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Ouderbevraging in het kader van het praktijkonderzoek 

 
Met de ouderbevraging willen we van de ouders te weten komen hoe zij het schoolgebeuren  (in de 
brede zin van het woord) ervaren; hoe ze de ouder - school samenwerking zien. We spreken met de 
ouders niet over ouderbetrokkenheid, wegens een te abstract begrip. We hertalen 
“ouderbetrokkenheid” naar de “ouder – school samenwerking”. 

We willen leren van de ouders,  via hun belevingen, ervaringen… Daarom beslisten we met onze 
Gentse proeftuin om per school een beperkt aantal diepte-interviews af te nemen ( 6 à 8tal). 

We vinden het belangrijk om zowel  

 ouders met een goed/regelmatig contact én goede kleuterparticipatie   

 ouders met een minder/moeilijk contact en mindere kleuterparticipatie te bevragen  

 kinderen uit alle klassen/leeftijdsgroepen/nesten  (afhankelijk van de organisatie van de 
school) 

Voor een goed verloop van het gesprek is ‘veiligheid’ zeer belangrijk. We proberen hier zoveel 
mogelijk garanties voor te geven:  

 We duiden goed waarom we dit gesprek willen voeren, dat ouders van verschillende scholen 
worden bevraagd: we willen van alles van jou leren, hoe je je voelt op school.  We willen 
elkaar beter begrijpen om zo beter te kunnen samenwerken. 

 We kiezen om de bevraging (mede) te laten doen door mensen die niet rechtstreeks tot de 
school behoren. Vb door de collega’s van Inloopteam of Onderwijscentrum.   

 We willen het gesprek graag opnemen omdat we goed willen luisteren en niet schrijven. Dit 
wordt gevraagd op het moment van de bevraging. Zal anders mensen afschrikken om deel 
te nemen. Als ouder dit niet wilt wordt het niet opgenomen. 

 We spreken af dat de ouder bepaalt waar het gesprek plaatsvindt. 
 Er wordt op voorhand bevraagd/ besproken  of er een sociale  tolk moet/zal aanwezig zijn. 
 Anonimiteit garanderen: We leggen uit dat de info uit het gesprek niet met naam en 

toenaam wordt doorgeven aan de school of andere externen. Er wordt gecommuniceerd in 
termen van ouders vinden… of een aantal ouders ervaren dat…   

 We informeren dat de school hun manier van werken in vraag wil stellen, wil bijsturen in de 
mate van het mogelijke op basis van de input van de ouders.  

Wat zijn de valkuilen bij een bevraging of voor de interviewer? 

 Abstracte vraagstelling: 
VB:  Wat wens of verlang je  voor jouw kind in de school? 

 
Dit kan een te abstracte vraagstelling zijn voor ouders om hier direct op te antwoorden. Door 
oprecht in gesprek te gaan met ouders, kan je beter te weten komen wat onderliggende 
wensen en verlangens zijn. Vervolgens kan je ter bevestiging of uitbreiding vragen aan de 
ouders of jouw interpretatie klopt (bijv. “Bevrager: Hoor ik dan in je verhaal – corrigeer me 
als dit niet klopt - dat je soms ongerust voelt of jouw kind niet uitgesloten wordt op de 
speelplaats? Ouder: Ja , toch wel… Hij is dan alleen en wat doet hij dan? Bevrager: Dus het 
zou je meer gerust doen voelen als kinderen meer deel uit maken van de groep bijv. in 
samenspel op de speelplaats?..”). Het is belangrijk om tussen de regels te luisteren en door te 
vragen , maar ook af te toetsen of jou interpretatie van  wat je gehoord hebt correct is.  
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 Hoe beantwoorden aan wensen en meningen van ouders? Opletten dat er geen impliciete  
verwachtingen gecreëerd worden. Niet alles wat ouders aanhalen, kan misschien aangepakt 
worden op korte termijn. Maar als je open en transparant communiceert, hebben ouders 
ook veel vertrouwen dat je hier goed en respectvol mee zal omgaan. Ook terugkoppelen van 
het resultaat of van de algemene bevindingen is belangrijk. 

 

 De valkuil van de verdediging of verantwoording:  
Het is belangrijk om niet direct in defensief te gaan bij bepaalde zaken die ouders stellen, 
maar vooral om door te vragen wat erachter zit. Dit is zeker een valkuil wanneer de 
interviewer de werking van de school goed kent en ook weet waarom bepaalde zaken 
georganiseerd worden zoals ze georganiseerd worden.  

 
Wat willen we te weten komen van de ouders? 
 
Het is niet de bedoeling om dit lijstje af te vinken. Dit is eerder een leidraad om het gesprek richting 
te geven en om in jouw achterhoofd te houden wat we willen te weten komen van de ouders. 
Doorvragen is belangrijk. 
 

 Hoe voelen ze zich op school? Wat is hun ervaring/emotionele beleving over de ouder - 
school samenwerking: wat loopt er goed; wat kan beter of loopt niet goed? 
 

o Hoe is de start op school verlopen? Hoe was dat voor jou als ouder? Voor jouw 
kindje? Was er iets georganiseerd ter voorbereiding of de dag zelf? Wat maakt dat je 
jouw kindje met een gerust hart kon afzetten op school? 

o Ging jouw kindje reeds naar een crèche? Hoe voel je je op school, in t algemeen? 
o Weet je hoe een dag van jou kind op school er uit ziet? Vind je het belangrijk om info 

te krijgen over wat je kindje doet in de klas op school? Welke info wil je precies 
krijgen? Hoe verkrijg je deze info?  

o Lijkt ons schoolsysteem op het systeem in jouw thuisland? Wat zijn de verschillen? 
Hoe voel je je bij deze verschillen? 

o Heb je hier al andere ouders leren kennen? Op welke momenten leer(de) je deze 
kennen? Hoe is de sfeer tussen de ouders? Is het contact met andere ouders 
belangrijk voor jou? 

o Hoe ervaar je de contacten met de school? Met de juf? Heb je contact met de juf? 
Kan je gemakkelijk contact hebben met de juf? Hoe zou jij het willen?  Heb je volgens 
jou voldoende contact met de juf? Met de directie? 

o Welke activiteiten organiseert de school? Naar welke ga je, naar welke niet?...wat 
maakt dat je wel/niet gaat...Heb je tijdens de activiteiten contact met juf, andere 
ouders,… Hoe voel je je daarbij? 

o Organiseert de school oudercontacten of andere ouder/juf gesprekken? Hoe was dat 
voor jou als ouder? Wat heb je gehoord? Wat heb je verteld? Wist je wat je kon 
verwachten? 

o Wanneer voel je je welkom? Wat maakt dat je je op dat moment wel of niet welkom 
voelt? 

o Wat kan er voor jou anders of beter? En waarom? 
o Wat verwacht je van de school? Van de juf? Van de directie? 
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 Daarnaast vragen we ook om aandacht te hebben voor achtergrondinfo die naar bovenkomt 
tijdens het gesprek. Dit gaan we niet expliciet bevragen. Als de ouder deze onderwerpen zelf  
aanhaalt kunnen we wel  doorvragen. 

 
o Info over de situatie van het gezin (verblijf, statuut, hoeveel kinderen, netwerk, …)?  
o Hoe werd de ouder geïnformeerd over schoolsysteem in Vlaanderen?  Over meld je 

aan?  
o Kreeg je hulp bij het aanmelden? Bij het maken van een top 5? (geeft ook een idee 

over ‘heeft dat gezin een netwerk waar ze terecht kunnen). Hadden ze hulp kunnen 
gebruiken? 

o Beschikte je over voldoende info opdat jouw kindje goed kon starten op school? 
Werd er een wenmoment georganiseerd? Ben je gegaan? Waarom wel, waarom 
niet?  

o Hoe informeert de juf/meester jou over de activiteiten van de klas?... 
o Hoe krijg je de info over de activiteiten van de school? Is dat goed voor jou? Wat 

werkt voor je het beste? brief - mondeling - mail - sms ... 
o Heb jij ideeën over activiteiten op school? 
o Hoe krijg je info over oudercontacten? Heb je uitleg gekregen over het doel/de 

bedoeling van een oudercontact? Wist je wat je kon verwachten? 
o Kreeg je info over het dagverblijf? Wie gaf de uitleg over de opvang? Was de 

samenwerking tussen het dagverblijf  en school duidelijk?  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


