouders op reageren en het vervolgens terugsturen. Bij gesprekken bespreekt
men wat er in het plan staat. De ouders geven aan dat zij verder altijd kunnen mailen of bellen.
Bron: uit een gesprek met een moeder van drie kinderen, waarvan één op het VSO zit, één het
VSO heeft afgerond en één in het regulier basisonderwijs zit.

4.4 Diagnose/ vaststellen ondersteuning
Ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften – ongeacht het soort of type school dat
hun kind bezoekt – hebben vragen over diagnose of vaststelling van ondersteuning
beantwoord.
Wie heeft vastgesteld wat er met een kind aan de hand is? Daar kunnen meerdere personen
bij betrokken zijn. We hebben ouders aan laten geven wie daarbij betrokken waren.

11

Zie literatuurstudie Deel 1: paragraaf 4.3.2 en 4.3.3.
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Tabel 4.7 Wie heeft vastgesteld wat er aan de hand is (in percentages, meerdere antwoorden
mogelijk, PO-ouders n=71 VO-ouders n=120)
Methode van communicatie

PO

VO

Ib’er

16

13

N.v.t

17

De basisschool
Zorgcoördinator

6

6

Een ambulant begeleider

14

10

Pedagoog

14

10

Psycholoog

30

28

Huisarts

4

3

Schoolarts

1

1

Schoolbegeleidingsdienst

3

16

WSNS-samenwerkingsverband

10

2

REC

14

10

Anders

43

20

3

19

Weet ik niet

Bij de categorie ‘anders’ werden door PO-ouders 31 antwoorden gegeven. Daarvan werd 7
keer de kinderarts genoemd, 4 keer de leerkracht, 3 keer een voorschoolse instelling. Andere
antwoorden die voorkwamen waren consultatiebureau, psychiater en ouders gebruiken soms
de lokale namen van instellingen. Vaak weten ouders al vóór hun kind naar het VO gaat dat
er sprake is van een ondersteuningsbehoefte.
Tabel 4.8 Betrokkenheid bij vaststellen problemen kind (in percentages, PO-ouders n=71, VOouders n=120)
PO

VO

Zeer intensief bij betrokken

62

41

Redelijk intensief bij betrokken

25

26

Beetje bij betrokken

3

12

Niet bij betrokken

1

6

Geen mening/ weet ik niet

9

26

De meeste ouders voelen zich betrokken bij de vaststelling van problemen van hun kind. Ook
hier zijn er behoorlijke verschillen tussen PO en VO; VO-ouders voelen zich minder vaak
intensief betrokken.
Tabel 4.9 Tevredenheid over communicatie met de personen die vaststelden wat er met uw
kind aan de hand is (in percentages, PO-ouders n=71, VO-ouders n=120)
PO

VO

Zeer tevreden

52

34

Beetje tevreden

21

24

Soms tevreden/ soms ontevreden

13

10

Beetje ontevreden

3

3

Zeer ontevreden

4

9

Geen mening/ weet ik niet

7

20

Over de communicatie rondom vaststelling van problemen bestaat een grote mate van
tevredenheid. Zo’n 7 (PO) tot 12 (VO) procent van de ouders is niet tevreden over die
communicatie. De tevredenheid is net als de betrokkenheid bij VO-ouders geringer.
Aan alle ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften zijn vragen voorgelegd over
deskundigheid van professionals.
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Tabel 4.10 Deskundigheid leraar/ leraren in het omgaan met beperkingen/
ondersteuningsbehoeften (in percentages, PO-ouders n=75, VO-ouders n=131)
PO

VO

Zeer deskundig

61

17

Beetje deskundig

27

23

Soms deskundig/ soms ondeskundig

5

29

Beetje ondeskundig

1

11

Zeer ondeskundig

3

4

Geen mening/ weet ik niet

3

16

Ouders in het PO zijn zeer te spreken over de deskundigheid aangaande hun kinderen. Een
uitsplitsing naar schooltype laat zien dat ouders met kinderen in het SO en SBO nog
tevredener zijn over de deskundigheid dan de ouders met kinderen op gewone basisscholen.
Ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften in het VO zijn minder te spreken over de
deskundigheid (twee derde minder VO-ouders dan PO-ouders vinden leraren zeer
deskundig), maar een grotere groep vindt het wisselend en 15 procent vindt de docent(en)
(zeer)ondeskundig. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen ouders op PrO en VO met
LWOO of andere VO schooltypen.
Tabel 4.11 Tevredenheid over de resultaten die de school (in samenwerking met anderen)
bereikt met uw kind (in percentages, PO-ouders n=75, VO-ouders n=131)
PO

VO

Zeer tevreden

56

23

Beetje tevreden

27

21

Soms tevreden/ soms ontevreden

11

24

Beetje ontevreden

4

9

Zeer ontevreden

1

8

Geen mening/ weet ik niet

1

14

Over de resultaten die de school bereikt met de kinderen is bij ouders in het PO veel
tevredenheid, slechts 5 procent is (zeer) ontevreden. Van de VO-ouders is bijna de helft
(zeer) tevreden, maar 17 procent VO-ouders is een (zeer) ontevreden over de resultaten.
4.5 Verkrijgen van indicaties en verwijzingen
Iets meer dan de helft (55%) van de ouders met een kind in het PO en minder dan de helft
van de ouders met een kind in het VO (38%) heeft ervaring met indicatiestelling. Hoe
betrokken voelden deze ouders zich bij de indicatiestelling?
Tabel 4.12 Betrokkenheid bij indicatiestelling (in percentages, PO-ouders n=39, VO-ouders
n=43)
PO

VO

Zeer intensief bij betrokken

28

14

Redelijk intensief bij betrokken

26

28

Beetje bij betrokken

28

26

Niet bij betrokken

10

26

8

7

Geen mening/ weet ik niet

Ruim de helft van de PO-ouders voelde zich intensief tot redelijk betrokken bij de
indicatiestelling. Bij het VO is die groep ouders ruim 40 procent. De groep ouders die zich
niet betrokken voelt bij de indicatiestelling is een stuk groter in het VO dan in het PO.
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De betrokkenheid bij de indicatiestelling is minder dan bijvoorbeeld bij de vaststelling van
problemen (tabel 4.8). Het hele proces van het verkrijgen van de indicatie staat verder van
ouders af en vindt deels buiten hun blikveld plaats.
Snelle aanvraag
Bij Downsyndroom krijg je een verklaring van de kinderarts, daarna krijg je gewoon een rugzakje. Ik heb
geen formulieren en dergelijke moeten invullen. Voor de zorgverzekering moet ik wel constant aantonen
dat hij Down heeft, dat is heel vervelend. Gelukkig hoeft dat voor het rugzakje niet. Prettig dat het zo is
geregeld. Dat zou voor meer syndromen zo moeten zijn! Het kost anders veel geld en tijd, terwijl de
diagnose vaak al voldoende moet zijn.
Bron: uit een gesprek met een moeder van drie kinderen in het regulier PO, waarvan één kind
met syndroom van Down.
Tabel 4.13 Tevredenheid over communicatie over de indicatiestelling (in percentages, POouders n=39, VO-ouders n=43)
PO

VO

Zeer tevreden

21

19

Beetje tevreden

36

26

Soms tevreden/ soms ontevreden

13

12

8

12

Zeer ontevreden

10

19

Geen mening/ weet ik niet

13

14

Beetje ontevreden

Hoewel veel ouders (zeer) tevreden zijn over de communicatie aangaande de
indicatiestelling, is er een relatief grote groep (groter dan bij andere vragen naar
tevredenheid over communicatie) ontevreden.
Altijd afwachten
De communicatie met school over het aanvragen van een indicatie verliep niet soepel. Daar werd
gezegd dat de we er maar vanuit moesten gaan dat we geen indicatie zouden krijgen. We hebben het
toch doorgezet en het lukte. Achteraf heb ik het RVC nagebeld om te vragen hoe het besluit tot stand
was gekomen. Daar konden ze bij het RVC geen antwoord op geven. Als ouder heb je het gevoel dat je
nergens grip op hebt. Het is altijd afwachten. Krijgt hij wel of geen rugzak? Krijgt hij wel of geen
indicatie? Jullie kunnen toch zien dat hij hulp nodig heeft! Hetzelfde geldt voor de begeleiding op school.
Het is altijd afwachten of je kind een goede en betrokken mentor of coördinator krijgt.
Bron: uit een gesprek met een moeder van één kind op het reguliere basisonderwijs en één
kind dat van regulier naar speciaal en weer terug naar regulier onderwijs is gegaan.

Verwijzing SBO, (V)SO of speciale voorziening?
De verwijzing is het resultaat van de indicatiestelling. Aan alle ouders met een kind met
ondersteuningsbehoefte is de vraag voorgelegd of men ervaring heeft met een verwijzing
naar (V)SO, PrO, LWOO of een andere speciale voorziening.
Van de PO-ouders heeft 63 procent een verwijzing gekregen, van de VO-ouders 32 procent.
Bij de PO-ouders ging het vooral om SBO en in 15 procent om een verwijzing naar het SO.
Vervolgens eenmaal (2%) om een speciale voorziening en eenmaal ‘anders’, namelijk een
schakelklas. Bij de VO-ouders gaat het om 11 procent verwijzingen naar VSO, 22 procent
PrO en 60 procent LWOO. Drie ouders (8%) hebben het antwoord ‘anders’ gekozen en
antwoordden dyslexieondersteuning, eigen werkpraktijk en een SBO-school.
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Ouders met een verwijzing kunnen wijzigen van school (of bij het maken van de overstap
van PO naar VO) en dus scholen bezoeken ter oriëntatie. In de vragenlijst zijn daarover
verschillende vragen gesteld. We bespreken achtereenvolgens de resultaten voor PO en VO.
Vijfentachtig procent van de ouders met een indicatie voor hun kind heeft de mogelijkheid
gehad scholen te bezoeken. Van hen bezocht 61 procent alleen scholen uit eenzelfde
schooltype en 11 procent scholen van twee of drie schooltypen (27% bezocht geen scholen;
deze ouders kende de school al of hadden op andere wijze contact, ook kunnen kinderen na
het verkrijgen van een indicatie op hun oude school zijn gebleven). Ouders die twee
schooltypen bezochten keken naar gewone en SBO-scholen. Eén ouder bezocht alle drie de
schoolvarianten in het PO.
Gemiddeld bezochten ouders 2,3 basisscholen, 1,6 SBO-scholen en 2 SO-scholen voordat ze
een keuze maakten.
Vrijwel alle VO-ouders hebben scholen kunnen bezoeken, op 5 procent na. Veel VO-ouders
bezoeken alleen scholen van eenzelfde schooltype (68%). Vierentwintig procent van de
ouders bezoekt zowel reguliere VO-scholen als afdelingen met LWOO, of zowel LWOO als
PrO. Slechts één ouder (3%) bezocht zowel regulier, VSO en LWOO-scholen ten behoeve van
de schoolkeuze.
Men bezocht gemiddeld 2,6 VO-scholen, 1,3 VSO-scholen, 1,9 PrO-scholen en 2,8 LWOOscholen. Ouders die VO-scholen met LWOO bezochten, bezochten de meeste scholen; tot
maximaal 5 scholen en gemiddeld bijna 3.
We hebben aan de ouders die een verwijzing voor hun kind kregen gevraagd of men
ondersteund is bij de afweging een (andere) school te kiezen. Daarover zijn ouders heel
positief: in het PO voelt 84 procent zich voldoende en 9 procent net voldoende ondersteund.
Voor 7 procent was de ondersteuning onvoldoende. Voor VO-ouders zien we gelijksoortige
resultaten (84% zegt ’ja voldoende’, 11% ‘net voldoende‘ en 5% ‘onvoldoende’).
In de steek gelaten
De eerste keer dat ouders een indicatie lieten aanvragen voor hun zoon was op de basisschool. Dit ging
onder meer in samenwerking met school en Bureau Jeugdzorg. Moeder geeft aan slechte ervaringen te
hebben gehad met bureau Jeugdzorg. Nu is de indicatie verlopen en moeten zij deze opnieuw
aanvragen. Zij wil niet meer in contact zijn met Bureau Jeugdzorg, dus dan zou de andere optie zijn dat
ze zelf indicatie moeten aanvragen en bekostigen. De school waar hun zoon momenteel op zit zou
helpen, maar heeft dit niet gedaan. Moeder voelt zich in de steek gelaten door school en zegt hierover:
‘zonder de indicatie doen de leraren niets extra’s en ze hebben ook weinig kennis over NLD (non-verbale
leerproblemen). Ze doen ook geen moeite om die kennis op te doen’. Moeder heeft nu wel goed contact
met een orthopedagoog. De orthopedagoog geeft tips en praat veel met de kinderen. Op dit moment zijn
er geen andere instellingen of organisaties die het gezin begeleiden of helpen.
Bron: uit een gesprek met een moeder van vijf kinderen, waarvan één kind met Asperger en
NLD.

De grote meerderheid (95%) van de PO-ouders geeft aan dat hun kind terecht is gekomen
op de school van hun voorkeur. Ook voor de VO-ouders gaat dit op: 97 procent.
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Tabel 4.14 Tevredenheid over communicatie over verwijzing (in percentages, PO-ouders
n=44, VO-ouders n=37)
PO

VO

Zeer tevreden

47

38

Beetje tevreden

27

30

Soms tevreden/ soms ontevreden

7

11

Beetje ontevreden

5

5

Zeer ontevreden

2

11

11

5

Geen mening/ weet ik niet

Ouders die ervaring hebben met een verwijzing zijn in meerderheid tevreden over de
communicatie daarover. Voor 7 procent PO-ouders en 16 procent VO-ouders is er echter
sprake van (grote) ontevredenheid.
Tot rust komen in de schakelklas
Voordat de oudste zoon in het speciaal onderwijs terecht kwam, zat hij op de HAVO en daarna op het
technisch onderwijs. Beide sloten niet goed aan en hij kwam steeds vaker niet opdagen voor de lessen.
Zijn ouders hebben toen besloten hem te laten testen en hij bleek PDD-NOS en ODD te hebben.
Vervolgens kon er een rugzakje cluster 4 worden aangevraagd. Ouders hebben er toen eerst voor
gekozen hem naar de schakelklas te sturen. Toen hij daar zat, werd iedereen weer wat rustiger. Na de
schakelklas konden de ouders en hun zoon kiezen voor regulier plus rugzakje of speciaal onderwijs. De
zoon heeft toen speciaal onderwijs gekozen. Hij kon terecht op de VSO waar hij ook de schakelklas had
gevolgd en daar had hij het naar zijn zin.
Bron: uit een gesprek met een moeder van drie kinderen, waarvan één op het VSO zit, één het
VSO heeft afgerond en één op het regulier basisonderwijs zit.
Tabel 4.15 Wie ondersteunt ouders bij schoolkeuze (in percentages, meerder antwoorden
mogelijk, PO-ouders n=37, VO-ouders n=33).
PO

VO

Ib-er

46

18

Leerkracht/ docent

43

73

Ambulant begeleider

22

9

Psycholoog

19

3

Schoolbegeleidingsdienst

8

12

WSNS-samenwerkingsverband

8

0

Zorgcoördinator

5

12

Remedial teacher

5

6

PCL

5

0

Huisarts

3

0

Schoolarts

3

3

REC

0

0

RVC

0

0

CvI

0

0

24

18

Anders

In de ondersteuning hebben onderwijsprofessionals de overhand, maar ook psychologen
spelen in het PO een rol. Bij de antwoorden ‘anders’ wordt door PO-ouders het medisch
kinderdagverblijf (MKD) drie maal genoemd en de VO-ouders noemen voornamelijk dat zij
zichzelf hebben moeten ondersteunen.
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Tabel 4.16 Tevredenheid over communicatie over schoolkeuze (in percentages, PO-ouders
n=44, VO-ouders n=37)
PO

VO

Zeer tevreden

47

46

Beetje tevreden

25

32

Soms tevreden/ soms ontevreden

9

5

Beetje ontevreden

0

5

Zeer ontevreden

7

5

11

5

Geen mening/ weet ik niet

Opvallend bij de cijfers uit tabel 4.16 is dat hier nauwelijks verschil is tussen PO en VO. De
meeste ouders (VO-ouders zelfs iets meer dan PO-ouders) zijn tevreden over de
communicatie over de schoolkeuze.
4.6 Stellingen
Aan ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften is een aantal stellingen voorgelegd
die gaan over hun contact met school en de mate van overeenstemming over de inhoud en
uitvoering van de extra ondersteuning.
In figuur 4.1 is te zien dat de PO-ouders zeer te spreken zijn over de manier waarop men
benaderd wordt; drie kwart van de ouders wil het zelfde bereiken als de school en ruim drie
kwart voelt zich als gelijkwaardig gesprekspartner benaderd. Twee stellingen over het
meedenken over de extra ondersteuning en het invloed hebben daarop resulteren in iets
minder hoge percentages (helemaal) mee eens, maar ook dan zijn er nauwelijks ouders het
(helemaal) oneens met de stelling. Educatief partnerschap wordt veelal nagestreefd door
basisscholen en bij deze PO-ouders uit ons onderzoek is men daar ook goed in geslaagd.
Figuur 4.1 Reacties op stellingen (in percentages, PO-ouders n=63)

De school...

(PO)

en ik willen hetzelfde bereiken met
de extra ondersteuning voor mijn
kind

46

biedt mij mogelijkheden om
invloed te hebben op de extra
ondersteuning aan mijn kind

37

nodigt mij uit om mee te denken
over de extra ondersteuning aan
mijn kind

38

benut mijn deskundigheid en
ervaringen bij de invulling van de
extra ondersteuning aan mijn kind

37

37

32

11 6

19

52 6

Helemaal mee eens
Mee eens

32

19

525

Soms eens/ soms oneens
Mee oneens

40

13 22 8

Helemaal mee oneens
Geen mening/ weet niet

benadert mij als gelijkwaardige
gesprekspartner bij de extra
ondersteuning aan mijn kind

44
0

20

41
40

71

60

52 8
80

100
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Gebruikmaken van de deskundigheid van ouders
Wij hebben met school gesproken over of de mate van differentiatie op het taalgebied onvoldoende is.
Daar heeft de school toen iets aan gedaan. Ze hebben een nieuw systeem ingevoerd, maar dat was
ondertussen voor onze zoon al te laat. Hij kende alle woorden al. Voor de andere kinderen was het wel
waardevol. Toch zien wij het liever andersom. Het wekt meer vertrouwen als leraren met dergelijke
ideeën en inzet komt en dat zij de ouders moeten overtuigen van het belang hiervan, dan dat de ouders
de leraren moeten overtuigen.
Bron: uit een gesprek met een moeder van één kind met syndroom van Down in het SO,
cluster 3.

De VO-ouders zijn minder eenduidig enthousiast (zie figuur 4.2).
Figuur 4.2 Reacties op stellingen (in percentages, VO-ouders n=111)

De school...

(VO)

en ik willen hetzelfde bereiken met
de extra ondersteuning voor mijn
kind
biedt mij mogelijkheden om invloed
te hebben op de extra
ondersteuning aan mijn kind
nodigt mij uit om mee te denken
over de extra ondersteuning aan
mijn kind

8

14

15

28

24

11 6 13

17

39

14

11

Helemaal mee eens
Mee eens

10

16

25

27

11 11

Soms eens/ soms oneens
Mee oneens

benut mijn deskundigheid en
ervaringen bij de invulling van de
extra ondersteuning aan mijn kind

9

benadert mij als gelijkwaardige
gesprekspartner bij de extra
ondersteuning aan mijn kind

33

17
0

28

32

20

40

11 7

14

23

8 5 13

60

80

Helemaal mee oneens
Geen mening/ weet niet

100

Veel ouders kiezen voor de score soms eens/ soms oneens. De percentages (helemaal) mee
eens zijn bij alle stellingen lager dan van PO-ouders. Er is een groep van minimaal 12 tot
maximaal 19 procent VO-ouders die het (helemaal) oneens is met de positief geformuleerde
uitspraken.
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De alerte ouder
Moeder beaamt wel dat haar zoon naar regulier onderwijs plus rugzak kan, deels doordat zij bovenop
dat soort zaken zit. Zij regelt de agenda’s van haar kinderen en zoekt veel contact met de leraren. Zij
concludeert dat het contact met de basisschool gemakkelijker gaat dan met het VMBO. “Het
basisonderwijs zoekt sneller contact met ouders, terwijl op het VMBO kinderen pas écht in het diepe
worden gegooid, zeker kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Dan wordt er opeens verwacht dat ze
alles alleen kunnen”.
Bron: uit een gesprek met een moeder van een kind met Asperger.
Volhouden en uitleggen
Voor de start van de nieuwe school heeft moeder een lijst opgesteld met aandachtspunten over haar
zoon en er net zolang achteraan gezeten tot de school dit ook serieus nam. Daar stonden tips in die
specifiek betrekking hadden op Asperger. De school heeft het serieus genomen en doorgegeven aan de
leerkrachten. Ook heeft hij in de tweede klas een presentatie gegeven over Asperger en wat de
kenmerken zijn. Hierdoor merkten ouders en zoon dat klasgenoten bepaalde aspecten van zijn gedrag
beter konden accepteren. Ook voor een kind met ADHD kan dit helpen, denkt moeder. Een tip die
moeder voor andere ouders heeft is: ”houd vol en benadruk keer op keer hoe en waarom je kind op een
bepaalde manier benaderd moet worden. Schrik ook niet terug als mensen je lastig vinden. Het gaat om
het belang van je kind.”
Bron: uit een gesprek met een moeder van twee kinderen, waarvan één kind met Asperger en
één kind met ADHD en dyslexie.

4.7 Reflectie
Hoe kijken ouders terug op het proces van signalering van de ondersteuningsbehoefte tot
aan extra ondersteuning (inclusief eventuele plaatsing in SBO, (V)SO, PrO of VO met
LWOO)?
Doe een tweede onderzoek
De oudste hebben we twee keer laten testen, want we wisten dat hij hoogbegaafd is. Dit hebben we
gedaan in een Psychiatrisch Ziekenhuis. In de eerste klas HAVO/ VWO hebben we hem nogmaals laten
testen, omdat het niet goed ging op die school.
Een tip voor ouders die ik dan ook geef is: doe een tweede onderzoek als je er niet op vertrouwt.
Bron: uit een gesprek met een moeder van één kind met Asperger op de HAVO en één kind met
ADHD en dyslexie op de basisschool.
Tabel 4.18 Oordeel over gehele procedure (in percentages, PO-ouders n=68, VO-ouders
n=116)
PO

VO

De procedure is goed

19

8

De procedure is voldoende

40

28

De procedure is onvoldoende

13

24

6

10

22

31

De procedure is slecht
Geen mening/ weet ik niet

Voor een behoorlijke groep ouders is het moeilijk om een oordeel over de gehele procedure
te geven. PO-ouders die daarover wel oordelen, zijn in de regel positief gestemd. Van de VOouders is er een grotere groep die de procedure onvoldoende tot slecht vindt (samen 34%).
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Aan ouders is de vraag voorgelegd of de administratie (te) uitgebreid is.
Tabel 4.19 Ervaren administratieve last (in percentages, PO-ouders n=68, VO-ouders n=37)
PO

VO

De administratie is uitgebreid maar nuttig

32

21

Er is meer administratie dan nuttig is

25

16

Er is veel meer administratie dan nuttig is

13

15

Geen mening/ weet ik niet

29

48

Veel ouders vinden de redelijkheid van de administratie lastig te beoordelen. Een derde van
de PO-ouders vindt de administratie uitgebreid maar wel nuttig, bijna 40 procent ervaart de
administratie als meer dan nuttig is. Van de VO-ouders vindt een vijfde de administratieve
last uitgebreid maar nuttig, 30 procent vindt dat er meer administratie is dan nuttig lijkt.
Zoeken naar een nieuwe school
We liepen vast op de oude school. De kinderen kregen wel meer werk aangeboden, maar niet zozeer meer
werk op een hoger niveau. Onze jongste is met 3,5 jaar begonnen en heeft daarna een klas overgeslagen.
In alles is hij heel erg begaafd. Als hem iets aan wordt geboden, kan hij het gelijk. In welk tempo moet
een school zo’n kind iets aanbieden? Dat wisten zij ook niet, terwijl het wel een goede school was. De
zoektocht naar nieuwe scholen hebben wij zelf gedaan, via het internet en adviezen van kennissen. Daar
hebben we weinig begeleiding van zijn toenmalige school bij gehad. De nieuwe school hebben we
uiteindelijk gekozen, omdat er een speciaal programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen is, maar we
hebben ook op grootte en afstand gekozen.
Bron: uit een gesprek met een moeder van twee kinderen, beide kinderen zijn hoogbegaafd.

Duur
Het kan soms lang duren voordat de gewenste ondersteuning voor een kind geregeld is. Hoe
lang heeft het feitelijk geduurd voordat kinderen ondersteuning kregen? Voor de ouders met
kinderen op basisscholen die extra ondersteuningsbehoefte nodig hadden, heeft het
gemiddeld 5,5 maanden geduurd om dit te verkrijgen. Weinig ouders wisten nog hoe het zat
(de minimum duur een halve maand, het maximum 22 maanden en het betrof slechts 8
ouders). VO-ouders (n=19) wachten gemiddeld 7,6 maanden op ondersteuning in het
reguliere VO.
Bij deze vragen konden ouders ook opmerkingen kwijt over het hele proces van signalering
tot toewijzing. Eenentwintig PO-ouders maakten een opmerking. De meeste zijn negatief van
toon, maar een enkeling complimenteert een MKD of een school. Enkele ouders noemen de
moeite die ze moeten doen en de inzet die ze zelf moeten plegen problematisch. “Een zwaar
proces waarbij vraagtekens achterblijven”.
Ook 22 VO-ouders hebben opmerking over het gehele proces gemaakt. Drie maal geven
ouders aan dat onduidelijk is wat een VO-school met LWOO nu precies doet met de middelen
hiervoor.
4.8 Belangrijkste bevindingen
Het verkrijgen van extra ondersteuning in het onderwijs kan op vele manieren. De ouders
van kinderen op basisscholen, VMBO, HAVO en VWO-scholen die aangaven dat hun kind
extra ondersteuning krijgt hebben dat veelal zelf geïnitieerd, maar in een derde van de
gevallen heeft de school het initiatief genomen. De meerderheid van de ouders is tevreden
met de extra ondersteuning. Op het VO is die groep wel kleiner. Er wordt doorgaans enkele
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keren per jaar met de school gesproken over de ondersteuning en daarin gaat het dan veelal
ook over de bereikte resultaten. Voor deze gesprekken geldt echter dat sommige VO-ouders
geen gesprekken hebben gevoerd over de extra ondersteuning. VO-ouders zijn derhalve
minder goed geïnformeerd over de extra ondersteuning.
De ondersteuning is in het PO doorgaans vastgelegd in een handelingsplan of
ontwikkelingsperspectief, in het VO doorgaans niet. Als ouders op de hoogte zijn van een
plan heeft men hierover meestal gesprekken gevoerd. Iets meer dan de helft van de ouders
heeft het handelingsplan ondertekend, bij de ouders voor wiens kind een
ontwikkelingsperspectief is gemaakt is dat een derde. Officieel moet er voor al deze ouders
een ondertekend en doorgesproken handelingsplan zijn, maar uit eerder onderzoek (Peetsma
en Blok, 200712) is al gebleken dat het hieraan schort. Al met al kunnen we concluderen dat
het voor VO-ouders eerder uitzondering dan regel is dat men met de school heeft gesproken
over een plan waarin de extra ondersteuning wordt vastgelegd. Maar ook op het PO is er nog
een groep ouders waarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarden rondom het vastleggen
van ondersteuning. Zonder communicatie is educatief partnerschap niet mogelijk en kunnen
ouders niet worden geholpen hun kind thuis te ondersteunen bij de ontwikkeling (effectieve
ouderbetrokkenheid).
Alle ouders wiens kinderen extra ondersteuning krijgen, hebben ervaring met de vaststelling
van problemen van de kinderen en of het verkrijgen van een diagnose. Bij die vaststelling
zijn veel verschillende professionals betrokken en ouders zelf zijn er intensief bij betrokken,
hoewel dat in grotere mate geldt voor PO-ouders. Veruit de meeste ouders zijn tevreden
over de communicatie hierover.
PO-ouders vinden leerkrachten (zeer) deskundig in het omgaan met kinderen met
ondersteuningsbehoeften, bij VO-ouders vindt de minderheid van de ouders dat docenten
(zeer) deskundig zijn. Veel VO-ouders kiezen voor de antwoorden ‘soms wel/ soms niet’ of
‘weet ik niet’. In het VO hebben ouders en kinderen met meerdere docenten te maken en ze
zullen veel minder vaak direct contact hebben met hen; logischerwijs kan men niet altijd
oordelen over deskundigheid of aangeven in welke mate men tevreden is over
communicatie.
Bij het verkrijgen van indicaties en verwijzingen tekenen zich weer grote verschillen af
tussen PO-ouders en VO-ouders. Deze laatste zijn minder betrokken en minder tevreden
over de communicatie. Ouders die een verwijzing kregen en daarmee de keuze hadden een
andere school te kiezen bezoeken vaak enkele scholen ter oriëntatie. Men wordt hierbij
veelal ondersteund door onderwijsprofessionals en is tevreden over de communicatie
hierover. In deze situatie zijn VO-ouders wel even tevreden als PO-ouders. Belangrijk is dat
minder dan 5 procent van alle ouders meldt dat het kind niet op de school van hun voorkeur
terecht is gekomen.
Aan ouders voorgelegde stellingen over de mogelijkheid met school mee te praten en te
denken over de extra ondersteuning voor hun kind tonen een heel positief beeld bij de POouders. Het beeld bij de VO-ouders is diffuser; veel kiezen een neutraal antwoord waaraan
mogelijk weer ten grondslag ligt dat ouders met meerdere docenten en begeleiders te maken
hebben en met hen verschillende ervaringen hebben.
Als ouders reflecteren op het hele proces van het verkrijgen van extra ondersteuning, voor
sommige inclusief indicatie en verwijzing, beoordeelt de meerderheid van de PO-ouders de
procedure als goed of voldoende. Bij de VO-ouders is dat ruim een derde, maar ook een

12

Zie literatuurstudie Deel 1: paragraaf 4.3.2 en 4.3.3.
75

Monitor Ouders en Passend Onderwijs, Deel 2, Sardes 2013

derde beoordeelt de procedure als onvoldoende of slecht. Tevens een derde van de VOouders kan dit niet beoordelen.
Bij het verkrijgen van indicaties en verwijzingen kan veel administratie horen. Een kleine
groep ouders ziet de noodzaak van de administratie in, maar meer ouders vinden het te veel
en een behoorlijk grote groep kiest voor de optie ‘geen mening/ weet ik niet’.
De gepresenteerde gegevens in dit hoofdstuk betroffen soms maar een heel kleine groep
ouders, dat noopt tot enige voorzichtigheid bij de interpretatie. De meeste gegevens hadden
echter wel betrekking op een behoorlijke groep ouders en daaruit tekent zich een duidelijk
beeld af: PO-ouders zijn in grote meerderheid tevreden over communicatie en geboden
ondersteuning en voelen zich betrokken. Bij het VO is dat een kleinere groep en kunnen we
constateren dat bij de kinderen van sommige VO-ouders de extra ondersteuning zich volledig
buiten hen om voltrekt. Hoewel de natuurlijke afstand tussen ouders en het VO groter is lijkt
het toch voor de hand liggend dat in het geval van kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften er met ouders (op zijn minst) wordt gecommuniceerd. Dat is
echter nog geen bestaande praktijk voor veel VO-ouders.
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5. Inspraak en klachten
5.1 Inleiding
Zijn ouders bekend met de mogelijkheden die zij hebben om invloed uit te oefenen op de
school van hun kind? Maken zij ook gebruik van deze mogelijkheden? Gebruiken ouders van
kinderen met een ondersteuningsbehoefte hun invloed om bijvoorbeeld hun mening te geven
over de uitvoering van extra onderwijsondersteuning? Dit zijn enkele onderwerpen die aan
bod zullen komen in paragraaf 5.2. Daarnaast wordt in paragraaf 5.3 geïnventariseerd of
ouders op de hoogte zijn van de klachtenprocedures en wat de aard en omvang van klachten
van ouders zijn. Afgesloten wordt met de belangrijkste bevindingen in paragraaf 5.4.
5.2 Inspraak en de medezeggenschap
Elke school geeft ouders de mogelijkheid tot inspraak door middel van een
medezeggenschapsraad. Aan ouders is gevraagd of zij op de hoogte zijn van de
medezeggenschapsraad op de school van hun kind. In het PO geeft 90 procent van de
ouders aan op de hoogte te zijn. Aan de groep ouders die op de hoogte is, is vervolgens
gevraagd of zij ook zelf in de medezeggenschapsraad zitten. Hierop antwoordt 5 procent van
de ouders dat dit het geval is. In het VO is 67 procent van de ouders op de hoogte van de
medezeggenschapsraad op de school van hun kind en één procent van deze ouders zit zelf in
de medezeggenschapsraad.
Aan de ouders die aangeven dat ze op de hoogte zijn van de medezeggenschapsraad is
tevens gevraagd hoe de belangen van ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften
worden vertegenwoordigd. Deze vraag is niet voorgelegd aan ouders van kinderen in het
speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
Tabel 5.1 Belangenvertegenwoordiging ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften in
de medezeggenschapsraad (in percentages, PO-ouders n=96, VO-ouders n=141)
PO
Goed

VO

7

3

21

22

Onvoldoende

5

6

Slecht

3

1

64

69

Voldoende

Weet ik niet

Ongeveer een kwart van de ouders in het PO en VO is van mening dat de belangen van
ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte minimaal voldoende worden
vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Een ruime meerderheid van de ouders in
zowel het PO als VO weet niet of de belangen van deze groep worden vertegenwoordigd.
In het PO geeft 12 procent van de ouders aan dat er een ouder van een kind met
ondersteuningsbehoefte in de medezeggenschapsraad zit. In het VO geeft 5 procent aan dat
dit het geval is. Een groot aantal ouders weet niet of er een ouder van een kind met
ondersteuningsbehoefte in de medezeggenschapsraad zit. In het PO weet 79 procent niet of
dit zo is en in het VO is dit 94 procent. Deze cijfers sluiten aan bij bovenstaande gegevens
dat bijna driekwart van de ouders in het PO en VO niet weten of de
belangenvertegenwoordiging van ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte
voldoende is.
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Inspraak met betrekking tot de uitvoering van extra ondersteuning
Aan de ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte is gevraagd of zij vinden dat
zij voldoende inspraak hebben op de inhoud en uitvoering van de extra ondersteuning.
Tabel 5.2 Inspraak van ouders op de inhoud en uitvoering van de extra ondersteuning (in
percentages, PO-ouders n=68, VO-ouders n=111)
PO

VO

Goed

29

8

Voldoende

33

23

Soms voldoende, soms onvoldoende

16

21

Onvoldoende

4

14

Slecht

2

6

16

27

Geen mening/ weet ik niet

Uit bovenstaande cijfers blijken grote verschillen tussen PO en VO. Van de VO-ouders
behoudt zo’n 20 procent twijfels en 20 procent is negatief over de mate van inspraak. In het
PO is slechts 6 procent negatief over de inspraak en 16 procent twijfelt en vindt het soms
voldoende en soms onvoldoende.
Daarnaast is aan dezelfde groep ouders de vraag voorgelegd of de school haar best doet om
overeenstemming te krijgen over wat het kind met een ondersteuningsbehoefte nodig heeft.
Tabel 5.3 Moeite van school om overeenstemming te krijgen met ouders over wat het kind
met een ondersteuningsbehoefte nodig heeft (in percentages, PO-ouders n=68, VO-ouders
n=111)
PO

VO

82

36

De school doet soms wel/ soms niet haar best

7

29

De school doet onvoldoende haar best

2

18

Geen mening/ weet ik niet

9

17

De school doet haar best

PO-ouders zijn veel positiever dan VO-ouders over de moeite van school om
overeenstemming te krijgen over wat hun kind met een ondersteuningsbehoefte nodig heeft.
Slechts 2 procent van de ouders geeft aan dat de PO-school onvoldoende haar best doet om
deze overeenstemming te bereiken. Bij VO-ouders is dat bijna het tienvoudige percentage
ouders.
Deze gegevens sluiten aan bij de informatie uit interviews met ouders. Zij kunnen relatief
vaak voorbeelden geven van gesprekken met school waarbij leraren of ib’ers uitleg geven
aan ouders over wat zij denken dat goed is voor het kind. Voorbeelden waarbij de ouder
ideeën aandraagt voor de inhoud en uitvoering van de extra ondersteuning voor het eigen
kind en de leraar die ideeën overneemt, komen minder vaak voor. Daar waar het een ouder
lukt om bijvoorbeeld een andere manier van werken of een nieuwe methode aan te dragen
bij de leraar, wordt het soms wel met enthousiasme ontvangen maar duurt het vervolgens
lang voordat er echt iets mee wordt gedaan.

78

Monitor Ouders en Passend Onderwijs, Deel 2, Sardes 2013

Het wordt al gedaan
In een interview vertelt een ouder dat volgens haar de basisschool van haar kind er moeite mee heeft
als zij ideeën aandraagt. Ook omdat zij zelf leerkracht is en kritisch is, vermoedt zij. ‘Ik had laatst
bijvoorbeeld een methode voor beelddenkers gevonden en die heb ik ook neergelegd bij de juf, maar de
methode werd met vraagtekens ontvangen. Het grootste deel werd sowieso al gedaan in de klas,
volgens de lerares’.
Bron: uit een interview met een moeder van twee kinderen, waarvan één kind naar het
regulier basisonderwijs gaat.
Aan de slag in een klankbordgroep ter voorbereiding op Passend Onderwijs
Moeder zit in een klankbordgroep, waar zij eens in de zoveel tijd met ouders ideeën uitwisselt over het
Passend Onderwijs. Ze meent dat het niet genoeg is om met ouders te praten op het schoolplein. Het
werkt veel beter om in een andere setting, één op één, ervaringen uit te wisselen met ouders. Een
klankbordgroep, zoals de groep waar zij ook deel van uit maakt, is daarom heel waardevol. Over de
bijeenkomsten met deze groep zegt zij: ‘dan zie je als ouder dat je niet de enige bent die hierover
nadenkt. Nu heb ik twee bijeenkomsten gehad, maar na de eerste bijeenkomst heb ik al contact
opgenomen met de directie van school en laten weten dat ik mij zorgen maak over Passend Onderwijs’.
Bron: uit een interview met een moeder van twee kinderen op het regulier basisonderwijs,
waarvan één kind met Asperger en één kind met dyslexie.

5.3 Klachten en procedures
Indien ouders in de interviews aangeven een meningsverschil met een leraar te hebben
(gehad) of het oneens te zijn met een besluit van de school met betrekking tot de extra
ondersteuning van hun kind, werd hen gevraagd welke stappen zij dan ondernemen. Het
eerste antwoord dat de meeste ouders geven is dat zij in gesprek zouden gaan met de leraar
of ib’er/ zorgcoördinator. Mocht dat niet baten, geven enkele ouders aan dat zij dan naar de
directeur zouden stappen. Als door wordt gevraagd wat een ouder zou doen als de leraar,
ib’er/ zorgcoördinator of directeur niets met de klacht zou doen, valt er vaak een stilte. Een
ouder: ‘Ik zou eigenlijk niet weten wat ik dan zou moeten doen of naar wie ik dan nog toe
kan…’.
Klachtenregeling
Er kan onenigheid ontstaan tussen school en ouders over de extra ondersteuning van het
kind. Dan is het belangrijk voor de ouders én de school om te weten wat zij kunnen doen.
Aan ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte is gevraagd of zij door school zijn
geïnformeerd over het bestaan van een klachtenregeling of bezwaarprocedure. Mochten zij
het oneens zijn met (bepaalde elementen van) de extra ondersteuning van hun kind, weten
zij dan welke stappen zij kunnen ondernemen?
In het PO geeft 43 procent van de respondentengroep aan geïnformeerd te zijn over de
klachtenregeling of bezwaarprocedure. Een deel van de ouders weet het niet (27%) en 30
procent geeft aan niet geïnformeerd te zijn door school. In het VO ligt het percentage ouders
dat aangeeft geïnformeerd te zijn de helft lager (21%). De helft geeft aan niet geïnformeerd
te zijn door school.
Het indienen van een klacht
In het PO laat 5 procent van de ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte weten
wel eens onenigheid te hebben gehad over een besluit van school met betrekking tot de
toelating of ondersteuning van hun kind. In het VO is dit 14 procent. Geen van de ouders in
het PO of het VO hebben vervolgens hun klacht ingediend bij de klachtencommissie van de
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school. In het PO heeft geen enkele ouder de klacht ingediend bij het schoolbestuur. In het
VO geeft één persoon aan de klacht te hebben ingediend bij het schoolbestuur, waar de
klacht vervolgens naar tevredenheid is afgehandeld. Zowel in het VO als in het PO geven
enkele ouders aan wel eens een klacht te hebben ingediend bij een onafhankelijke partij
buiten de school. De onafhankelijke partij die meerdere ouders noemen, is ‘de
Onderwijsconsulenten’. Daar zijn de klachten naar tevredenheid afgehandeld, aldus de
respondenten.
Aan de ouders die aangeven wel eens onenigheid te hebben gehad, is gevraagd waar de
onenigheid over ging. Ouders konden uit meerdere antwoordmogelijkheden kiezen.
Tabel 5.4 Aard van de geschillen tussen ouders en school (in percentages, PO-ouders13 n=3,
VO-ouders n=15)
VO
De communicatie van de school

40

De inhoud van de extra ondersteuning

33

Het besluit van de school over toelating of verwijdering van de leerling

27

De kwaliteit van de extra ondersteuning

20

De informatievoorziening over de extra ondersteuning

20

De inspraak/ invloed op de extra ondersteuning

13

De besteding van de financiële middelen voor de extra ondersteuning

7

De procedure van signalering tot en met toewijzing van extra ondersteuning, inclusief
eventuele plaatsing in vorm van speciaal onderwijs

7

Uit de tabel blijkt dat de communicatie van de school het meest wordt aangegeven als reden
van onenigheid. Deze cijfers ondersteunen de informatie uit de interviews die zijn gehouden
met onder meer ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Daaruit blijkt dat
communicatie een belangrijk struikelblok kan zijn. Ook uit de literatuurstudie die onderdeel
is van dit rapport blijkt dat in (mis)communicatie een bron van ergernis en conflict kan
liggen tussen school en ouders. Stichting De Ombudsman (2011, 2012) inventariseerde
welke problemen scholen en ouders ervaren bij de begeleiding en keuzemogelijkheden voor
extra ondersteuning van een kind. Er blijkt een informatiekloof aan beide kanten. Ouders
blijken meer behoefte te hebben aan kennis en informatie, terwijl docenten van mening zijn
dat ze de ouders van voldoende informatie voorzien. Er blijkt in de praktijk vaak een
discrepantie te zijn tussen wat nodig is en wat er daadwerkelijk wordt gedaan.14
Ouders in het VO noemen nog enkele andere thema’s waar onenigheid over heeft
plaatsgevonden, zoals het (terug)plaatsen van het kind naar een ander niveau en het al dan
niet overnieuw mogen doen van examens. In het PO noemt een ouder als onderwerp van
discussie het medicijngebruik van het kind.
5.4 Belangrijkste bevindingen
Een meerderheid van de ouders is bekend met de medezeggenschapsraad op de school van
het eigen kind. In het PO zijn dit wel meer ouders dan in het VO. Een klein percentage
ouders zit ook daadwerkelijk in deze raad. Een groot aantal ouders weet niet of er een ouder
van een kind met ondersteuningsbehoefte in de medezeggenschapsraad zit.

13
Aangezien dit slechts drie personen in het PO betrof, zou de weergave van percentages in deze tabel
een vertekend beeld opleveren.
14
Zie literatuurstudie Deel 1, paragraaf 4.2.
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PO-ouders zijn overwegend veel positiever dan VO-ouders over de moeite van school om
overeenstemming te krijgen over wat hun kind met een ondersteuningsbehoefte nodig heeft.
Tevens zijn PO-ouders positiever over hun inspraak op de inhoud en uitvoering van de extra
ondersteuning van hun kind.
In het VO laten meer ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte dan in het PO
weten wel eens onenigheid te hebben gehad over een besluit van school met betrekking tot
de toelating of ondersteuning van hun kind. Deze ouders dienen vervolgens niet of
nauwelijks een officiële klacht in. De ouders die wel een klacht indienen doen dit met name
bij de onafhankelijke partij ‘de Onderwijsconsulenten’, waar de klacht naar tevredenheid
wordt afgehandeld. De communicatie van de school wordt het vaakst aangegeven als reden
van onenigheid.
Met name voor de groep VO-ouders is het opvallend dat er niet of nauwelijks officiële
klachten worden ingediend, aangezien VO-ouders over de gehele linie minder tevreden zijn
en aangeven minder betrokken te worden. Dit lijkt bij deze respondenten echter niet tot
meer officiële klachten te leiden. Eén van de redenen zou kunnen zijn dat minder dan een
kwart van de ouders in het VO op de hoogte is van de bezwaarprocedure en dus
onvoldoende kennis zou hebben van de stappen die nodig zijn om een officiële klacht in te
dienen.
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6. Passend Onderwijs
6.1 Inleiding
Onder de Wet Passend Onderwijs verandert de positie van de ouders. Schoolbesturen krijgen
een zorgplicht. De school waar een kind met een ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld
moet beoordelen of ze het kind een passend aanbod kan bieden. Als de school van
aanmelding dat niet kan, moet de school ervoor zorgen dat het kind elders binnen (of
desnoods buiten) het samenwerkingsverband wel een passend aanbod ontvangt. Alle scholen
moeten een ondersteuningsprofiel opstellen, waarin staat welke ondersteuning de school
kinderen kan bieden. Dit profiel helpt ouders bij de schoolkeuze. Na de daadwerkelijke
toelating en gericht overleg met ouders wordt voor de leerling met ondersteuningsbehoefte
een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In paragraaf 6.2 wordt besproken in hoeverre
ouders al op de hoogte zijn van Passend Onderwijs. Alleen aan ouders van kinderen met een
ondersteuningsbehoefte is vervolgens gevraagd hun mening te geven over bepaalde
veranderingen die Passend Onderwijs met zich mee kan brengen voor hun kinderen. Hun
visie op deze veranderingen wordt gepresenteerd in paragraaf 6.3. Tot slot is alleen aan
ouders met kinderen in het reguliere onderwijs een aantal stellingen voorgelegd over
Passend Onderwijs. In hoeverre zij het eens zijn met deze stellingen, is te lezen is paragraaf
6.4. De belangrijkste bevindingen komen aan bod in paragraaf 6.5.
6.2 Kennis over Passend Onderwijs
Aan alle ouders is gevraagd of zij bekend zijn met verschillende onderdelen van Passend
Onderwijs.
Wet Passend Onderwijs
Ruim de helft van de ouders in het PO is op de hoogte van de Wet Passend Onderwijs. Dit
geldt voor een derde van de ouders in het VO. Aan de ouders die bevestigen dat zij op de
hoogte zijn van de Wet Passend Onderwijs is vervolgens gevraagd hoe zij hier dan over
hebben gehoord.
Tabel 6.1 Kennisname Wet Passend Onderwijs (in percentages, meerdere antwoorden
mogelijk, PO-ouders n=84, VO-ouders n=79)
PO

VO

Uit de media

69

48

Van de school van mijn kind

39

20

Ik heb daar zelf informatie over gezocht

27

22

Van het samenwerkingsverband

19

3

4

6

Van een ouderorganisatie

De meeste ouders kennen de Wet Passend Onderwijs uit de media. Daarnaast geven ouders
aan dat zij ook op andere manieren aan informatie zijn gekomen. Zoals via de
medezeggenschapsraad, hun ambulant begeleider of omdat zij zelf werkzaam zijn in het
onderwijs.
Rugzak Regeling
Bijna een derde (32%) van de ouders in het PO is bekend met de komende veranderingen in
de rugzakregeling. In het VO is dit 19 procent van de ouders. Hier blijkt weer dat ouders in
het VO minder op de hoogte zijn.
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Tabel 6.2 Kennisname veranderingen in de rugzakregeling (in percentages, PO-ouders n=52,
VO-ouders n=44)
PO

VO

Uit de media

62

59

Van de school van mijn kind

35

23

Ik heb daar zelf informatie over gezocht

33

16

Van het samenwerkingsverband

17

5

4

2

Van een ouderorganisatie

De meeste ouders zijn op de hoogte geraakt via de media. Andere manieren waardoor
ouders op de hoogte zijn van de veranderingen in de rugzakregeling zijn, net als bij de
informatievergaring over de Wet Passend Onderwijs, via de ambulant begeleider, het eigen
werk en via kennissen.
Ontwikkelingsperspectief
De helft van de ouders in het PO geeft aan de term ontwikkelingsperspectief te kennen. Dit
geldt voor één derde van de ouders in het VO.
Tabel 6.3 Kennisname het ontwikkelingsperspectief (in percentages, PO-ouders n=78, VOouders n=80)
PO

VO

De school van mijn kind werkt al met het ontwikkelingsperspectief

30

10

Uit de media

33

45

Van de school van mijn kind

24

10

Ik heb daar zelf informatie over gezocht

15

16

Van het samenwerkingsverband

12

4

3

0

Van een ouderorganisatie

In het PO geven meer ouders aan dat de school van hun kind al werkt met het
ontwikkelingsperspectief dan in het VO. Dit heeft te maken met de respons onder SBOouders, aangezien op SBO-scholen al langer wordt gewerkt met het ontwikkelingsperspectief.
Ondersteuningsplanraad
Tevens is gevraagd of ouders wel eens hebben gehoord van de ondersteuningsplanraad.
Relatief weinig ouders geven aan op de hoogte te zijn van dit onderwerp. In het PO heeft 14
procent van de ouders van de ondersteuningsplanraad gehoord. In het VO is dit 5 procent.
Zij horen hier met name over van het samenwerkingsverband en van school. In tegenstelling
tot bovenstaande onderwerpen, zoeken ouders in het PO minder informatie op over de
ondersteuningsplanraad. Ook geven zij minder vaak aan dat ze op de hoogte zijn door de
media.
In het VO geven ouders wel vaker aan dat zij via de media over de ondersteuningsplanraad
hebben gehoord. Daarnaast noemen ouders in het VO de school en het
samenwerkingsverband als bronnen. VO-ouders gaan, net als PO-ouders, nauwelijks zelf op
zoek naar informatie over de ondersteuningsplanraad.
Inspraak
Tot slot is gevraagd of men weet hoe de inspraak van ouders wordt geregeld bij Passend
Onderwijs. Ook hier bleken relatief weinig ouders bekend mee te zijn. In het PO is 15
procent van de ouders op de hoogte van hoe de inspraak voor ouders wordt geregeld bij het
ingaan van de Wet Passend Onderwijs en in het VO is dit 5 procent. De voornaamste bron
voor ouders in het PO over dit onderwerp is het samenwerkingsverband. Daarnaast zoekt
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ongeveer een kwart tot één derde van de ouders in het PO hier zelf informatie over op of
krijgen zij dit via school of de media.
Ouders in het VO geven aan dat hun voornaamste bron voor informatie over inspraak bij
Passend Onderwijs de media is. Daarnaast geeft een kwart tot één derde van de ouders in
het VO aan deze informatie te verkrijgen via school dan wel het zelf op te zoeken. In het PO
geven slechts enkele ouders aan informatie hierover via een ouderorganisatie te verkrijgen
en in het VO geldt dit voor geen enkele ouder.
Interviews met ouders
In de interviews werd ook aan ouders gevraagd of zij op de hoogte zijn van (aspecten van)
Passend Onderwijs. De kennis hierover onder ouders blijkt wisselend en iedereen heeft
andere vermoedens over de gevolgen van het invoeren van Passend Onderwijs. Ook zijn er
ideeën over hoe de school ouders kan informeren over de komende veranderingen.
Angstig voor de veranderingen
Eén van de ouders geeft aan dat zij nog niets heeft gehoord over Passend Onderwijs. Wel is zij angstig
dat de begeleiding vanuit het REC weg zal vallen. Ze weet niet wat de gevolgen zullen zijn en ze
vermoedt dat het geld dat nu alleen voor haar kind is, straks verdeeld zal worden. Moeder is ook bang
voor de mogelijkheid dat het schoolbestuur er voor zal kiezen dat alle kinderen met een
ondersteuningsbehoefte naar het speciaal onderwijs moeten of naar een andere school. Ze hebben juist
voor regulier onderwijs en deze school gekozen, omdat ze aan de school wilden laten zien dat haar zoon
geen probleem is. Bij het nieuwe systeem geeft ze aan het gevoel te hebben dat de keuze haar wordt
ontnomen en dat ze afhankelijk wordt van het schoolbestuur.
Bron: uit een gesprek met een ouder van een kind met syndroom van Down.
Liever speciaal onderwijs dan regulier onderwijs
Een ouder heeft van beide scholen van haar kinderen nog niks gehoord over Passend Onderwijs. Ze
heeft heel bewust voor het speciaal onderwijs voor haar kind gekozen en is heel blij dat hij hier heen
kan. Ze zou dit niet graag zien veranderen. Ze zegt hierover: ‘de school is er niet voor niks. Er zijn
kleine klassen en de extra aandacht die ze nodig hebben wordt ook gegeven. Op het reguliere onderwijs
zou het een stuk slechter met hem gaan’.
Bron: uit een gesprek met een ouder met één kind op het reguliere onderwijs en één kind op
het speciaal onderwijs.

Er zijn ook ouders die aangeven dat zij eigenlijk niet zitten te wachten op veranderingen:
x
‘Alles is zo afhankelijk van de politieke grillen, als ouder kun je er niet van op aan
dat iets in groep 1 ook nog zo is als je kind later in groep 8 zit.’
x
‘Afgelopen jaren is er continue verandering in het onderwijs. Het is veel fijner als er
minder verandert. Mensen zijn het meest tevreden met het onderwijs in Finland,
omdat daar al twintig jaar niets meer is gewijzigd.’
Verder doen enkele ouders aanbevelingen aan scholen over het inlichten van ouders:
x
Een ouder geeft aan dat de school duidelijk dient te zijn in wat zij wel of niet kan
bieden: ‘Eerlijkheid en openheid is van belang. Verwachtingen moeten worden
waargemaakt. Bij een open dag moet al worden aangegeven wat ze wel en niet
kunnen bieden. Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat je helder communiceert’.
x
Een andere praktische aanbeveling voor scholen die een ouder meegeeft is dat zij
moeten nadenken over wanneer zij de ouders gaan informeren over Passend
Onderwijs. Moeder helpt de school van haar kind met hoe ze de ouders moeten
informeren. Zij merkt dat de school dit nog een moeilijke kwestie vindt. De school
worstelt met de vraag of dit van te voren moet of pas op het moment zelf. ‘Ik vind
het leuk om er over mee te denken. Samen met de juf van groep 8 en de directeur
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bedenken we hoe ze het aan kunnen pakken. Ik heb er bijvoorbeeld een stukje over
geschreven in de nieuwsbrief. De school vindt het moeilijk om ouders te informeren,
omdat ze bang zijn dat de ouders nog niet geïnteresseerd zijn.’
6.3 Visie op Passend Onderwijs
Op verschillende manieren is getracht te achterhalen wat de visie van ouders op Passend
Onderwijs is. Aan de ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte is gevraagd om
hun mening te geven over (mogelijke) veranderingen die Passend Onderwijs met zich
meebrengt. Er is uitleg gegeven over verschillende veranderingen en ouders konden
aangeven of zij dit als een verslechtering of een verbetering zouden zien. Zij hadden tevens
de mogelijkheid om ‘geen mening’ of ‘weet ik niet’ als optie aan te geven.
Hieronder wordt per onderwerp beschreven wat aan ouders is voorgelegd, en vervolgens
worden de percentages gerapporteerd van de ouders die het een verslechtering of een
verbetering vinden.
Zorgplicht
Nu mogen ouders zelf een school zoeken als een kind meer ondersteuning nodig heeft.
Straks gaat het als volgt: Als de school aangeeft dat uw kind het beste naar een andere
school kan gaan, moet de school zorgen dat daar een passende plek is.
Van de ouders in het PO geeft 40 procent aan dat dit een verbetering is in vergelijking met
de huidige situatie. Iets minder ouders vinden het een verslechtering: bijna één derde van
de ouders (32%). De overige 28 procent weet niet of het een verbetering of verslechtering
is. In het VO vindt 31 procent het een verbetering en 27 procent vindt het een
verslechtering.
Indicatie
Nu is het zo dat ouders van een kind met een indicatie de mogelijkheid krijgen hun kind met
een rugzak in het regulier onderwijs mee te laten doen of ze mee te laten doen aan speciaal
onderwijs. Die vorm van indicatiestelling komt straks te vervallen. Samenwerkingsverbanden
mogen zelf bepalen welk ondersteuningsaanbod voor een leerling het beste is. Om te
bepalen of een leerling in het speciaal onderwijs het meest op zijn of haar plaats is, moet wel
een (onafhankelijke) deskundige worden geraadpleegd.
In het PO vinden meer ouders dit een verslechtering (36%) dan dat ouders dit een
verbetering vinden (29%). Meer dan één derde van de ouders weet niet of dit een
verslechtering of verbetering is. Het VO verschilt niet veel van het PO. Daar vindt 35 procent
van de ouders het een verslechtering en een kwart van de ouders vindt het een verbetering.
Ontwikkelingsperspectief
Het ontwikkelingsperspectief (nu handelingsplan) kijkt meer dan nu het geval is naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op de lange termijn. Er wordt gekeken naar de
doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens te kijken wat er nodig is om die
doelen te bereiken. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de school zelf. Dat
gebeurt wel in overleg met de ouders.
Bijna driekwart van de ouders in het PO (71%) vindt het invoeren van een
ontwikkelingsperspectief een verbetering van de huidige situatie. In het VO vindt 61 procent
van de ouders dit een verbetering. Zowel in het PO als in het VO vindt minder dan 10
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procent van de ouders het een verslechtering. In het PO gaat het om 5 procent van de
ouders en in het VO om 9 procent.
Regionale verschillen in het aanbod van extra ondersteuning
Straks krijgen samenwerkingsverbanden van schoolbesturen meer vrijheid om de extra
ondersteuning naar eigen inzicht te regelen. Hierdoor ontstaan er tussen regio’s verschillen
in het aanbod van extra ondersteuning. Ouders en kinderen in de ene regio kunnen dus
gebruik maken van andere vormen van extra ondersteuning dan ouders en kinderen in de
andere regio.
In het PO geeft 45 procent van de ouders te kennen dat zij dit een verslechtering vinden en
één vijfde (21%) vindt het een verbetering. In het VO vindt 52 procent dit een verslechtering
en 15 procent een verbetering.
6.4 Meningen over Passend Onderwijs
Aan ouders met kinderen in het regulier onderwijs (dus ongeacht of hun kind extra
ondersteuning ontvangt of niet) is gevraagd een keuze te maken tussen onderstaande
uitspraken.
1. De school moet zijn uiterste best doen om alle kinderen binnen de school te houden,
ook als kinderen wat meer aandacht vragen.
2. De school moet kinderen die veel extra aandacht nodig hebben, doorverwijzen naar
speciale scholen.
In het PO koos een meerderheid (61%) van de ouders voor optie 1. Deze ouders kunnen zich
meer vinden in de uitspraak dat de school zijn uiterste best moet doen om alle kinderen
binnen de school te houden. In het VO ligt het percentage ouders dat koos voor optie 1 nog
hoger, namelijk op 74 procent.
Daarnaast is aan dezelfde respondenten gevraagd te reageren op de volgende uitspraak: ‘Ik
heb er moeite mee dat er één of enkele kinderen met een ondersteuningsbehoefte in de klas
van mijn kind zitten’. Onderstaande tabel geeft de antwoorden van de ouders weer.
Tabel 6.4 Bezwaar om kinderen met een ondersteuningsbehoefte in de klas van mijn kind te
hebben (in percentages, PO-ouders n=106, VO-ouders n=129)
PO

VO

Helemaal mee eens

0

0

Mee eens

3

2

Soms mee eens/ soms mee oneens

24

25

Mee oneens

34

37

Zeer mee oneens

39

33

0

3

Geen mening/ weet ik niet

De meerderheid van de ouders met kinderen in het reguliere primair- en voortgezet
onderwijs is het (zeer) oneens met de stelling dat het moeilijk is als kinderen met een
ondersteuningsbehoefte in de klas van het eigen kind zitten.
Ouders hadden de mogelijkheid om opmerkingen bij deze vragen toe te voegen. Hier hebben
meerdere ouders ook gebruik van gemaakt. Uit opmerkingen van ouders met kinderen in
zowel het PO als het VO blijkt met name dat er zorgen zijn dat er minder of geen tijd
overblijft voor de overige kinderen zonder ondersteuningsbehoeften. Daarnaast vragen
ouders aandacht voor de begaafdere leerlingen die juist boven de maat presteren. Ook
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geven ouders aan dat er van tevoren moet worden gekeken wat de ernst en hoeveelheid van
de ondersteuning is en het kind met de ondersteuningsbehoefte moet zelf ook nog op zijn of
haar gemak zijn in de reguliere klas. Tot slot dient de leraar gespecialiseerd te zijn om
kinderen met een ondersteuningsbehoefte goed te onderwijzen, want zo stelt een ouder: ‘nu
zijn er veel leerkrachten die niet met deze kinderen kunnen omgaan’. Overheersend beeld uit
de opmerkingen is echter: ‘ieder kind heeft recht op de aandacht die het nodig heeft’.
Interviews
Tijdens de telefonische interviews zijn bovenstaande thema’s ook meermaals aan bod
gekomen en daarbij hadden ouders de mogelijkheid om uit te weiden over hun voorkeuren.
De voorkeur van ouders voor de ene situatie boven de andere is vaak gebaseerd op vele
jaren persoonlijke ervaring.
Jong en flexibel
Zo onderbouwt een ouder waarom ze er huiverig voor is dat er onvoldoende aandacht overblijft voor de
‘gemiddelde’ leerling. ‘Nu zitten er bij mijn oudste kind drie of vier kinderen met autisme in de klas en dat
vraagt heel veel van de leerlingen en leraren. Ik vind de hoeveelheid flexibiliteit die er van de kinderen
wordt gevraagd om goed om te gaan met autistische kinderen of kinderen die heel boos worden zorgelijk.
Op sommige scholen wordt verwacht dat kinderen zonder stoornis verstandiger zijn dan kinderen met een
stoornis. Deze school redt het wel, want het is een klas van dertien kinderen met veel structuur e.d. Op de
vorige school van mijn kind was dat nooit gelukt. Ik vind het bezwaarlijk als er heel veel tijd en aandacht
gaat naar een klein percentage van de kinderen’.
Bron: uit een gesprek met een moeder van twee hoogbegaafde kinderen op een reguliere
basisschool.

Ouders noemen de kwaliteit van de leraar als belangrijk onderdeel van het al dan niet slagen
van Passend Onderwijs. Hieronder daarover nog enkele citaten uit de interviews.
‘Als je kind onder of boven de standaard norm komt, wordt het lastig voor leraren en ib’ers. Leraren
moeten vaak nog leren waar de kinderen behoefte aan hebben, ze houden zich vast aan het gemiddelde.
Bijvoorbeeld in groep 3 vroeg mijn kind hoe het zit met die puntjes op de ‘e’ (trema’s) en de juf zei
vervolgens: “dat leer je wel in groep 6”. Het kind heeft nu de behoefte aan uitleg daarover’!
‘Ik denk dat Passend Onderwijs een goed systeem kan zijn, maar ik ben bang dat er superleraren voor de
klas moeten gaan staan. In een klankbordgroep hebben we het erover gehad dat er verschillende soorten
expertise bij scholen liggen. De scholen werken alleen nu nog niet samen, zij houden de eigen expertise
nog erg voor zich. De besturen zijn nog te concurrerend. In de Achterhoek wordt ‘gevochten’ voor iedere
leerling. Het wordt lastig om vóór 2014 dit gedrag te veranderen’.
‘Door mijn eigen ervaringen met mijn jongens heb ik erg te doen met de leraren op het regulier onderwijs
als er kinderen met cluster 4 rugzakjes komen. Dit kan ten koste gaan van de andere leerlingen. In een
grote klas ontstaat er steeds onrust. De leraren op het speciaal onderwijs hebben een hele andere
expertise. Het streven om deze kinderen te integreren in de maatschappij is zeker prima en ook belangrijk,
maar op het moment dat die kinderen het moeilijk hebben dan is er een hele strakke begeleiding nodig om
ze erbij te houden. Dan komt het je eigen kind ook niet ten goede als dit de leraar op het regulier
onderwijs niet lukt. Voor het grote gros van de leraren wordt het heel moeilijk’.

Ouders doen tot slot aanbevelingen aan scholen:
x
Een ouder geeft aan dat het voor de toekomst van Passend Onderwijs van belang is
om leraren te leren onderwijzen van het klassikale naar het individuele niveau. De
ouder zegt hierover: ‘het zal per leraar verschillen of ze dat aan kunnen, maar het
moet mogelijk zijn. Er moet vooral worden gekeken waar elke leraar goed in is.
Kijken naar de competenties van leerkrachten. Niet kijken naar wat ze missen, maar
waar ze goed in zijn. Ik zou graag een meer bedrijfsmatige benadering in het
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x

x

onderwijs zien. Wat is nodig? Wat is er niet nodig? En wel altijd in het belang van de
kinderen. Alle extra’s die leraren moeten doen proberen te schrappen’.
Een andere ouder meent dat het primair onderwijs fundamenteel anders moet
worden ingericht en dat logistieke problematiek dit niet zou moeten tegenhouden: ‘Er
is een vertaalslag naar specialisme, vak en leergroep nodig. De leraar die goed is in
rekenen, kan bijvoorbeeld de lessen rekenen doen. Er moet meer op tijd gewerkt
gaan worden, een uur rekenen bij de ene leraar, een uur taal bij de andere leraar.
Nu is het zo dat als de leraar niet goed is in rekenen, maar het kind wel, het kind
vervolgens ook wordt gedemotiveerd. Er wordt nog teveel gedacht in termen van de
eigen klasjes en zo min mogelijk delen. Het niet durven delen van informatie is een
probleem binnen het onderwijs, want stel je voor dat je les niet goed genoeg is…’.
Ter voorbereiding op Passend Onderwijs zouden er ook contacten gelegd moeten
worden met de PABO, zo denkt een ouder. ‘De PABO kan helpen een andere
structuur te brengen in het opleiden van leraren. Leraren moeten leren wat hun
kracht is. Passend Onderwijs wordt lastig met zeven vakken die een leraar allemaal
goed moet doen. Alle instellingen zijn nodig om een cultuuromslag te maken waarin
leraren weer ruimte krijgen en leren om ook náást het programma te denken en
alsnog aan de eisen te voldoen’.

6.5 Belangrijkste bevindingen
Er blijkt systematisch een verschil te zijn in hoeveel ouders in het PO en hoeveel in het VO
op de hoogte zijn van verschillende elementen van het Passend Onderwijs. In onderstaande
tabel zijn de cijfers in een overzicht gepresenteerd. Dit onderdeel is aan alle ouders
voorgelegd.
Tabel 6.5 Op de hoogte van kenmerken Passend Onderwijs (in percentages, PO-ouders versus
VO-ouders die ‘ja’ antwoorden)
PO

VO

Wet Passend Onderwijs

51

33

Veranderingen in de rugzakregeling

32

19

Ontwikkelingsperspectief

50

33

Ondersteuningsplanraad

14

5

Regeling van inspraak

15

5

Ouders in het VO blijken consequent minder kennis te hebben en geïnformeerd te zijn over
(deze aspecten van) Passend Onderwijs. De ouders die wel op de hoogte zijn, hebben deze
kennis vaak verrassend genoeg opgedaan in de media en niet door middel van school of
andere aan schoolgerelateerde instanties. De school van het kind of het
samenwerkingsverband worden overigens daarnaast ook als bronnen genoemd. Verder doen
veel ouders zelf het werk: ze gaan actief op zoek naar informatie. Over de
ondersteuningsplanraad zoeken minder ouders informatie op in vergelijking met de andere
onderdelen. De ouderorganisaties worden over het algemeen nauwelijks genoemd als bron
voor informatie over Passend Onderwijs.
De kennis over Passend Onderwijs onder de ouders die zijn geïnterviewd blijkt wisselend en
iedereen heeft andere vermoedens over de gevolgen van het invoeren van Passend
Onderwijs. Eén ding hebben zij over het algemeen gemeen: ze zijn ongerust dat
veranderingen in het nadeel van hun kind zullen uitpakken.
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De rode draad in paragraaf 6.3 lijkt te zijn dat ouders in het VO sceptischer tegenover de
veranderingen met betrekking tot Passend Onderwijs staan dan de ouders in het PO. Dit
onderdeel is alleen aan ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte voorgelegd.
Tabel 6.6 Visie van ouders op veranderingen (in percentages, PO-ouders versus VO-ouders)
PO

VO

Zorgplicht

40% verbetering

31% verbetering

Indicatie

29% verbetering

25% verbetering

Ontwikkelingsperspectief

71% verbetering

61% verbetering

Regionale verschillen in het aanbod van extra ondersteuning

21% verbetering

15% verbetering

Het enige aspect waar een ruime meerderheid van alle ouders positief over is, is het
invoeren van een ontwikkelingsperspectief. Zij geven aan dat dit een verbetering is van de
huidige situatie. De meeste ouders vinden de mogelijkheid van het optreden van regionale
verschillen onwenselijk.
Tot slot is aan ouders met kinderen in het regulier onderwijs een aantal stellingen over
Passend Onderwijs voorgelegd. In het VO verkiezen meer ouders dan in het PO de stelling
dat ‘De school zijn uiterste best moet doen om alle kinderen binnen de school te houden, ook
als kinderen wat meer aandacht vragen’ boven de stelling dat ‘De school kinderen moet
doorverwijzen naar speciale scholen als deze kinderen veel extra aandacht nodig hebben’.
Zowel in het VO als in het PO kiest een ruime meerderheid van de ouders voor de eerste
stelling.
De meerderheid van de ouders met kinderen in het reguliere PO en VO is het (zeer) oneens
met de stelling dat het moeilijk is als kinderen met een ondersteuningsbehoefte in de klas
van het eigen kind zitten. Men vreest wel eens dat er onvoldoende draagvlak is voor het idee
dat er meer kinderen met ondersteuningsbehoeften in het reguliere onderwijs verblijven. Dat
draagvlak bestaat kennelijk wel onder de ouders die aan ons onderzoek deelnamen: veel
ouders geven aan daarvoor open te staan. Sommige ouders stellen wel bepaalde
voorwaarden aan het verblijf van kinderen met ondersteuningsbehoeften in het reguliere
onderwijs. Zo moet er bijvoorbeeld voldoende tijd overblijven voor de (boven)gemiddelde
leerling en de leraar moet goed voorbereid en kundig zijn. Hierover doen diverse
geïnterviewde ouders aanbevelingen.
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7. Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen
Voor dit onderzoek zijn zowel ouders zonder als met kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften in het PO en VO ondervraagd. Het was niet gemakkelijk scholen
bereid te vinden om ouders voor dit onderzoek uit te nodigen. Uiteindelijk is een behoorlijk
grote groep ouders bereid geweest de internetvragenlijst in te vullen: 165 ouders met een
kind in het PO en 238 met een kind in het VO. Met een 18-tal ouders zijn diepte-interviews
gehouden. De thema’s die aan bod komen zijn communicatie en informatie, alle aspecten
van het verkrijgen van extra ondersteuning en medezeggenschap en klachtenprocedures. Tot
slot is bij ouders gepeild naar hun kennis over Passend Onderwijs en naar hun ideeën over
de op handen zijnde veranderingen.
De groep ouders die meedeed aan dit onderzoek is niet representatief voor de ‘gemiddelde
ouder’ van Nederland. De participerende ouders zijn relatief hoog opgeleid, autochtoon en er
zijn naar verhouding weinig ouders met kinderen op het HAVO of VWO. De groep ouders met
kinderen op SBO, SO, PrO en LWOO en de groep ouders met kinderen in basisscholen of VOscholen met een ondersteuningsbehoefte is oververtegenwoordigd, omdat het onderzoek
zich ook specifiek op die ouders richtte.
In dit afsluitende hoofdstuk geven we in paragraaf 7.1 onze bevindingen weer; eerst per
onderwerp en daarna besteden we extra aandacht aan de gevonden verschillen tussen
ouders met kinderen in het PO en het VO en ouders van kinderen met en zonder
ondersteuningsbehoeften. Een waardering van de gevonden resultaten volgt in paragraaf 7.2
en in die paragraaf wordt verder kort ingegaan op vervolgmetingen. Tot slot presenteren we
aanbevelingen (paragraaf 7.3).
7.1 Samenvatting en conclusies
Uit de literatuurstudie (in Deel 1 van dit rapport) werd geconcludeerd dat er een aantal
belangrijke factoren is rond ouderbetrokkenheid. Kort gezegd gaat het om goede
communicatie (op maat en bij voorkeur leidend tot educatief partnerschap) en dat effectieve
ouderbetrokkenheid vooral ontstaat daar waar het de school lukt ouders te ondersteunen bij
het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen. De hieronder samengevatte resultaten
van de nulmeting onder ouders wijzen er op dat er nog veel ruimte is om deze factoren te
versterken.
Communicatie
Zowel in het PO als in het VO blijken 10-minutengesprekken en ouderbijeenkomsten als
mondelinge methoden en de schoolgids, nieuwsbrieven en website als schriftelijke/ digitale
methoden, nog steeds de meest gangbare manieren van communicatie. Een ruime
meerderheid van de ouders heeft enkele keren per schooljaar contact met de school over
hun kind. Rond een vijfde van alle ouders vindt dat te weinig. Een meerderheid van alle
ouders geeft aan tevreden te zijn over het contact met school. Ouders vinden dat de doelen
van communicatie met school met name zijn: het informeren, betrekken en mee laten
denken van ouders. Een kleine groep ouders wisselt regelmatig tips uit met leraren, de
grootste groep doet dat soms of nooit. Bij een nog kleinere groep ouders is echt sprake van
wederzijdse uitwisseling van tips; dat is een goed voorbeeld van effectieve
ouderbetrokkenheid.
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Het realiseren en uitvoeren van extra ondersteuning
Ouders die aangaven dat hun kind extra ondersteuning ontvangt, hebben dat veelal zelf
geïnitieerd, maar in één derde van de gevallen heeft de school het initiatief genomen. De
meerderheid van de PO-ouders is tevreden met de extra ondersteuning, in het VO is die
groep ouders aanzienlijk kleiner. VO-ouders zijn minder goed geïnformeerd over de extra
ondersteuning. De ondersteuning is in het PO doorgaans vastgelegd, in het VO doorgaans
niet. Al met al kunnen we concluderen dat het voor VO-ouders eerder uitzondering dan regel
is dat men met de school heeft gesproken over een plan waarin wordt vastgelegd hoe extra
ondersteuning wordt geboden.
Bij de vaststelling van problemen van kinderen zijn veel verschillende professionals
betrokken en ouders zelf zijn er intensief bij betrokken. Veruit de meeste ouders zijn
tevreden over de communicatie hierover. PO-ouders vinden leerkrachten (zeer) deskundig in
het omgaan met kinderen met ondersteuningsbehoeften, bij VO-ouders vindt de minderheid
docenten (zeer) deskundig.
Ouders die een verwijzing kregen en daarmee de keuze hadden een andere school te kiezen,
bezoeken vaak enkele scholen ter oriëntatie. Men wordt hierbij veelal ondersteund door
onderwijsprofessionals en is tevreden over de communicatie hierover. In deze situatie zijn
VO-ouders wel even tevreden als PO-ouders. Een belangrijke constatering is dat kinderen
van bijna alle ouders met een verwijzing op de school van hun voorkeur terecht zijn
gekomen.
Als ouders reflecteren op het hele proces van het verkrijgen van extra ondersteuning (voor
sommige inclusief indicatie en verwijzing), beoordeelt de meerderheid van de PO-ouders de
procedure als goed of voldoende. VO-ouders zijn negatiever en een grotere groep van hen
weet niet goed hoe ze het proces moeten beoordelen.
Het beeld is duidelijk: PO-ouders zijn in grote meerderheid tevreden over communicatie en
geboden ondersteuning en voelen zich betrokken. Bij VO-ouders is dat een veel kleinere
groep en kunnen we constateren dat bij sommige leerlingen de extra ondersteuning zich
volledig buiten hun ouders om voltrekt. Hoewel de natuurlijke afstand tussen ouders en VOschool groter is, lijkt het toch voor de hand liggend dat in het geval van kinderen met extra
ondersteuningsbehoeften er met ouders over wordt gecommuniceerd. Dat is echter nog geen
bestaande praktijk.
Inspraak en klachten
Een meerderheid van de ouders is bekend met de medezeggenschapsraad op de school van
het eigen kind. Een heel geringe groep ouders zit ook daadwerkelijk in deze raad. Een groot
aantal ouders weet niet of er een ouder van een kind met ondersteuningsbehoefte in de
medezeggenschapsraad zit. Dat is niet vreemd, gezien het feit dat dit relatief onbekende
ouders kunnen zijn (met kinderen in andere groepen of in het VO zelfs van andere
schooltypen).
In het VO laten, meer dan in het PO, ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte
weten wel eens onenigheid te hebben gehad over een besluit van school met betrekking tot
de toelating of ondersteuning van hun kind. Deze ouders dienen vervolgens niet of
nauwelijks een klacht in. De ouders die een klacht indienen doen dit met name bij een
onafhankelijke partij zoals de Onderwijsconsulenten. Gebrekkige communicatie van de school
wordt het vaakst aangegeven als reden van onenigheid.
Passend Onderwijs
In het PO is de helft van de ouders op de hoogte van de Wet Passend Onderwijs en het
ontwikkelingsperspectief, van de overige voorgelegde onderwerpen zijn veel minder ouders
op de hoogte. Van de VO-ouders is steeds een kleinere groep op de hoogte. Het minst zijn
ouders op de hoogte van de ondersteuningsplanraad en de regeling van inspraak. De ouders

92

Monitor Ouders en Passend Onderwijs, Deel 2, Sardes 2013

die wel op de hoogte zijn, hebben hun kennis vaak opgedaan uit de media en veel minder
vaak opgepikt van scholen of samenwerkingsverbanden. Risicovol aan informatie uit de
media is dat niet alle informatie juist is en dat de nadruk vaak ligt op bezuinigingen of
bezorgde leerkrachten. Er bestaan behoorlijk wat misvattingen over Passend Onderwijs,
bijvoorbeeld dat het staat voor volledig inclusief onderwijs.
Ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften is een aantal toekomstige veranderingen
uitgelegd en gevraagd een inschatting te maken; vindt men de verandering een verbetering
of een verslechtering, of heeft men geen oordeel? Het enige onderdeel waar een ruime
meerderheid van alle ouders positief over is, is het invoeren van het
ontwikkelingsperspectief. Een minderheid van de ouders ziet de zorgplicht, de nieuwe vorm
van indicatiestelling en de regionale verschillen in het aanbod van extra ondersteuning als
een verbetering. Dat laatste punt wordt door bijna de helft van de ouders als een
verslechtering gezien.
Wat vinden andere ouders van de veranderingen die de Wet Passend Onderwijs voorstaat?
De meerderheid van de ouders met kinderen op basisscholen en VO-scholen zonder LWOO is
het (zeer) oneens met de stelling dat ‘men er moeite mee heeft als kinderen met een
ondersteuningsbehoefte in de klas van het eigen kind zitten’. Zo bezien lijkt er draagvlak
voor Passend Onderwijs. Dat blijkt ook als deze ouders moeten kiezen uit twee uitspraken;
de meeste ouders kiezen dan de uitspraak dat scholen moeten pogen kinderen binnen te
houden en niet de uitspraak dat kinderen met ondersteuningsbehoeften naar andere vormen
van onderwijs moeten.
Verschillen tussen PO en VO
De resultaten verschillen vaak erg tussen PO en VO, daarom worden hier nog enkele
belangrijke verschillen opgesomd.
x
Vooral in het VO wisselen ouders (bijna) nooit tips uit met leraren van de school van
hun kind.
x
Meer PO-ouders zijn het eens met de stellingen (of de school rekening houdt met de
wensen van ouders, of zij bruikbare adviezen geven en of zij de ouder benaderen als
gelijkwaardige gesprekspartner).
x
Meer ouders van kinderen in het VO geven aan dat het lastig is om met hun vragen
bij een deskundige binnen de school terecht te kunnen.
x
Ouders in het VO zijn een stuk minder positief over de informatieverstrekking over
wat hun kind met extra ondersteuningsbehoefte nodig heeft en ook over hoe deze
ondersteuning vervolgens wordt verzorgd.
x
Er is een behoorlijk grote groep VO-ouders die niets weet over uitvoering van extra
ondersteuning en een grote groep die hierover ontevreden is.
x
PO-ouders zijn overwegend veel positiever dan VO-ouders over de moeite die een
school doet om overeenstemming te krijgen over wat hun kind met een
ondersteuningsbehoefte nodig heeft. Tevens zijn PO-ouders positiever over hun
inspraak bij de inhoud en uitvoering van de extra ondersteuning van hun kind.
x
In het PO zijn meer ouders bekend met de medezeggenschapsraad op de school van
hun kind dan in het VO.
x
Ouders in het VO blijken consequent minder kennis te hebben over (aspecten van)
Passend Onderwijs.
x
In het VO zijn meer ouders het eens met de stelling dat ‘De school zijn uiterste best
moet doen om alle kinderen binnen de school te houden, ook als kinderen wat meer
aandacht vragen’.
In dit rapport zijn alleen de ouders aan het woord geweest. Het is mogelijk dat scholen
ouders wel geïnformeerd hebben, maar dat dit niet bij de ouders is aangekomen (letterlijk en
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figuurlijk). Ook als dat het geval is, kunnen we constateren dat VO-scholen niet succesvol
zijn in het informeren en betrekken van alle ouders.
Verschillen tussen ouders van kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte
x
Ruim een kwart van de ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het
VO vindt de frequentie van het huidige contact dat zij met school hebben
onvoldoende en zij zijn ook minder tevreden met het contact. Dat geldt ook in het
PO.
x
Ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte geven vaker dan andere
ouders aan dat doelen van de communicatie met school zijn: Huiswerkbegeleiding,
thuis stimuleren van de ontwikkeling en het samen beslissen.
x
Ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte wisselen meer tips uit met
school. Dit gebeurt met name meer in het PO.
7.2 Waardering
De ECPO heeft Sardes gevraagd te reflecteren op de resultaten van het onderzoek en na te
gaan wat de implicaties zijn voor de voorbereiding op Passend Onderwijs.
Uit het onderzoek “De voorbereiding van samenwerkingsverbanden op Passend Onderwijs”
(Sardes, 2013) blijkt dat behoorlijk veel samenwerkingsverbanden nog achterlopen op het
terrein van ondersteuning en medezeggenschap van ouders. Daarover maken veel
betrokkenen zich zorgen. In het licht van onderhavig onderzoek kunnen we vaststellen dat
die zorgen zeker niet overdreven zijn. Veel ondervraagde ouders van kinderen met
ondersteuningsbehoeften zijn niet positief over de op handen zijnde wijzigingen, vooral het
idee van regionale verschillen zien veel ouders als een verslechtering, terwijl dat één van de
belangrijke kenmerken van Passend Onderwijs is en tevens een kenmerk van andere grote
operaties zoals de decentralisatie van Jeugdzorg en AWBZ zorg naar gemeenten.
Toch is er ook reden voor optimisme. Veel ouders staan positief tegenover het idee dat meer
kinderen in het ‘gewone’ onderwijs een plek krijgen. Het vraagt wel veel van de
communicatieve vaardigheden van onderwijsprofessionals. Als men (alle) ouders betrekt bij
het wel en wee van de leerlingen (niet alleen van hun eigen kind maar ook van de andere
kinderen in de groep of klas), is er een grote kans op een goede verstandhouding waardoor
men in het geval van problemen sneller tot oplossingen komt. In het PO maar vooral in het
VO moeten samenwerkingsverbanden met urgentie aan de slag om de competenties van
leerkrachten en leraren om contact te maken en te houden met ouders te versterken. Nog
steeds komt het voor dat VO-scholen beslissingen aan ouders mededelen die vanuit het
perspectief van de ouders ‘uit de lucht komen vallen’. In het onderzoek van Fukkink (2013)
naar thuiszitters bleek dat geregeld voor te komen en ook in dit onderzoek troffen we er
voorbeelden van aan. Als het contact tussen ouders en school zo schraal is vervreemden zij
sneller van elkaar, met bijvoorbeeld als mogelijk gevolg het thuiszitten van een leerling.
Na de nulmeting
In dit onderzoek is consequent gesproken over kinderen met ondersteuningsbehoeften (in
plaats van zorgkinderen of kinderen met problemen). Hiermee wordt aangesloten op de
terminologie en het gedachtegoed van de komende Wet Passend Onderwijs. In hoofdstuk 1
kwamen een aantal opbrengsten aan bod die onder Passend Onderwijs voor ouders
gerealiseerd zouden moeten worden:
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1. het is duidelijk voor ouders wat scholen kunnen bieden;
2. ouders hebben een plaatsgarantie.
Ouders:
1. hoeven niet meer te shoppen;
2. zijn tevreden over het onderwijs in het algemeen;
3. zijn tevreden over de zorgen ondersteuning en/ of plaatsing kind.
De nulmeting waarover in dit rapport gerapporteerd wordt, heeft plaatsgevonden voordat de
Wet Passend Onderwijs van kracht werd, dus kan er nog niet over al deze opbrengsten
geoordeeld worden. In dit onderzoek is uitgebreid aandacht besteed aan tevredenheid van
ouders over communicatie en contact. En in het bijzonder is aandacht besteed aan de
tevredenheid van ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften met de informatie,
communicatie en kwaliteit van de ondersteuning. Er is tevens in beeld gebracht wat ouders
weten over medezeggenschap en over mogelijkheden voor het indienen van klachten. Al
deze aspecten kunnen bij een volgende meting weer aan bod komen en lenen zich voor
vergelijking met deze meting.
De kennis over Passend Onderwijs kan bij een volgende meting ook weer worden gepeild bij
ouders, aangevuld met het peilen van kennis over ondersteuningsprofielen van scholen en
ondersteuningsplanraden, die tegen die tijd bestaan. Bijzonder interessant is of de grote
groep ouders die nu positief staat ten opzichte van het opvangen van kinderen met
ondersteuningsbehoeften in het onderwijs, zich stabiliseert. Uit het onderzoek van Roeleveld
e.a. (2013) blijkt in ieder geval dat het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoeften geen
invloed heeft op de prestaties van de andere leerlingen. Dergelijke feiten zijn voor ouders
niet altijd bekend noch belangrijk. Zij hebben vooral oog voor het welzijn van hun kind en de
sfeer in de groep/ klas en de school.
7.3 Aanbevelingen
Welke aanbevelingen kunnen naar aanleiding van dit onderzoek geformuleerd worden?
x
Er is een flinke groep ouders die graag meer contact wil met de school; reden te
meer om aan ouderbetrokkenheid blijvend aandacht te schenken. Daarbij heeft
individueel contact de voorkeur boven het informeren van groepen met algemene
informatie.
x
Scholen (vooral VO-scholen) kunnen vaker contact opnemen met ouders van
kinderen met ondersteuningsbehoeften om te communiceren over de invulling van de
extra ondersteuning. Het VO kan daar iemand expliciet voor verantwoordelijk maken
om te voorkomen dat docenten van elkaar denken dat anderen daar wel voor zorgen.
x
Het stimuleren van de ontwikkeling thuis is één van de meest effectieve vormen van
ouderbetrokkenheid. In het VO krijgen veel minder ouders bruikbare adviezen van
school dan in het PO. In het PO, maar met name in het VO, hebben leraren hier nog
een wereld te winnen.
x
Scholen kunnen ouders daarentegen veel vaker expliciet vragen om tips over het
omgaan met hun kind. Ouders voelen zich dan gehoord, meer gelijkwaardig
benaderd en hierdoor zal het contact verbeteren en zullen ouders ook makkelijker
adviezen aannemen van de school.
x
Scholen moeten voor alle leerlingen met extra ondersteuning een plan opstellen
waarin afspraken worden vastgelegd. Dat moet niet alleen omdat het een plicht is,
maar ook omdat het de uitgelezen kans is om met ouders te spreken over de
ontwikkeling van hun kinderen en hoe ouders en school deze samen kunnen
stimuleren.
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x

x

x

Omdat we constateren dat veel VO-ouders slecht geïnformeerd zijn over de extra
ondersteuning die hun kind zou moeten ontvangen, zouden derden (hulpverleners,
psychologen, artsen, etcetera) ouders kunnen stimuleren hierover met het VO te
spreken. Ook voor belangenverenigingen van ouders is hier een rol weggelegd.
Zowel in het PO als het VO kunnen scholen een verbeterslag maken in het
informeren van de ouders over de klachtenregelingen en bezwaarprocedures.
Tegelijkertijd kunnen ze de komende situatie onder Passend Onderwijs onder de
aandacht brengen.
Schoolbesturen en scholen moeten per direct van start gaan met het informeren van
leraren én ouders over Passend Onderwijs en alle onderdelen daarvan (in die
volgorde). Scholen zouden zich niet moeten laten weerhouden met argumenten als
“misschien interesseert het ouders niet”. Zelfs als scholen nog niet exact weten hoe
de gevolgen van Passend Onderwijs uitpakken kunnen ze ouders meenemen in de
ontwikkelingen. Ouders die niet weten waar ze aan toe zijn maar wel merken of
horen dat er zaken veranderen, kunnen ongerust en onzeker worden en dat
verhoogd het risico op weerstand en gebrek aan draagvlak.

Veel van de aanbevelingen hebben betrekking op goede communicatie en het samen
optrekken van ouders en school. Een optimale samenwerking ontstaat gemakkelijker als het
contact tussen ouders en school al is ontstaan; dat geldt voor alle ouders en kinderen. Voor
ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften is het des te meer van belang, omdat er
meer nodig is. Scholen zouden dan nog harder hun best moeten doen om met ouders in
gesprek te gaan, net zoals de meeste ouders nu al erg hun best doen om goed en bij het
kind aansluitend onderwijs te realiseren. De inspanningen belonen zich met een wederzijds
contact dat het uitwisselen van informatie en het stellen van vragen mogelijk maakt. De
school maakt hiermee de weg vrij voor effectieve ouderbetrokkenheid; ouders helpen hun
kinderen buiten schooltijd zo optimaal mogelijk te stimuleren.
Ouders die lager opgeleid zijn of om welke reden dan ook minder mondig zijn, waren
ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Maar zij verdienen zeer veel aandacht van het
onderwijs om de ontwikkeling van hun kinderen zo veel mogelijk te stimuleren (uit de
literatuur blijkt dat deze ouders dat juist nodig hebben). Als het diepgeworteld in de
structuur en de cultuur van de school zit om goed contact met ouders te hebben en samen te
zoeken naar de beste ondersteuning, zullen ook minder mondige ouders hiervan profiteren.
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Lijst met afkortingen
CvI
LGF
LWOO
PCL
PO
PrO
REC
SBO
SO
VSO
VO
WSNS

Commissie voor indicatiestelling
Leerling gebonden financiering
Leerwegondersteunend onderwijs
Permanente commissie leerlingenzorg
Primair Onderwijs
Praktijkonderwijs
Regionaal expertise centra
Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Weer samen naar school
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1

In dit rapport komen aan bod de positie en ervaringen van ouders van leerlingen
met en zonder extra onderwijsondersteuning in het kader van de invoering
van de Wet Passend Onderwijs.

