
Uitslag  

Vragenlijsten 

Ouderbetrokkenheid 



Respondenten: 

 

ouders 47 %             (N = 120)      

leerkrachten 88%     (N = 22) 



2 deling vragenlijsten 

 

- huidige situatie 

- gewenste situatie 



1. Huidige situatie 

 

- algemeen beeld 

- communicatie  

- visie & beleid 

- betrokkenheid thuis 

- leerkrachtvaardigheden 





















Samenvattend huidige situatie: 

 
Grote tevredenheid over het algemeen, zowel bij ouders als leerkrachten. 

 

Communicatie tussen ouders en leerkrachten wordt als prettig ervaren. Ouders geven als 

verbeterpunten de communicatie over : 

        ontwikkelingen van hun kind 

        wat zich in de klas afspeelt 

        OR & MR 

 

Communicatiemiddelen worden goed gewaardeerd, website scoort als enige onder de 7. 

 

Op visie en beleid wordt zowel door ouders als leerkrachten laag gescoord. 

 

De betrokkenheid van ouders thuis wordt hoog beoordeeld.  

 

Leerkrachten beoordelen hun eigen vaardigheden zoals mondeling als schriftelijk boven 

een 7. Het laagste scoren kennis op ouderbetrokkenheid en persoonlijke visie.  



 

 

 

 

 

 

 

2. Gewenste situatie 

 

 

- wensen ouders & leerkrachten 

- persoonlijke ontwikkeling leerkrachten 

- vervolgtraject 

 











Samenvattend gewenste situatie: 

 Op kindniveau willen vinden zowel ouders als leerkrachten het wenselijk dat 
ouders meehelpen, meedenken en meebeslissen.  

 

Op klasniveau scoren ouders hoger, waar op schoolniveau leerkrachten juist 
hoger scoren. 

 

Op klasniveau scoren ouders op alle niveaus hoger dan de leerkrachten. 
Meebeslissen vinden leerkrachten niet wenselijk op dit niveau. Ouders 
dénken en helpen vooral graag mee op dit niveau, leerkrachten vinden het 
meedenken op dit niveau minder wenselijk. 

 

Op schoolniveau scoren de leerkrachten op alle gebieden hoger dan ouders. 
Leerkrachten vinden het wenselijk dat ouders op dit niveau meehelpen en 
meedenken, ouders zelf vinden dit minder wenselijk. 

 

Meebeslissen op schoolniveau wordt door zowel ouders als leerkrachten niet 
wenselijk gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 















Samenvattend Vervolgtraject: 

 

- leerkrachten geven de voorkeur aan de ‘relatiegerichte’ school. Dit past bij de     

   wensen van ouders en leerkrachten. 

 

- klassenpost, ouderhulpkaarten, inloopuurtje, vragenlijsten voor ouders & 

portfolio worden als mogelijke routines gekozen door ouders.  

 

- leerkrachten geven aan een visie op ouderbetrokkenheid nodig te vinden. 

 

- Leerkrachten vergroten graag hun kennis over ouderbetrokkenheid en 

verhelderen graag hun persoonlijke visie hierop.   

 

- De voorkeur voor vervolgtraject gaat uit naar gezamenlijke studiedag. Ook de 

werkgroep ouders én leerkrachten scoort hoog.  

 

- 41% van de ouders en 39% van de leerkrachten wordt graag actief betrokken bij 

het vervolgtraject.  

 

 



Heel erg bedankt voor 

je medewerking aan 

mijn onderzoek! 


