
Als ouders meer betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen,   
kan dat schooluitval helpen voorkomen. Maar hoe betrek je ouders bij 
school? De handreiking Samen werken aan schoolsucces, gebaseerd op 
onderzoek van Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam, helpt scholen 
de samenwerking met ouders te versterken. 

Hoe kunnen scholen ouders helpen bij de ondersteuning van hun kinderen? En hoe 
kunnen zij het contact met ouders versterken om zo schooluitval tegen te gaan? Deze 
twee onderzoeksvragen stonden centraal in het proefschrift Een kwestie van vertrouwen 
van pedagoge Mariëtte Lusse, nu lector ‘Ouders in Rotterdam Zuid’ aan de Hogeschool 
Rotterdam. Het onderzoek had nog een ander belangrijk doel: een hand reiking ont
wikkelen die scholen praktisch helpt om de samenwerking met ouders vorm te geven.  
De uiteindelijke versie hiervan is verschenen bij uitgeverij Coutinho onder de titel Samen 
werken aan schoolsucces. School en ouders in het vo en mbo. Lusse schreef deze samen met 
adviseur ouderbetrokkenheid Annette Diender.   >

Leerlingen presteren beter 
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Preventie van schooluitval
Dat haar onderzoek waarde zou hebben voor de praktijk, was Mariëtte Lusse al vanaf het 
begin duidelijk: ‘Schooluitval is een heikel thema. En veel scholen zitten met ouders in 
hun maag. Ik heb op vier scholen uitgebreid geobserveerd hoe ze met ouders omgaan 
en veel leerlingen, ouders en mentoren geïnterviewd. Op basis van deze praktijkstudie 
en een literatuurstudie heb ik een eerste versie van de handreiking gemaakt. Deze ben ik 
vervolgens op vijftien scholen gaan uitproberen.’ 

Lusse kreeg daarbij hulp van Annette Diender, die de scholen begeleidde bij de invoe
ring van de testhandreiking. De gemeente Rotterdam financierde de procesbegeleiding 
op deze vijftien scholen. Doordat Diender vervolgens projectleider ouderbetrokkenheid 
werd binnen het gemeentelijke programma Beter presteren, konden al snel meer scholen 
gebruikmaken van Lusses inzichten. 

‘Het programma Beter presteren beoogde de onderwijsresultaten van Rotterdamse 
scholen te verbeteren en had drie pijlers’, vertelt Diender. ‘Kinderen presteren beter als 
ze op scholen zitten waar professionele en bevlogen leraren werken, als ze meer leertijd 
hebben en als hun ouders betrokken zijn. Toen Beter presteren begon, had Mariëtte het 
eerste deel van haar onderzoek al gedaan en de testversie van de handreiking was klaar. 
Deze kon direct worden ingezet op de scholen.’ 

Het onderzoek werd uitgevoerd op scholen in RotterdamZuid, omdat schooluitval daar 
vaker voorkomt dan in andere grote steden en in de rest van Nederland. De conclusie 
uit het onderzoek van Lusse is dat het werken met de handreiking op de deelnemende 
scholen heeft geleid tot een eerste stap in het verbeteren van het contact met ouders. 
Het is aannemelijk dat het doorvoeren van deze aanpak bijdraagt aan preventie van 
schooluitval.  

‘Ik heb een ontwikkelingslijn uitgewerkt met een aantal fasen’, vertelt Lusse. ‘Eerst moet 
een school de attitude naar ouders en de organisatie van de samenwerking met ouders 
verbeteren, vervolgens kan de school werken aan een wederkerige relatie met de ouders. 
Pas als je een relatie hebt, kom je aan de inhoud toe en kun je naar elkaars boodschap 
luisteren. Als dat lukt in gewone situaties, heb je er iets aan als er problemen zijn en 
schooluitval dreigt. Met de school kijken we in welke fase deze zich bevindt en maken 
we samen een aanpak op maat.’ 

Volgens Annette Diender is die samenwerking heel belangrijk voor het draagvlak op de 
school: ‘Dat scholen zelf een actieve rol kunnen spelen, maakt dat ze positief zijn over 
het onderzoek.’  >



Als basis van de aanpak formuleerde Lusse een tiental zogenoemde succesfactoren die 
voor beter contact met ouders zorgen. Succesfactoren zijn bijvoorbeeld ouders zich wel
kom laten voelen, vroeg kennismaken met alle ouders, aandacht besteden aan wat goed 
gaat met hun kind, het toekomstperspectief van de leerling centraal stellen en vanuit 
school voeding geven aan het gesprek thuis. 

Kennismakingsgesprek
Het invoeren van deze factoren vereist soms een kanteling in het denken van de school, 
ziet Lusse. Zo hebben veel scholen alleen contact met ouders als er iets fout gaat met de 
leerling. Pas als er problemen zijn, zoals spijbelen of leerproblemen, vragen scholen aan 
de ouders op gesprek te komen. ‘Beter is een positieve benadering door álle ouders aan 
het begin van het jaar uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Uit mijn onder
zoek blijkt dat 95 procent van de ouders op zo’n uitnodiging ingaat. Het begin van het 
schooljaar is een goed moment. Dan is er nog niets vervelends gebeurd.’

Lusses onderzoek trok de belangstelling van andere scholen. ‘Doordat er de nodige 
publiciteit was rond het onderzoek en ik een aantal malen een lezing hield, ben ik 
benaderd door schoolleiders en gemeenteambtenaren uit andere steden die over mijn 
onderzoek hoorden. Zij vroegen of ze de handreiking konden gebruiken.’

‘Scholen hebben, met succes, concrete stappen gezet’, vult Annette Diender aan. ‘Voor
heen was ouderbetrokkenheid iets wat je als school “erbij moest doen”. In Rotterdam is 
ouderbetrokkenheid nu een duidelijker onderdeel van het beleid geworden. Doordat we 
de onderzoeksresultaten zo goed kunnen verwerken in de praktijk van scholen en in het 
stedelijk beleid, krijgt de samenwerking met ouders een duidelijkere plek.

‘Als gemeente en schoolbestuur vraag je scholen te investeren in ouderbetrokkenheid. 
Maar dat moet je wel kunnen legitimeren. Die legitimatie kunnen we geven doordat 
onderzoek bewijst dat het werkt.’
Dat Rotterdam tevreden is met het resultaat van het onderzoek en de handreiking blijkt: 
de gemeente geeft alle vo- en mbo-scholen in de stad een gratis exemplaar. •

 De foto’s zijn gemaakt tijdens het testen van de handreiking 
op scholen in Rotterdam-Zuid.
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