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Vraag  

Aan welke eisen moet worden voldaan bij de invulling van oudergesprekken en de inbedding daarvan in 
ouderbeleid om te bereiken dat voor zowel ouders als voor de leerkracht verwachtingen zijn afgestemd en 
afspraken worden gedeeld? 

Kort antwoord 

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen staat hoog op de agenda van zowel scholen als 
ouders. Scholen staan voor de taak dit om educatief partnerschap een goede invulling te geven. Basis 
daarvoor vormt een ouderbeleid waarin afspraken, procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er bereidheid is om die samenwerking aan te gaan met respect 
voor een ieders inbreng. Oudergesprekken blijken effectief wanneer er ruimte is voor uitwisseling, en sprake is 
van vertrouwen en een focus op onderwijsondersteunend gedrag. Gespreksprotocollen, reflectie en intervisie 
kunnen ondersteuning bieden en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de benodigde 
partnerschapsvaardigheden van leraren.   

Toelichting antwoord 

Belang van ouderbetrokkenheid en oudergesprekken 

Ouders voelen zich in toenemende mate betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen (Ule, Živoder & du 
Bois-Reymond, 2015; Vincent, 2017). Ouders zijn zich bewust van het belang van scholing en ontwikkeling 
van hun kind(eren). Zij hebben behoefte daarover contact te hebben met de leerkrachten, maar de ruimte 
daarvoor staat onder druk: leraren ervaren een hoge werkdruk door toegenomen ondersteuningsvragen van 
leerlingen, administratieve last en grote klassen (Ledoux, 2017). 

Dat betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind van belang is, wordt door onderzoek bevestigd 
(Bakker, Denessen, Dennissen & Oolbekkink-Marchand, 2013; Catro et al, 2015). Daarbij gaat het niet zozeer 
om de zichtbare betrokkenheid van ouders op school, maar veeleer om de thuisbetrokkenheid en het 
onderwijsondersteunend gedrag van ouders  (Bakker et. al. , 2013;  Castro et. al., 2015). Gesprekken van 
leraren met ouders over de ondersteuning van hun kind zijn dan ook belangrijk (Bakker et al., 2013). Leraren 
blijken echter nogal eens stress te ervaren bij het voeren van die gesprekken (Deslandes, Barma & Morin, 
2015; Stormont, Reinke, David & Goel, 2013) en hebben –mede daardoor- de neiging deze eenzijdig in te 
vullen met een nadruk op informatieoverdracht en niet op informatie-uitwisseling (o.a. Lemmer, 2012; 
Rechsly & Christenson, 2012; Stefanski, Valli, Jacobson, 2016). Het goed voeren van gesprekken met ouders 
zodat een dialoog ontstaat met daarin een focus op onderwijsondersteunend gedrag thuis door ouders, is 
daarom ook een belangrijke aandachtspunt voor schoolorganisaties (Barr & Saltmarsh, 2014; Stefanski, Valli, 
Jacobson, 2016). Ondersteuning van leraren, door onder andere de directie, om die dialoog aan te gaan is 
daarbij essentieel (Barr & Saltmarsh, 2014). 

Bevorderen van de kwaliteit van oudergesprekken 



 
 

 

 

Uit meta-analyses komt naar voren, dat niet de hoeveelheid contact tussen leraren en ouders van belang is 
voor een goede relatie tussen leraren en ouders, maar veel meer de kwaliteit van het contact en de manier 
waarop gesprekken worden gevoerd. Subtiele componenten, zoals de toon, ervaren steun, verwachtingen ten 
opzichte van het kind, vertrouwen en begrip voor het verhaal van ouders, doen er meer toe (Jeynes, 2011; 
Santiago, Garbacz, Beattie, & Moore, 2016). 

De houding van de leraar ten opzichte van ouders en ouderbetrokkenheid blijkt bepalend voor de kwaliteit van 
de relatie die kan ontstaan tussen leraren en ouders (Bakker et al., 2013; Van den Berg & Van Reekum, 2011; 
Hoover-Dempsey et al., 2002). Hoover-Dempsey et al. (2002) toonden aan dat respect hebben voor de 
verschillende perspectieven van leraren en ouders en het respecteren van de expertise van iedere betrokkene 
een belangrijke voorwaarde is om relaties tussen ouders en leraren te verbeteren. Tot slot geven Hoover-
Dempsey et al. aan dat het plannen en voorbereiden van gesprekken en daarop reflecteren en feedback 
vragen bijdraagt aan een verbeterde dialoog tussen leraren en ouders. Een focus op de inhoud en de planning 
van de gesprekken, gecombineerd met reflectie en feedback, leidde in het programma ‘Teachers involving 
parents’ (TIP) tot meer begrip voor elkaar en tot een verbetering van de ervaren kwaliteit van de relatie door 
leraren en ouders. Leraren stonden meer open voor het perspectief van ouders en boden ruimte aan dat 
perspectief door ouders hierover te laten vertellen. Bovendien hadden leraren het gevoel meer invloed te 
kunnen uitoefenen op het contact met ouders en voelden ze zich competenter (McKenna & Millen, 2013). 

Inbreng en afstemming realiseren 

Om de ontwikkeling van de leerling, zowel op school als thuis, optimaal te kunnen ondersteunen is 
afstemming tussen leraren en ouders noodzakelijk (Bakker et al., 2013). Afstemmen vraagt om waardering 
voor ieders verhaal, dus van zowel de ouders, als de leraar, en eventueel de leerling (Cauffman & Van Dijk, 
2013 Sanderson, 2017). De leraar faciliteert het gesprek, en moet zorg dragen voor een goede voorbereiding, 
en planning, en er moet ruimte zijn voor reflectie en feedback (Hoover-Dempsey et al., 2002; Ishimaru, 
2014). Een concrete manier om dat vorm te geven is bijvoorbeeld met behulp van het One Page Profile 
(Sanderson, 2017) of van de methodiek van oplossingsgerichte gespreksvoering (Van Dijk, 2013). 

Om de dialoog tussen de gesprekspartners  te ondersteunen zodat afstemming kan plaatsvinden, hebben 
Broersen en Klapwijk (2017) een model ontwikkeld waarin aspecten die uit onderzoek naar voren komen als 
voorwaarden voor een goede communicatie tussen leraren en ouders zijn uitgewerkt (Hoover-Dempsey et al., 
2002; McKenna & Millen, 2013; Sanderson, 2017; Van Dijk, 2013). Het komt er op neer dat in ieder gesprek 
de volgende onderwerpen centraal staan: 

-          het verhaal van alle betrokkenen over de leerling en wat men wil bereiken in de nabije toekomst; 
-          welke rol iedere betrokkene inneemt en hoe iedere betrokkene de rol van de anderen ziet; 
-          hoe verder gesproken of verder gewerkt wordt om doelen die gesteld zijn te bereiken, wie welke rol 
daarin heeft en wanneer opnieuw wordt afgestemd. 

Op deze wijze kunnen de verschillende perspectieven, rollen en daarmee samenhangende expertise worden 
geëxpliciteerd, en ontstaat een dialoog waarin iedere betrokkene zich gehoord weet (Stefanski et al., 2016; 
Vincent, 2017). Het gespreksmodel van Broersen en Klapwijk wordt momenteel geëvalueerd. 

Om zo’n gesprek te voeren is tijd en ruimte nodig om inbreng van alle betrokkenen en afstemming daarvan te 
realiseren. Een belangrijke succesvoorwaarde is ook dat alle betrokkenen zich vrij voelen om hun opvattingen 
naar voren te brengen (Deslandes et al., 2015; Stefanski et al., 2016). ). Dat betekent dat de leraar in 
gesprek met ouders vraagt wat volgens ouders belangrijk is in de schoolse ontwikkeling van hun kind 
(Cauffman & Van Dijk, 2013). Dat de leraar duidelijkheid geeft over de eigen rol, de doelen in de klas en met 
ouders uitwisselt hoe de leerling thuis kan worden ondersteund en welke mogelijkheden de ouders hebben om 
dit vorm te geven (Bakker et al., 2013).  De school moet daarvoor de voorwaarden creëren in de vorm van 
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een breed gedragen ouderbeleid dat zich niet beperkt tot de oudergesprekken, maar betrekking heeft op de 
omgang met ouders in brede zin. 

Ouderbeleid en het realiseren van educatief partnerschap 

De manier waarop de contacten tussen leraren en ouders gedurende de schoolloopbaan van leerlingen zijn 
georganiseerd, heeft invloed op het gedrag van leraren en ouders en beïnvloedt ook de interactie die mogelijk 
is (Ishimaru, 2014). Voorwaarde voor een goede samenwerking tussen school en ouders is dat afspraken, 
procedures, overlegstructuren en verantwoordelijkheden duidelijk zijn: dat er een goede 
partnerschapsstructuur is. Dit vereist van scholen dat zij hun verwachtingen helder communiceren (zie ook 
Onderwijsraad, 2010). Dat betekent dat ouders goed weten wanneer en op welke manier er contact is of 
gelegd kan worden en dat er sprake is van effectieve informatievoorziening. Steeds meer onderwijsinstellingen 
maken bij de inschrijving van de leerling samen met de ouders een ‘home school contract’ op, waarin de 
wederzijdse verwachtingen op papier worden gezet. Dit contract wordt vervolgens op gezette tijden bijgesteld, 
afhankelijk van de ontwikkeling die de leerling doormaakt (Smit, Driessen, Sluiter & Brus, 2008). De Vries 
(http://wij-leren.nl/startgesprek-ouderavond-tienminutengesprek-oudercontact.php) pleit voor het maken van 
een communicatieplan op maat , waarin aan het begin van het schooljaar met elke ouder afspraken worden 
vastgelegd over de communicatie, hoe en wanneer. In zo’n ‘startgesprek’ is het ook belangrijk om rollen en 
verantwoordelijkheden vast te leggen (Pameijer, 2014; http://wij-leren.nl/ouders-onderwijs.php). 

Naast aandacht voor de partnerschapsstructuur zijn partnerschapscultuur, -bereidheid en –vaardigheden 
relevante elementen van ouderbeleid gericht op het realiseren van educatief partnerschap. Om succesvol te 
functioneren als educatief partner is het belangrijk dat leraren positief en onbevooroordeeld staan tegenover 
de betrokkenheid van ouders bij school en bij het kind thuis, dat zij oog hebben voor verschillen tussen 
ouders, en dat zij beschikken over gespreksvaardigheden. 

Wat betreft dit laatste, een handleiding biedt onvoldoende aanknopingspunten om de kwaliteit van 
oudergesprekken in termen van subtiele elementen zoals toon, ervaren steun en vertrouwen (Jeynes, 2011; 
Santiago, Garbacz, Beattie, & Moore, 2016) te versterken. Partnerschapsvaardigheden kunnen worden 
versterkt door expliciet aandacht te besteden aan de dialoog met ouders en daarop te reflecteren en feedback 
te geven (Stormont et al., 2013). Aandacht voor de ontwikkeling van die vaardigheden is met name belangrijk 
voor startende leraren;  zij blijken zich slecht voorbereid voelen op het samenwerken met ouders. In de 
opleiding en in de stages komt de omgang met ouders onvoldoende aan bod (Gaikhorst, 2014; AOb, 2014; 
Ten Have et al, 2016). Voor meer onderzoek naar condities om tot effectieve samenwerking te komen (Smit 
et al, 2007; Epstein et al, 2009) verwijzen we naar 
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/ouderbetrokkenheid/ en 
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/schooladvies-en-educatief-partnerschap/. 

Partnerschap en oudertevredenheid 

Om een goede partnerschapscultuur  te realiseren is het belangrijk om als school en als team expliciet te 
maken wat mogelijk en wenselijk is op het gebied van informeel en formeel contact tussen leraren en ouders 
en wat de posities van de leraren en de ouders zijn (Deslandes et al., 2015).  Scholen lijken sterk gericht op 
het realiseren van oudertevredenheid (Dulmers, 2015). Deze gerichtheid zet ouders in de positie van klant en 
geeft hen daarmee meer macht (Deslandes et al., 2015). De vraag is, of ouders daarbij gebaat zijn. 
Uitgangspunt moet zijn een goede relatie waarin ouders en leraren een duidelijke plaats innemen op basis van 
de verschillende rollen die ze vervullen en hun expertise, en in dialoog met elkaar beslissen wat goed is voor 
de ontwikkeling van het kind (Stefanski et al, 2016; Epstein, 2011; Mahmood, 2013). Uiteraard zal een goede 
relatie tussen leraren en ouders samenhangen met de tevredenheid van ouders (Ishimaru, 2014; McKenna & 
Millen, 2013), maar dat moet niet primair het doel zijn van wat de school organiseert in het kader van 
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ouderbetrokkenheid. De onderwijskundige taak van de school, de afwegingen die in dat kader worden 
gemaakt en een goede afstemming daarover met ouders hebben prioriteit (Biesta, 2015). 
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