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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksverslag van een jaar praktijkonderzoek op mijn school, het
Munnikenheide College te Etten-Leur. Sinds 2014 werk ik daar als docent zorg en welzijn. Dit
doe ik met veel plezier en enthousiasme. De omgang met leerlingen geeft mij energie en het
overdragen van kennis en vaardigheden in mijn vakgebied, de samenwerking met collega’s
geven mij voldoening. Van september 2016 tot en met juli 2017 ben ik bezig geweest met
het onderzoek en het schrijven van het onderzoeksverslag. Tijdens dit onderzoek heb ik de
nadruk gelegd op de twee grootste groepen leerlingen binnen het Munnikenheide college,
namelijk de Turkse en Marokkaanse leerlingen en hun ouders. Deze worden aangehaald als
ouders met een migratieachtergrond.
Samen met mijn opdrachtgever, Henrie van het Hof en teamleider Simone van Geffen, heb ik
de onderzoeksvraag voor dit praktijkonderzoek bedacht. Het onderzoek dat ik heb
uitgevoerd was complex doordat er een taalbarrière was/is. Na uitvoerig praktijkonderzoek
heb ik de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Tijdens dit onderzoek stonden mijn
directrice, Carina Reuvers, opdrachtgever, Henrie van het Hof, teamleider, Simone van
Geffen, altijd voor mij klaar. Zij hebben steeds mijn vragen beantwoord waardoor ik verder
kon met mijn onderzoek.
Bij dezen wil ik graag mijn begeleiders, Kitty Leuverink en Rian Aarts bedanken voor de fijne
begeleiding en hun ondersteuning tijdens dit traject. Ook wil ik alle ouders bedanken die
mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Het was een zeer geslaagde ouderbijeenkomst.
Zonder hun medewerking had dit onderzoek nooit kunnen voltooien.
Tevens wil ik mijn collega’s, Mohammed Moutaoukil en Ilhan Keles graag bedanken voor de
fijne samenwerking. Ik heb vaak met hen op effectieve wijze kunnen sparren over mijn
onderzoek. Ook van mijn mede-onderzoeker, Petra Kuijpers, heb ik wijze raad mogen
ontvangen. Bovendien heeft zij mij moreel ondersteund tijdens het schrijfproces. Mijn dank
hiervoor.
Veel plezier met het lezen van mijn onderzoek!
Fatma Yilmazel - Demiral
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Samenvatting
Het Munnikenheide College is de opdrachtgever van dit onderzoek. De aanleiding van het
onderzoek is dat de school de opkomst bij schoolse activiteiten, ouderbetrokkenheid en de
samenwerking met ouders met een migratieachtergrond op dit moment onvoldoende vindt.
Het Munnikenheide College denkt dat een betere samenwerking met ouders, met een
migratieachtergrond, de schoolontwikkeling van de leerlingen kan stimuleren en
bevorderen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt; ‘Hoe kan het Munnikenheide College de
opkomst van ouders met een migratieachtergrond bij schoolse activiteiten vergroten? Uit het
literatuuronderzoek blijkt dat aan het gedrag van ouders met een migratieachtergrond te
zien is of zij zich verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind. Er is dus
sprake van ouderbetrokkenheid, echter in een geringe vorm. Communicatie tussen het
Munnikenheide College en de ouders met een migratieachtergrond is erg belangrijk. Er is
een positieve invloed te zien ten opzichte van de ontwikkeling en prestaties van leerlingen,
wanneer er sprake is van ouderbetrokkenheid, waarbij de betrokkenheid thuis het grootste
effect heeft. De onderzoeksfunctie van het onderzoek is beschrijvend, er moet in kaart
worden gebracht waarom de ouders met een migratieachtergrond weinig of zelden komen
opdagen bij schoolse activiteiten. Er is gebruik gemaakt van mixed methods onderoek, het
onderzoek is daarmee zowel kwalitatief als kwantitatief. Er zijn enquêtes afgenomen, tijdens
de ouderbijeenkomst, bij ouders met een migratieachtergrond (leerjaar 2 en 3) van het
Munnikenheide College. Er is gekozen voor enquêtes om een zo duidelijk mogelijk beeld te
krijgen van de ouderbetrokkenheid binnen het Munnikenheide College. In de resultaten is te
zien dat de docenten van het Munnikenheide College op de hoogte zijn van het onderwerp
ouderbetrokkenheid, maar dat niet alle ouders met een migratieachtergrond weten wat dit
inhoudt. De opkomst bij schoolse activiteiten binnen de school, zoals een informatieavond,
ouderavond en themabijeenkomsten, is niet hoog. De taalbarrière en het niet inzien van het
belang van zo’n avond worden als belangrijkste redenen gezien voor ouders om niet te
komen volgens de ouders en de docenten. Zij zeggen dat dit invloed heeft op de
schoolontwikkeling van de leerlingen. Ouders zeggen dat het opbouwen van een
vertrouwensband en het uitspreken van verwachtingen naar elkaar kunnen bijdragen aan
het bevorderen van ouderbetrokkenheid. De conclusie van het onderzoek is dat er meer
openheid moet komen over het onderwerp ouderbetrokkenheid. Daarbij moet uitgelegd
worden wat de invloed van ouderbetrokkenheid is op de schoolontwikkeling van het kind.
Ouders moeten om hulp kunnen vragen, wat betreft de taalbarrière, op school wanneer zij
hier behoefte aan hebben. Aan de hand van de conclusies van het onderzoek worden
aanbevelingen geschreven.
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1.0 Inleiding
1.1 Aanleiding
Als docent zorg en welzijn ben ik werkzaam op het Munnikenheide College in Etten-Leur.
Tijdens een telefoongesprek en/of een ouderavond word ik, in mijn contacten met ouders
met een migratieachtergrond, geconfronteerd met het feit dat wij elkaar niet goed
begrijpen. De overgang van informatie over het kind of situatie is niet helder voor de
ouder(s) en/of verzorgers, de taalbarrière kan hiervoor een oorzaak zijn. Zolang de
samenwerking met de ouders met een migratieachtergrond achterblijft komen we niet
verder. Dit is voor mij de directe aanleiding geweest om dit onderzoek te gaan doen. Het is
van belang dat we investeren in contact met ouder(s) en/of verzorgers. Leerlingen
ontwikkelen zich het beste wanneer ouders en de docenten daar beide deel van uitmaken.
Het Munnikenheide College heeft momenteel met de derde of vierde generatie te maken, je
zou hierdoor verwachten dat de taal geen barrière meer is om naar school toe te komen.
Echter blijkt dat een deel van de tweede generatie nog steeds gebrekkig Nederlands spreekt.
Ook houdt men vast aan de eigen cultuur. De culturele verschillen tussen het onderwijs hier
in Nederland en bijvoorbeeld die in Marokko en/of Turkije zorgt ervoor dat bijvoorbeeld
Marokkaanse/Turkse ouders de verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van hun kind
volledig bij de school leggen (Pab24, 2010). Mijn teamleider heeft mij geadviseerd om
onderzoek te doen met behulp van de Academische opleidingsschool (AOS).
1.2 Instellingsinformatie
Het onderzoek vinft plaats op het Munnikenheide college, locatie Etten-Leur. Mijn
opdrachtgever, tevens directielid, is Henrie van het Hof. Mijn kernteamleider Simone van
Geffen houdt de ontwikkelingen omtrent mijn onderzoek bij. De onderzoeksactiviteiten
waaronder de koffie ochtenden vinden plaats op de locatie Etten-Leur. Er vindt een
collegiale samenwerking plaats tussen Petra Kuijpers, decaan van het Da Vinci College in
Roosendaal, en mijzelf. Beide onderzoeken gaan over ouderbetrokkenheid bij ouders met
een migratieachtergrond. Het betreft een onderzoek dat gericht is op de twee grootste
groeperingen, Turkse en Marokkaanse leerlingen, binnen het Munnikenheide college. De
mentoren van klas 2 en 3 worden betrokken bij het onderzoek worden betrokken
doormiddel van enquêtes en interviews. Ook de ouders van de leerlingen uit klas 2 en 3
(gemiddelde periode van ouderbetrokkenheid) worden benaderd, onder andere voor een
huisbezoek, koffie ochtend en interview. De andere leerlingen met een migratieachtergrond
binnen de school zijn te klein, echter worden ze ook niet uitgesloten bij het onderzoek.
Er is nauw contact geweest met de Imam van de Turkse moskee en de Marokkaanse
moskee, de onderliggende gedachte hiervan is dan ook een grote groep ouders te bereiken
binnen de gemeenschap. De Turkse Imam heb ik samen met zijn vrouw mogen interviewen,
de Marokkaanse Imam volgt nog. De interviews bevatten veelal open vragen en gezien de
taalbarrière bevat iedere vraag ook maar een vraag. Dit wil zeggen dat er niet te veel vrijheid
in de vragen komt in verband met de tijdsindeling.
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1.3 Kwestie in kaart gebracht
Volgens Jacobs (2008) is de kern van effectieve ouderbetrokkenheid een kwalitatief goede
communicatie met individuele ouders. Ik heb ervaren dat ouders van leerlingen met een
migratieachtergrond minder gemakkelijk naar school komen. Het gaat dan om
contactmomenten als ouderavonden, tien minuten gesprekken met docenten,
informatieavonden etc. “Het Munnikenheide College is zich bewust van haar taak leerlingen
voor te bereiden op hun toekomst. Een toekomst waarbij niet alleen kennis centraal staat,
maar ook praktische en sociale vaardigheden nodig zijn (visie Munnikenheide College)”. Hier
hoort bij het onderhouden van de (sociale) contacten met ouder(s) en/of verzorgers met een
migratieachtergrond. Naar aanleiding van een gesprek met de Imam van de Turkse moskee
in Etten-Leur, de Heer Pazar, kwam het volgende naar voren. Volgens de Imam, beheersen
de Turkse ouders de Nederlandse taal onvoldoende én is er desinteresse van de ouders met
een migratieachtergrond bij het schoolgebeuren.
Volgens De Vries (2010) zijn ouders met een migratieachtergrond van mening dat vooral de
school volledig verantwoordelijk is voor het onderwijs en dat de ouders hun rol in de
schoolloopbaan ontwikkeling van hun kind onderschatten. Het is niet bekend waarom veel
ouders met een migratieachtergrond niet of nauwelijks naar de georganiseerde schoolse
activiteiten of bijeenkomsten komen en waarom de opkomst wisselend is. De opkomst bij
schoolse activiteiten op het Munnikenheide college is niet zoals gewenst. Volgens het
Munnikenheide college kan de samenwerking tussen school en de ouders van de leerlingen
worden versterkt. De school wil een hogere opkomst bij schoolse activiteiten om zo de
schoolontwikkeling van de leerlingen te bevorderen en tevens de samenwerking te
versterken.
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2.0 Doelstelling
2.1 Doel
Het doel van dit onderzoek is om de opkomst van ouders met een migratieachtergrond te
vergroten tijdens schoolse activiteiten. Hiervoor is het nodig om inzicht te krijgen in de
ervaringen van de mentoren, docenten en de ouders van de leerlingen. Dit kan bijdragen aan
het bevorderen van de ouderbetrokkenheid en dat kan de schoolontwikkeling van de
leerlingen positief beïnvloeden. Aan de hand van het literatuur-en het veldonderzoek moet
blijken wat er nodig is om de opkomst positief te beïnvloeden en te vergroten. Er wordt een
adviesrapport met aanbevelingen geschreven waarin praktische tips worden opgenomen,
zodat er daadwerkelijk aan de slag in de praktijk kan worden gegaan met de uitkomsten van
het onderzoek. De onderzoek vorm van dit onderzoek is een beschrijvend onderzoek. ‘Om in
een school veranderingsprocessen in gang te kunnen zetten, zal je eerst goed moeten kijken
wat collega’s op school van iets vinden, hoe de huidige processen op school verlopen, wat de
ervaringen zijn met bepaalde onderwijsontwikkelingen op andere scholen, enzovoort’. ( Van
der Donk en van Lanen, 2016). Het is van belang dat er wordt gekeken naar wat er moet
gebeuren om de opkomst en betrokkenheid te vergroten. De oorzaken van het probleem
zijn niet duidelijk. De opdrachtgever herkend het handelingsprobleem.
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3.0 Vraagstelling
3.1 Hoofdvraag
Naar aanleiding van de probleemstelling is de hoofdvraag geformuleerd:
‘Hoe kan het Munnikenheide College de opkomst van ouders met een migratieachtergrond
bij schoolse activiteiten vergroten?’
Aan de hand van de hoofdvraag zijn 2 literatuur-en veldonderzoeksvragen opgesteld. Deze
vragen dragen een steentje bij om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
3.2 Deelvragen literatuuronderzoek
1. ‘Welke verschillende definities zijn er van ouderbetrokkenheid en welke definitie hanteren
we in dit onderzoek?
2. ‘Wat is er bekend over de invloed van ouderbetrokkenheid op de schoolontwikkeling van
leerlingen?’
3.3 Deelvragen veldonderzoek
1. ‘Welke verwachtingen hebben de ouders met een migratieachtergrond van school?
2. ‘Welke verwachtingen heeft de school van de ouders met een migratieachtergrond?’
De bovenstaande veldonderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van de resultaten uit
de telefonische interview en (proef)enquêtes die afgenomen zijn tijdens de
ouderbijeenkomst.
3.4 Vorm van onderzoek
De verantwoording van de keuze voor een kwalitatief beschrijvend onderzoek is; “bij een
kwalitatief beschrijvend onderzoek gaat het om benoemen en inventariseren van
karakteristieken van de onderzoekseenheden in termen van kwaliteiten, en niet om
kwantiteiten” (Baarda, De Goede en Teunissen , 2005). Het is van belang dat er naar het
praktijkprobleem gekeken wordt vanuit het gezichtspunt van de betrokkenen, om zo de
ervaringen, gevoelens en belevingen in kaart te kunnen brengen.
Dit maakt het voor mij als onderzoeker overzichtelijker om tot een antwoord en of oplossing
te komen. “Kwalitatief onderzoek is gebaseerd op een bepaalde grondhouding. Die
grondhouding komt tot uitdrukking in een aantal uitgangspunten” (Jonker, Pennink, 2004).
Deze uitgangspunten geven houvast tijdens het onderzoeken. Een van deze uitgangspunten
zijn; “de onderzoeker probeert te kijken door de ogen van de ander of, op zijn minst, het
perspectief wat de ander hanteert probeert te begrijpen en te respecteren” (Jonker, Pennink,
2004). Als onderzoeker heb je een bepaald beeld en een eigen mening over het onderwerp
waar het onderzoek over gaat. Echter is het van belang dat je dit aan de kant zet gedurende
het onderzoek om zo tot een objectief antwoord en of oplossing te komen. Met bepaalde
uitspraken van collega’s en of ouders dien je zorgvuldig mee om te gaan. Immers zijn de
betrokkenen van belang, want zij geven betekenis aan dit onderzoek.
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4.0 Relevantie
Het onderzoek is van belang voor alle docenten die werkzaam zijn op het Munnikenheide
College, de ouders van de leerlingen met een migratieachtergrond en de leerlingen zelf,
omdat samenwerken voor alle partijen positieve aspecten heeft. Doordat ik dagelijks in
contact ben met leerlingen waarvan de ouders een migratieachtergrond hebben, en het
dermate moeilijk is om met de ouders in contact te komen is voor mij de reden geweest dit
onderzoek te starten. Indien er contact is verloopt de communicatie stroef doordat wij
elkaar niet goed begrijpen. Miscommunicatie kan dan al snel leiden tot vervelende
complicaties, zeker wanneer de ouders de context van het verhaal niet begrijpen. De winst
van dit onderzoek zal zijn dat de betrokkenheid van ouders met een migratieachtergrond bij
de school mogelijk kan verbeteren. En wanneer de betrokkenheid bevorderd wordt, zal dit
te zien zijn aan de schoolontwikkeling van de leerlingen. Volgens de Amerikaanse
wetenschapper Anne Henderson moet ouderbetrokkenheid altijd gericht zijn op het
verhogen van leerprestaties, want ouderbetrokkenheid is hierop van grote positieve invloed.
Wanneer het onderzoek voor het Munnikenheide College bruikbare informatie bevat, kan
het ook relevant zijn voor andere scholen die vallen onder dezelfde stichting en zelfs voor
andere organisaties. Onder deze organisaties vallen onder andere het middelbaar onderwijs,
jeugdcentra, buurthuizen, gemeentelijke initiatieven (Baarda, 2009). Het is zeker de moeite
waard om de opgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden, omdat de uitkomsten kunnen
leiden tot bevordering van de schoolontwikkeling van de leerlingen wanneer ouders met een
migratieachtergrond betrokken zijn bij de school en interesse tonen in gebeurtenissen die
plaatsvinden op het Munnikenheide College.
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5.0 Literatuuronderzoek
In dit hoofdstuk geef ik antwoord op mijn onderzoeksvraag: ‘Hoe kan het Munnikenheide College

de opkomst van ouders met een migratieachtergrond bij schoolse activiteiten vergroten?’.
Hiervoor koppel ik de gegevens uit de data-analyse aan de literatuur. Er is op een zo
concreet en duidelijk mogelijke manier antwoord gegeven op de deelvragen. Ten slotte is er
een conclusie geschreven over het literatuuronderzoek.
5.1 Deelvragen literatuuronderzoek
1. Welke verschillende definities zijn er van ouderbetrokkenheid en welke definitie hanteren
we in dit onderzoek?
In dit paragraaf gaan we in op de verschillende definities die momenteel gebruikt worden
door professionals en onderzoekers. Tot slot wordt de onderzoeksvraag beantwoord.
Ouderbetrokkenheid is een begrip wat men op verschillende manieren kan definiëren. Om
ouderbetrokkenheid te kunnen onderzoeken, is het van belang dat er een helder beeld is
van wat ouderbetrokkenheid precies is. In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt
tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. ‘Onder ouderbetrokkenheid wordt
verstaan de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind,
thuis (bv. Voorlezen) en op school (bv. rapportbesprekingen voeren met de leerkracht’ (Smit
e.a., 2007). Over ouderparticipatie zegt men het volgende; ‘ouderparticipatie is gedefinieerd
als actieve deelname van ouders aan activiteiten op school’ (Smit e.a., 2007).
Ouderparticipatie wordt onder verdeelt in;

(de Vries, 2007).
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Uit bovenstaande afbeelding valt af te leiden dat het gaat om twee verschillende dingen.
Aan de ene kant ouderbetrokkenheid, waarbij de vraag hoe de ouders kinderen een
stimulerende (leer)omgeving kunnen bieden om zich te ontwikkelen centraal staat. En aan
de andere kan is er ouderparticipatie, waarbij ouders de school helpen bij het creëren van
een stimulerende (leer)omgeving voor hun kinderen.
Er is de laatste jaren steeds meer sprake geweest van een verschuiving in de rolverdeling
tussen school en ouders (Onderwijsraad, 2003). Daarvoor was er sprake van een duidelijke
taakverdeling, namelijk ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de school voor
het onderwijs. Echter is dit onderscheid langzaamaan vervaagd en worden onderwijs en
opvoeding nu meer beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en
ouders. Hiervoor is de term samenwerking in leven gebracht om een betekenisvolle relatie
tussen ouders en school te beschrijven (Oostdam, de Vries, 2014).
Samenwerking tussen ouders en school zijn onder te verdelen in drie vormen (Oostdam &
Hooge, 2012):

(Oostdam, de Vries, 2014).
Om de samenwerking optimaal te laten verlopen is het van belang dat er rekening wordt
gehouden vanuit de school met specifieke groepen ouders. De Vries formuleert allochtone
ouders als volgt; ‘Etymologisch betekent het woord ‘allochtoon’: van elders afkomstig, niet
inheems. Een allochtoon is dus iemand die niet in Nederland is geboren, maar naar
Nederland is gekomen’. In dit onderzoek definiëren wij het als; ouders met een
migratieachtergrond. Om zowel de leerlingen als de ouders te kunnen begrijpen is het van
belang dat leraren zich verdiepen in de culturele achtergrond van hun leerlingen. Dit geldt
immers ook voor autochtone leerlingen uit bijvoorbeeld plattelandsculturen met tradities,
gewoonten, normen en waarden. De Vries speekt over vier aspecten waar rekening mee
gehouden dient te worden;
Taal: sommige ouders met een migratieachtergrond spreken niet of nauwelijks Nederlands.
Het is de zorg voor school en voor de ouders om de taalbarrière te slechten. Dit kan door
bijvoorbeeld een docent en of tolk in te schakelen bij gesprekken of de ouder brieven te
laten vertalen.
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Normen en waarden: ouders met een migratieachtergrond kunnen andere normen en
waarden hebben dan autochtone Nederlanders. Als docent en professional dien je deze
normen en waarden te respecteren. Dagelijks loop je tegen situaties aan, waar je geen weet
van hebt. Tijdens een tien minutengesprek kan het zijn dat een vader bij binnenkomst je
geen hand wilt geven. Dit heeft dan ook deels te maken met de religie, echter is het van
belang dat je hiervan op de hoogte bent, zodat je dit niet persoonlijk opvat.
Cultuuraspecten in het onderwijs: ieder gezin heeft eigen opvattingen en verwachten van het
onderwijs en de school op zich. De ene ouder hecht veel waarde aan de leerprestaties en de
ander legt de nadruk op een veilig pedagogisch klimaat. En weer bij andere gezinnen hebben
bepaalde gezinsleden veel meer te zeggen over het kind en het soort onderwijs dat hij of zij
gaat volgen. Het is goed om daar rekening mee te houden en deze gezinsleden te betrekken
indien nodig.
Ontworteling: sommige gezinnen hebben door economische of politieke redenen hun land
verlaten. Zij vestigen zich in Nederland met een heel ander cultuur. Ook nemen zij afscheid
van de cultuur waarin zij zijn opgegroeid. Al is de emigratie in veel gevallen een vrije keuze,
toch brengt dit afscheid een vorm van rouw met zich mee. Ze houden zich daardoor ook vast
aan hun oude vertrouwde cultuur. Dit uit zich in het eigen taal willen spreken, alleen met
landgenoten willen omgaan, kledingdracht aanhouden etc.
Ouders met een migratieachtergrond hebben hoge verwachtingen van de school. Ook
vinden ze dat de school honderd procent verantwoordelijk is voor het onderwijs en
onderschatten hun eigen rol in de schoolloopbaan van hun kinderen. Daardoor merk je ook
dat ze zich klein houden ten opzichte van de school. Omdat ouderbetrokkenheid veel
invloed heeft op de ontwikkeling van de leerling, is het niet vreemd dat veel leerlingen met
een migratieachtergrond kampen met allerlei (leer)problemen. Zeker wanneer de ouders
onvoldoende integreren in de Nederlandse samenleving, moet de school extra aandacht
besteden aan het onderwijs aan deze kinderen.
Het is ook zeer zeker van belang dat de docent hoge verwachtingen heeft van alle ouders,
dus ook van ouders met een migratieachtergrond. Daarom is het ook belangrijk dat de
docent soms extra tijd investeert in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met deze
ouders. Vaak is het nodig om sleutelfiguren in te schakelen, die andere ouders stimuleren en
op hun verantwoordelijkheid aanspreken.
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2. Wat is er bekend over de invloed van ouderbetrokkenheid op de schoolontwikkeling van
leerlingen?
Deze deelvraag sluit ook gelijk aan op deelvraag 1, omdat er dieper wordt ingegaan op de
onderwerpen ouderbetrokkenheid en samenwerken. Het gaat bij deelvraag 2 over de
invloed die ouderbetrokkenheid en daarbij de samenwerking tussen ouders en school heeft
op de schoolontwikkeling van leerlingen. Het verband tussen schoolontwikkeling en
samenwerking is uitgewerkt. Ten slotte wordt er inhoudelijk ingegaan over
schoolontwikkeling en culturele achtergronden.
Er zijn ouders met een migratieachtergrond die onbekend zijn met het schoolsysteem, dit
komt bijvoorbeeld omdat zij lager zijn opgeleid dan hun kinderen of omdat zij niet in
Nederland zijn opgeleid. Ook zijn er ouders met een migratieachtergrond die onvoldoende
Nederlands spreken om goed met school te kunnen communiceren. Dit wordt voor hen een
drempel om naar school toe te komen en bemoeilijkt het contact met school, docenten etc.
‘Taalproblemen of gebrek aan inzicht in het onderwijssysteem maakt dat broers en zussen en
soms een buurvrouw, oom, tante of oma de honneurs waarnemen voor de ouders’ (Lusse,
Diender, 2014). Dit fenomeen bestaat nog steeds terwijl de 4e generatie nu volop in de
schoolbanken zit. De taalbarrière is er nog steeds wat erg teleurstellend is.
In het contact met ouders met een migratieachtergrond is vooral de school aan het woord
en gaat is het gespreksonderwerp de ontwikkeling van de leerling op school. De scholen
zouden moeten streven naar interactie en dialoog met ouders in plaats van een
gespreksonderwerp aan te houden. Dat zou beteken dat in het gesprek alle partijen, mentor,
ouder en leerling, aan het woord komen en dat het gaat over de ontwikkeling en de
begeleiding van de leerling zowel op school als thuis. Het gesprek is dan een trialoog, de
leerling staat centraal. In de afbeelding hieronder is te zien hoe deze trialoog een steunende
en omgekeerde werking kan hebben.

(Lusse, Diender, 2014).
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Effecten van samenwerking tussen school en ouders op leerlingen
‘Als eerste en belangrijkste conclusie kan gesteld worden dat uit onderzoek blijkt dat
samenwerking tussen school en ouders zowel op de korte als op de lange termijn, een
positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling en prestaties van leerlingen’(o.a. Cohen
de Lara, 2012; Desforges & Abouchaar, 2003; Driessen, Smit & Sleegers, 2005; Epstein, 2001;
Hill & Tyson, 2009; Lewis, Kim & Bey, 2011; Menheere & Hooge, 2010; Moritsugu, Wong &
Duffy, 2010; Patrikakou, 2008; Smit et al., 2006). Verschillende onderzoeken laten zien dat
ouderbetrokkenheid bij school, direct en indirect, een positieve invloed heeft op de schoolse
ontwikkeling van kinderen (Desforges en Abouchaar,2003; Lusse,2014; Menheere en
Hooge,2010; Smit et al.,2006), zoals geciteerd in Prins, Wienke, & Van Rooijen, 2013). Het
verband tussen samenwerking en prestaties is aanwezig bij gezinnen van alle economische
achtergronden en opleidingsniveaus. Alle ouders kunnen door het bieden van hulp aan hun
kind bijdragen aan de onderwijsresultaten (Deslandes & Rousseau,2007, zoals geciteerd in
Oostdam & De Vries, 2014). De leerprestaties van kinderen zijn sterk afhankelijk van de
betrokkenheid die ouders thuis bieden. Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij
de school, levert dat wat ouders thuis doen rond school, de grootste bijdrage aan de
ontwikkeling van kinderen (Denessen, zoals geciteerd in Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek [NWO], 2013). Er is een duidelijk verband tussen de
samenwerking en de taalprestaties van kinderen.
Merlo, Bowman en Barnett concluderen in Oostdam en De Vries (2014) dat betrokkenheid
en actieve bemoeienis van ouders een positief effect hebben op het fonetisch bewustzijn, de
beginnende geletterdheid van kleuters en het lezen. Rekenvaardigheden kunnen ook
beïnvloed worden door hulp in de thuissituatie (Oostdam & De Vries, 2014; Sénéchal &
LeFevre, 2003). Samenwerking leidt eveneens tot positieve effecten op de sociale
ontwikkeling van kinderen. Onder de sociale ontwikkeling valt het gedrag, de motivatie,
sociale competenties en de relaties tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en de
leraren (Oostdam & De Vries, 2014). Motivatie wordt specifiek genoemd. Uit onderzoek
blijkt dat de verwachtingen van ouders en de contacten van school met ouders leiden tot
meer motivatie en zelfvertrouwen bij leerlingen (Fan & Williams, zoals geciteerd in Oostdam
& De Vries, 2014; Furman, 2008).
Het vormt het zelfbeeld van het kind als lerend persoon en het wekt hoge verwachtingen. Bij
kinderen van 6 tot 12 jaar zijn effecten van samenwerking tussen ouders en school op de
leerprestaties op het gebied van taal, rekenen en ‘science’ onderzocht. De effecten op
taalprestaties zijn het grootst (Oostdam & De Vries, 2014). Het contact tussen leraren en
ouders verbetert als leraren zich inspannen om de thuiscultuur van leerlingen te begrijpen
(NWO, 2013). Het kan voorkomen dat de omgangsculturen thuis en op school verschillen en
er geen respect is voor elkaar. Dit heeft effect op het kind, er kan een loyaliteitsconflict
ontstaan. Bij een loyaliteitsconflict voelt het kind zich gedwongen om te kiezen (Oostdam &
De Vries, 2014; Nederlands Jeugd Instituut [NJI], zoals geciteerd in Kompaan en de Bocht,
2011).
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Cognitieve ontwikkeling van de leerling
Het is belangrijk dat ouders weten wat er op school wordt geleerd. Net zo belangrijk is dat
leerlingen betrokken moeten zijn bij hetgeen dat ze gaan leren. Wanneer de leerling meer
betrokken is, leert hij ook meer (Marzano, zoals geciteerd in Oostdam & De Vries, 2014). De
leraar vertelt aan het begin van de les aan de leerlingen waar de les over gaat en wat zij gaan
leren en oefenen. Aan het eind van een les of periode wordt er aan de leerlingen gevraagd
of zij dit daadwerkelijk geleerd en geoefend hebben. Ouders moeten betrokken worden bij
wat de leerling leert, hier kunnen het beste afspraken over worden gemaakt.
Het is belangrijk om met één vakgebied te beginnen, bijvoorbeeld rekenen. Dit moet gericht
zijn op wat het kind nodig heeft. Er moet dus besproken worden wat relevant is en wat er
van ouders verwacht wordt (Oostdam & De Vries, 2014).
Perceptie is in dit verband volgens Oostdam en De Vries (2014) een belangrijk begrip.
Perceptie gaat over de manier waarop ouders naar de cognitieve mogelijkheden van hun
kind kijken. Perceptie heeft invloed op het leren van leerlingen en op de manier waarop
ouders en school samenwerken. Het is de taak van de leraar om een te hoge of een te lage
perceptie te herkennen en te benoemen. Uiteindelijk moet er samen met de ouders een
realistischer beeld worden gevormd, waardoor het vertrouwen van de leerling bevorderd
wordt. Ook hieruit blijkt de invloed van ouderbetrokkenheid (Oostdam & De Vries, 2014).
Volgens De Vries (2013) zijn er vier basis-ingrediënten voor ouderbetrokkenheid. Het eerste
ingrediënt is een start/kennismakingsgesprek aan het begin van een schooljaar. Een
individueel gespreksarrangement waarin de vorm van contact met ouders wordt
afgesproken om de ontwikkelingsbehoefte van het kind te bespreken is het tweede
ingrediënt. In het derde ingrediënt wordt gesproken over een receptie in augustus voor
iedere groep, waarbij ouders en kinderen elkaar (opnieuw) leren kennen.
En ten slotte wordt er als laatste ingrediënt gesproken over ouders als buddy (De Vries,
2013). Het toepassen van de vier basis-ingrediënten voor ouderbetrokkenheid heeft de
volgende effecten. Het leidt tot betrokkenheid van alle ouders, dus optimale betrokkenheid
bij de schoolontwikkeling van het kind, het is een tijdsinvestering aan het begin van het jaar
door de leerkracht en ouders en zorgt voor een goede afstemming op de behoeften van de
leerling, wat energie en tijd voor de rest van het jaar oplevert (De Vries, 2013; Van Oenen &
Van Westering, 2010). Er wordt zeer efficiënt samengewerkt. Men gaat anders kijken naar
en denken over het samenwerken tussen school en ouders in het belang van de leerling.
Door creativiteit, variatie en persoonlijke inkleuring van de samenwerking tussen school en
ouders worden er allerlei nieuwe, efficiënte en tijd besparende vormen van samenwerking
en ideeën gecreëerd over hoe kinderen kunnen leren. Er ontstaat een schoolgemeenschap
waarin álle ouders zich betrokken voelen en ook weten hoe ze betrokkenheid vorm kunnen
geven. De extra investering in tijd levert uiteindelijk tijdswinst op, omdat veel minder
‘reparatiegesprekken’ nodig zijn. Het ultieme resultaat is dat de leraar meer in zijn kracht
komt, de ouder zich betrokken voelt en de leerling zich beter zal ontwikkelen (De Vries,
2013).
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De volgende elementen zijn van belang als het gaat om de effecten op de cognitieve en
sociale ontwikkeling van kinderen (Oostdam en de Vries, 2014; Smit et A., 2012);
Ø Zorgvuldige communicatie tussen ouders en school:
Scholen hebben de taak ervoor te zorgen dat ouders goed geïnformeerd worden, dat
ouders het gevoel krijgen dat ze welkom zijn op school en dat ze als gelijkwaardig
worden beschouwd. Ouders moeten merken dat hun inzet van belang is om de
opvoeding en het leren thuis en op school elkaar af te stemmen, de
onderwijsresultaten te verbeteren en de schoolloopbaan te optimaliseren (Smit et
al.,2012). Ouders moeten willen meedenken over en meewerken aan de
ontwikkeling van hun kind; daarnaast moeten ook zij op een goede manier,
respectvol en in een gelijkwaardige verhouding communiceren met school (Oostdam
en de Vries, 2014; Smit et A., 2012).
Ø De ouder als rolmodel:
Ouders die de waarde van onderwijs uitdragen en laten merken dat ze hoge maar
reële verwachtingen van hun kinderen hebben (DCSF, 2008; Smit et al.,2007; Van der
Schaaf & Van den Berg,2009).
Ø Het versterken van onderlinge oudercontacten bij de opvoeding en het onderwijs van
hun kinderen:
Ouderverbanden kunnen bijdragen aan het versterken van de relatie tussen ouders
en school. Door onderlinge oudercontacten te stimuleren en hun daarnaast kansen
te bieden om hun eigen vaardigheden te ontwikkelen, krijgen ouders meer
mogelijkheden om een actieve rol te vervullen binnen de samenwerking met de
school. Het versterken van onderlinge oudercontacten, de sociale controle en het
sociaal kapitaal (hulpbronnen en ideeën) heeft positieve effecten op de opvoeding en
de onderwijsresultaten van kinderen (Ainsworth, 2002; Lewis et al., 2011; Warren et
al.,2009).
Ø Organiseren van programma’s en activiteiten:
Volgens Jeynes (2012) leidt het organiseren van programma’s en activiteiten om
ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen tot nog hogere
prestaties. Als ouders bijvoorbeeld begeleiding krijgen van leraren op het gebied van
lees strategieën, het kiezen van boeken enz. leidt dit tot effectievere
onderwijsondersteuning door ouders.
Effecten op ouders, leraren en school
‘Samenwerking tussen school en ouders heeft niet alleen invloed op leerlingen; er treden ook
veranderingen bij ouders op’ (Oostdam en de Vries, 2014). Indien de ouders worden
ondersteund bij het opvoedingsklimaat kan dit leiden tot een positieve attitude van ouders
met een migratieachtergrond naar school en docenten. Soms kan het zelfs veranderingen in
opvoedingsgedrag opleveren. Dit uit zich in de normen en waarden van de school
overnemen om zo in overeenstemming te zijn met school.
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‘De samenwerking tussen school en ouders kan bijdragen aan het klimaat van de school en
zorgen voor meer openheid vanuit de school naar haar omgeving’ (Boethel, 2004). Zowel de
docenten als de ouders zullen hier voor op en moeten staan.
Schoolontwikkeling en culturele achtergronden
Er zijn verschillende factoren op kind-, gezin- en schoolniveau die bijdragen aan het vormen
van problemen of beperkingen voor kinderen in de schooltijd. Er wordt alleen dieper
ingegaan op de gezinsfactoren omdat dit aansluit bij het onderwerp. Een gezin gerelateerde
factor is het opleidingsniveau van ouders. Veel ouders met een migratieachtergrond hebben
lager onderwijs of zelfs helemaal geen onderwijs gevolgd (Gijsberts & Herweijer, zoals
geciteerd in Van den Broek, Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010). Een laag opleidingsniveau kan
samenhangen met armoede en daarmee risico’s voor de ontwikkeling van een kind hebben
(Gesthuizen, zoals geciteerd in Van den Broek, Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010). Het
opleidingsniveau van ouders staat in verbinding met de opvoeding die zij hanteren. Bij
laagopgeleide ouders komen vaker opvoedingsstijlen voor die het risico op een
problematische schoolloopbaan vergroten (Rijken & Harms, zoals geciteerd in Van den
Broek, Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010). Hoger opgeleide ouders zijn beter in staat om hun
kinderen een stimulerende omgeving te bieden (Mutsaers, zoals geciteerd in Van den Broek,
Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010). Hoger opgeleiden besteden per dag meer tijd aan lezen en
verhalen vertellen met hun kind dan laagopgeleiden. Eigenlijk lezen alle ouders hun jonge
kinderen voor, maar hoogopgeleide ouders doen dit vrijwel dagelijks (Herweijer & Vogels,
2013). Uit de literatuur is bekend dat laagopgeleide ouders en ouders met een
migratieachtergrond weinig contact opnemen met de school en moeilijk op een actieve
manier bij de school betrokken kunnen worden (Herweijer & Vogels, 2013).
Vooral lager opgeleide ouders met een migratieachtergrond zouden zich minder vaak
bezighouden met het actief stimuleren van de cognitieve ontwikkeling van hun kinderen
(Pels, zoals geciteerd in Van den Broek, Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010). Ook zouden
laagopgeleide ouders met een migratieachtergrond niet of minder goed in staat zijn hun
kinderen tijdens hun schoolloopbaan te ondersteunen en te helpen bij hun huiswerk
(Herweijer; Pels et al.; Riemersma; Maslowski, zoals geciteerd in Van den Broek, Kleijnen, &
Keuzenkamp, 2010). Ouders met een migratieachtergrond verschillen van autochtone
ouders in de manier waarop zij het gedrag van hun kinderen reguleren, dit wordt ook wel
controle genoemd. Ouders met een migratieachtergrond zijn vaak van mening dat het
ontwikkelen van de schoolse intelligentie bij kinderen een taak is van de school. Zij voelen
zich dan ook vaak minder verantwoordelijk voor het actief stimuleren van de cognitieve
ontwikkeling van hun kinderen (Eldering & Herweijer, zoals geciteerd in Van den Broek,
Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010; Bakker, Denessen, Dennissen, & Oolbekkink-Marchand,
2013). Het komt voor dat er in gezinnen niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken. Dit
kan een ongunstige werking hebben op de schoolprestaties van kinderen (Van der Ploeg,
zoals geciteerd in Van den Broek, Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010).
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Het kan voor de ouders met een migratieachtergrond lastig zijn om met leerkrachten te
communiceren. Het komt ook voor dat de boodschap van de leerkracht niet goed overkomt
wanneer er met ouders wordt gesproken over het kind (Arslan, zoals geciteerd in Van den
Broek, Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010; Bakker, Denessen, Dennissen, & OolbekkinkMarchand, 2013).
Samenvattend blijkt uit deze paragraaf dat samenwerking tussen ouders en school effect
heeft op de leerling. Schoolprestaties en cognitieve ontwikkeling staan daarbij centraal.
Betrokkenheid thuis levert de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. De
culturele achtergrond van gezinnen kan invloed hebben op de schoolontwikkeling van het
kind.
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5.2 Deelvragen veldonderzoek
1. Welke verwachtingen hebben de ouders met een migratieachtergrond van school?
Ouders met een migratieachtergrond zijn doorgaans goed geïnformeerd over wat er in de
klas gebeurt, maar zijn in mindere mate op de hoogte van wat er op schoolniveau speelt. De
kinderen brengen meestal als boodschapper de informatie van de leerkracht en
schoolleiding over naar de ouders (Smit, Driessen & Doesborgh, 2005). De nieuwsbrief speelt
een belangrijke rol bij het verspreiden van nieuws op schoolniveau. Een actieve houding van
ouders richting school om informatie in te winnen is niet van invloed op de mate waarin
ouders het idee hebben beter goed geïnformeerd te worden over zaken die op klasse-en
schoolniveau spelen (Smit, Driessen & Doesborgh, 2005). Het kan zijn dat leerkrachten voor
alle ouders een soort ‘basispakket’ aan informatie aanbieden, ongeacht of ze zich actief
opstellen naar school toe of niet. Waarschijnlijker is dat actieve ouders kritischer zijn over de
informatie die ze krijgen en ook minder gauw tevreden zijn te stellen (Smit, Driessen &
Doesborgh, 2005).
De overgrote meerderheid van de ouders wil graag geïnformeerd worden over de
leerprestaties en het welbevinden van hun kind (Smit, Driessen & Doesborgh, 2005). Vragen
van allochtone ouders zijn gericht op de aard en frequentie en het verbeteren van het
contact met de school, terwijl autochtone ouders meer geïnteresseerd zijn in de organisatie
en het beleid van de school en specifieke problemen met kinderen. Een kwart van de ouders
ervaart problemen in contacten met leerkrachten en school, veroorzaakt door verschillen in
opvattingen over opvoeding tussen henzelf en de leerkracht. Ouders die problemen ervaren
in contacten, vinden dat het onderwijzend personeel beter naar hen moet luisteren en dat
er ook beter met hen gecommuniceerd moet worden (Smit, Driessen & Doesborgh, 2005).
Factoren die bijdragen om de school een uitnodigende plaats te maken zijn onder andere
het ontwikkelen van persoonlijke relaties, het creëren van een gezinsvriendelijke omgeving,
ervoor zorgen dat ouders op vrijwillige basis kunnen meehelpen, de school die alle gezinnen
respecteert, geen economische belemmeringen voor deelname en een garantie voor
toegankelijk onderwijs voor iedereen (Cox, Galjaard, Heldoorn, & De Vries, 2012). Tien
minuten-gesprekken leiden tot discussies. Veel leerkrachten ervaren deze gesprekken als
onprettig en stressvol. De gesprekken bieden alleen ruimte aan het zenden van een
boodschap door de school en hebben te weinig ruimte voor het uiten van emoties van
ouders. Een gespreksarrangement zou beter werken en het levert tijdwinst op. Voor ouders
met een migratieachtergrond, met een taalbarrière, werkt dit beter, zij krijgen de kans om
met meer tijd een gesprek te voeren (Cox, Galjaard, Heldoorn, & De Vries, 2012).
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2. Welke verwachtingen heeft de school van de ouders met een migratieachtergrond?
“Steeds vaker wordt formeel vastgelegd wat de school van ouders met een
migratieachtergrond verwacht. Wanneer ouders met een migratieachtergrond zich niet
houden aan de gemaakte afspraken, kan de school met ze in gesprek gaan. Zodoende weet
iedereen waar hij aan toe is en kan men elkaar op verantwoordelijkheden aanspreken. Het
gaat hierbij niet om het opleggen van sancties, maar om het vergroten van duidelijkheid en
het vastleggen van verantwoordelijkheden, verwachtingen en verplichtingen. Zo wordt de
school geen speelbal van ouders en ouders niet van school” (de Vries, 2013). Vorming en
opvoeding worden in het voortgezet onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van ouders en school beschouwd (Smit e.a., 2005). Een belangrijk element in de afstemming
tussen de activiteiten van school en van ouders is hoe leraren, ouders en leerlingen
aankijken tegen de ‘opvoedende’ taak van de leraar en de ‘onderwijzende’ taak van de
ouders. Er was tot voor kort een duidelijke taakverdeling, waarbij de opvoeding in handen
was van de ouders, terwijl onderwijs als exclusieve taak van de school werd gezien (Cutler,
2000; Onderwijsraad, 2003).
Het Munnikenheide College heeft een protocol opgesteld, in dit protocol wordt uitgewerkt
op welke wijze de contacten tussen ouder(s)/verzorger(s) en het Munnikenheide College
onderhouden worden. Ook het verstrekken van informatie aan ouders en het omgaan met
de initiatieven vanuit ouders staat omschreven. Ouders dragen de verantwoording voor de
opvoeding van het kind. Door aanmelding op het Munnikenheide College wordt een
gedeelte van die verantwoording gedeeld met de school. Aanmelding op onze school houdt
in dat ouders akkoord gaan met het beleid van de school, zoals omschreven in het
schoolplan en in dit protocol (protocol Munnikenheide College, 2017).
Ouders en school streven tijdens de gehele schoolcarrière een open communicatie na. In het
onderhouden van de contacten met ouders stelt de school de volgende uitgangspunten
voorop:
Ø Aan het overleg over de leerling nemen ouders en schoolmedewerkers als
gelijkwaardige partners deel. Daar waar mogelijk neemt de leerling deel aan het
gesprek.
Ø Ouders hebben een eigen visie op de pedagogische en didactische aanpak van hun
kind. De persoonlijke visie van ouders wordt gerespecteerd. Ook ouders respecteren
het beleid van de school wanneer deze strijdig is met het beeld van de ouders.
Ø Onze school vindt het vanzelfsprekend en noodzakelijk dat ouders meedenken en
zich laten informeren over de vorderingen van hun kind(eren).
Ø Ouders hebben recht op duidelijke en zo volledig mogelijke mondelinge en
schriftelijke informatie over het wel en wee van hun kind. De school spant zich in om
de ouders zo helder en volledig mogelijk te informeren, steeds rekening houdend
met de specifieke situatie en met het belang van de individuele leerling.
Ø Ouders hebben recht op inzage van het schooldossier van het kind en recht op een
kopie van eventuele onderzoeksverslagen van deskundigen. Ouders kunnen hiertoe
een verzoek indienen bij de zorgcoördinator (protocol Munnikenheide College,
2017).
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Wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra zorg (zowel intern als extern) worden
de ouders geïnformeerd en gevraagd hieraan mee te werken. Ouders worden eveneens
geïnformeerd indien er sprake is van:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

disciplinaire maatregelen,
ziek naar huis laten gaan,
weglopen van school,
ongeoorloofd verzuim en te laat komen,
calamiteiten zoals pesten en gepest worden,
ruzies,
probleemgedrag in het algemeen.

Ouders hebben een brede signaleringsfunctie. Zij kunnen in die gevallen contact opnemen
met de mentor, indien afwezig bij dringende zaken met de leerling coördinator.
Bij het ondertekenen van documenten is het mogelijk dat ouders aangeven niet akkoord te
gaan met de inhoud. In ieder geval tekenen ouders dan dat zij kennis hebben genomen van
de inhoud van het document (protocol Munnikenheide College, 2017).
Het informeren van ouders over de gang van zaken op de school en over de voortgang van
het kind gebeurt als volgt:
Ø Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden leerlingen en ouders/verzorgers
ingelicht over de digitale schoolgids op de website.
Ø Via Magister hebben de ouders gedurende het hele schooljaar inzicht in de behaalde
resultaten per leergebied / vak en een overzicht van de aanwezigheidsregistratie.
Ø Onze school vindt het vanzelfsprekend en noodzakelijk dat ouders ten minste 2 maal
per jaar meedenken en zich laten informeren over de vorderingen van hun
kind(eren). Uitgangspunt is het rapport en/of het individueel handelingsplan en / of
het schoolloopbaandossier dat gezamenlijk wordt besproken.
Ø Ongeveer eens per maand verschijnt de nieuwsbrief voor ouders via e-mail.
Daarnaast is hij ook terug te lezen op de website. In de nieuwsbrief staat de
belangrijkste informatie en de belangrijke data voor de komende periode.
Ø Op www.munnikenheidecollege.nl is alle relevante informatie te vinden over school,
voor leerlingen en ouders. Ook de schoolgids, jaar agenda en de nieuwsbrief zijn hier
te vinden.
Ø Informatie- en kennismakingsavonden vinden per leerjaar/ sector bij de start van het
nieuwe schooljaar plaats. Ouders worden daarin geïnformeerd over de algemene
gang van zaken op school en maken kennis met de mentor.
In eerste instantie is de mentor het aanspreekpunt als het gaat om contacten tussen ouders
en school. Indien het contact met de mentor geen antwoord geeft op de gestelde vraag, kan
contact worden opgenomen met de leerling coördinator.
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“ Het invoeren van een ouderovereenkomst onder ouders die al een kind op school hebben,
vraagt om een gefaseerd invoeringsplan” (de Vries, 2013). Het is wel van belang dat de
school uitleg geeft waarom zij met een ouderovereenkomst/samenwerkingsovereenkomst
gaat werken terwijl hun kind al op school zit. Het Munnikenheide College hanteert het
protocol als leidraad.
Conclusie literatuurdeelvraag 1
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat wanneer, uit het gedrag van ouders blijkt, dat zij zich
(mede)verantwoordelijk voelen voor de (school)ontwikkeling van hun kind, er sprake is van
ouderbetrokkenheid (Cijvat & Voskens, 2012). Communicatie tussen school en ouders is hier
zeer van belang. Beide partijen moeten elkaar op de hoogte houden van belangrijke
gebeurtenissen die zich afspelen op school (Epstein, Sanders, Simon, Clark Salinas, Rodriguez
Jansorn, & Van Voorhis, 2002). Rekening houdend met de verschillende oudergroepen die er
zijn binnen de school. Alle ouders horen zich welkom en op hun gemak voelen, pas dan is er
ouderbetrokkenheid mogelijk (de Vries, 2010). Samenwerking tussen de school en ouders
met een migratieachtergrond is van belang bij ouderbetrokkenheid. Dit zorgt voor betere
kwaliteit van het onderwijs. Samenwerking is hard nodig bij verschillende schoolse
activiteiten binnen en buiten de school (Oostdam & de Vries, 2014). Hierbij is het nodig om
de ouders bij het leerproces van het kind te betrekken. De samenwerking kan leiden tot een
positief effect op zowel de ouders als de school. Dit zorgt ook voor meer openheid en een
positieve houding naar elkaar (Oostdam & de Vries, 2014).
Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk voor scholen. In het veldonderzoek is onderzocht wat
ouders weten over ouderbetrokkenheid, of ouders betrokken zijn bij de school en hun kind,
bijvoorbeeld of ouders met een migratieachtergrond meegaan met een excursie of in de
ouderraad zitten. Ook of ouders zich verplicht voelen om te komen of niet. De inzet die deze
ouders tonen, wordt ook zichtbaar wanneer zij aanwezig zijn bij afspraken of wanneer zij
laten weten dat ze niet kunnen komen. Dit blijkt uit de enquêtes die tijdens de
ouderbijeenkomst afgenomen zijn. Deelvraag 1 wordt hiermee beantwoord.
Conclusie literatuurdeelvraag 2
Als we kijken naar de ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen school en ouders, is
er een positieve invloed te zien op de korte en lange termijn ten opzichte van de cognitieve
ontwikkeling en prestaties van leerlingen (Oostdam & De Vries, 2014). De betrokkenheid
thuis levert de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het heeft onder andere
een positief effect op het fonetisch bewustzijn en de sociale ontwikkeling (Oostdam & De
Vries, 2014). Daarnaast leiden de verwachtingen van ouders en de contacten van school met
ouders tot meer motivatie en zelfvertrouwen bij leerlingen (Fan & Williams, zoals geciteerd
in Oostdam & De Vries, 2014). Het is belangrijk dat de ouder weet waar het kind mee bezig is
op school en dat de leerkracht de verwachtingen van de ouder hierbij uitspreekt (Oostdam &
De Vries, 2014). De schoolontwikkeling van het kind kan ook beïnvloed worden door een
culturele achtergrond. Deelvraag 2 wordt hiermee beantwoord.
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6.0 Onderzoekstrategie
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn beschreven. Hierbij wordt het
type onderzoek, de populatie van het onderzoek en de keuze van de meetinstrumenten
onderbouwd. Vervolgens is de procedure van dataverzameling beschreven met daarbij de
validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten.
6.1 Type onderzoek
“We onderscheiden beschrijvend, explorerend en toetsend onderzoek. Een ‘wat is …’ of ‘wat
is er aan de hand’-vraag impliceert een beschrijvend onderzoek” (Baarda, De Goede &
Teunissen, 2005). De onderzoeksfunctie die gebruikt wordt is beschrijvend. De onderzoeker
wil iets in kaart brengen (Nuys, Ex, Collignon, Koerhuis, & Warger, 2015). Het onderzoek is
gericht om het krijgen van inzichten, omdat er is uitgegaan van het stellen van open vragen
tijdens de enquêtes. Ook zijn er beperkte aantal eenheden gebruikt (Baarda, 2009). Er is een
ex-ouder geïnterviewd alvorens de huidige ouders zijn geïnterviewd. Dit is gedaan om de
vragen zo helder mogelijk te formuleren en duidelijkheid te scheppen. Vervolgens hebben in
totaal 26 ouders van zowel Turkse al Marokkaanse afkomst enquêtes ingevuld. Dit onder
leiding van een Turks en Marokkaans docent zodat de vragen in eigen taal vertaald konden
worden. Tevens valt dit onder de kwantitatieve survey.
6.2 Verantwoording populatie
De populatie van dit onderzoek omvat;
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

De directrice van de school
Adjunct directeur, tevens mijn opdrachtgever
Teamleider
Mede-onderzoeker tevens decaan
Critical friends tevens collega’s
26 ouders van Turkse en Marokkaanse afkomst
Één ex-ouder

Onder het kopje ‘ouders van de leerlingen’ wordt deze keuze onderbouwd (Baarda, 2009).
Ouders van de leerlingen
Om een uitspraak te kunnen doen over de enquêtes, is er een voorselectie gemaakt. Dit
onderzoek omvat Turks en Marokkaanse ouders van de leerlingen uit leerjaar 2 en 3. De
voorselectie is gebaseerd op de grootte van de afkomst van de leerlingen. De twee grootste
groepering binnen het Munnikenheide College zijn de Turkse en de Marokkaanse leerlingen.
In het overzicht hieronder is te zien hoe deze selectie is uitgevoerd.
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* Stamnummers, klassen en namen zijn vervaagd om de privacy van de leerlingen te
waarborgen.
In totaal zijn er 26 enquêtes afgenomen. Hieronder is weergegeven hoe deze aantallen zijn
verdeeld.

Doordat er gekozen is voor de twee grootste groeperingen, Turkse en Marokkaanse, heeft
de onderzoeker de enquêtes kunnen uitdelen aan de ouders die naar de ouderbijeenkomst
kwamen. Er is gevraagd of de ouder de enquête wil invullen, hierbij is verteld waar de
enquête aan bijdraagt en is er gevraagd of ze deze indien mogelijk in het Nederlands invullen
(Baarda, 2009).
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6.3 Motivatie gekozen instrumenten
Voor dit onderzoek is er gekozen voor het afnemen van een telefonische interview, proef
enquête en enquêtes. Het onderzoek is daardoor zowel kwalitatief als kwantitatief, ook wel
mixed methods methode genoemd (Baarda, 2009).
Deelvraag 1; ‘Welke verschillende definities zijn er van ouderbetrokkenheid en welke definitie
hanteren we in dit onderzoek?
Ø Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van een open gesprek met de directrice,
adjunct-directeur, teamleider, critical friends en mede onderzoeker. Aan de hand van
een schriftelijk verslag is dit vastgelegd.
Tijdens dit gesprek zijn de begrippen ‘ervaringen’ en ouderbetrokkenheid’ die naar voren
komen. Samenwerken is één van de onderdelen die hieronder valt. Ook is er gesproken over
de interne behoefte van de school. De nadruk lag ook bij het begeleiden van excursies
oftewel inzetbaarheid tijdens schoolse activiteiten. Doormiddel van dit gesprek is er gekeken
naar kennis, gevoelens en gedachtes (Baarda, 2009). Vooraf aan het gesprek is er een
topiclijst opgesteld waarin de onderwerpen staan die besproken moeten worden,
voortgekomen uit de hoofd -en deelvragen. Gedurende het gesprek zijn er zoveel mogelijk
open vragen gesteld. Er kan op deze manier meer informatie ingewonnen worden en zo
nodig worden doorgevraagd (Baarda, 2009).
Deelvraag 2; ‘ Wat is er bekend over de invloed van ouderbetrokkenheid op de
schoolontwikkeling van leerlingen?’
Ø Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van de resultaten uit de enquêtes die zijn
afgenomen bij de ouders van de leerlingen op de ouderbijeenkomst.
Er is gekozen voor enquêteren omdat er op deze manier zoveel mogelijk ouders van
leerlingen uit klas 2 en 3 ondervraagd konden worden. Hierdoor kon er een duidelijk beeld
worden gevormd van de ervaringen en mening van ouders met een migratieachtergrond
(Baarda, De Goede & Kalmijn, 2010). Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden is er
gebruikt gemaakt van onderzoekende vragen. Dit zorgt ervoor dat je doormiddel van
antwoorden je doelstelling kunt behalen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2010). Centrale
begrippen zoals ervaringen en ouderbetrokkenheid zijn in deze enquêtes opgenomen.
School wordt gezien als belangrijkste schakel, daarbij speelt de communicatie tussen school
en ouders een belangrijke rol. Deelvraag 2 is beantwoord door middel van de resultaten uit
de enquêtes die ouders van de leerlingen hebben ingevuld.
Deelvraag 3; ‘Welke verwachtingen hebben de ouders met een migratieachtergrond van
school?’
Ø Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van de resultaten uit de enquêtes die zijn
afgenomen bij de ouders van de leerlingen op de ouderbijeenkomst. Alvorens dit
heeft plaatsgevonden, is er een proef enquête gehouden met een ex-ouder.
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Ook deze deelvraag is beantwoord aan de hand van de resultaten die zijn voortgekomen uit
de afgenomen enquêtes onder de ouders van de leerlingen op de ouderbijeenkomst. De
enquêtes zijn uitgedeeld aan de ouders met de vraag of deze ingevuld kon worden onder
begeleiding van de desbetreffende docent. De collega’s die zijn gevraagd als critical friends
hebben hier aan meegeholpen. Tijdens de ouderbijeenkomst zijn alle vragen, een voor een,
vertaald in de eigen moedertaal van de ouder. Om de validiteit en de betrouwbaarheid van
de gegevens die er is verzameld en het responspercentage hoog te houden is hiervoor
gekozen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2010).
Deelvraag 4; ‘Welke verwachtingen heeft de school van de ouders met een
migratieachtergrond?’
Ø Deze deelvraag is beantwoord aan de hand van een open gesprek met de directrice,
adjunct-directeur, teamleider, critical friends en mede onderzoeker. Aan de hand van
een schriftelijk verslag is dit vastgelegd.
Aan de hand van een open gesprek met de directrice, adjunct-directeur, teamleider, critical
friends en mede onderzoeker is deze deelvraag beantwoord. Tijdens het onderzoeken is er
via e-mail gevraagd om een gesprek. Diverse gesprekken hebben geleid tot het verkrijgen
van de juiste informatie vanuit alle invalshoeken. Begrippen zoals betrokkenheid, cognitieve
ontwikkeling, schoolontwikkeling en ouders ondersteunen het kind stonden centraal.
Collega’s geven aan dat betrokkenheid vanuit de ouders zeer belangrijk is voor de
ontwikkeling van het kind (Baarda, 2009).
6.4 Procedure dataverzameling
In deze paragraaf is per instrument benoemd op welke manier de data van het onderzoek is
verzameld. Daarnaast komen de ethische aspecten en de validiteit en betrouwbaarheid aan
bod.
Ø Open gesprek met collega’s:
Het onderzoek is door middel van het nieuwsbrief en de mededelingen in de vergaderingen
geïntroduceerd aan de medewerkers van de school. Maar ook door middel van gesprekken
in bijvoorbeeld de koffiekamer tijdens een pauze. Hierbij is duidelijk vermeld waar de
resultaten van de enquêtes tijdens de ouderbijeenkomst aan bijdragen, namelijk een
onderzoek voor de school met bijpassende aanbevelingen. Er is vermeld dat de enquêtes
gericht is op de ouders met een migratieachtergrond van de leerlingen uit leerjaar 2 en 3 die
hiertoe behoren.
Ø Enquêtes ouders van leerlingen:
De ouders zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek door middel van een telefonisch
gesprek en een uitnodiging voor de ouderbijeenkomst in eigen taal. Hierin is een introductie
van het onderzoek gegeven, de onderzoeker heeft zich voorgesteld en er is gevraagd om
deel te nemen aan de ouderbijeenkomst voor het invullen van de enquêtes (Nuys, Ex,
Collignon, Koerhuis & Warger, 2015). Het kan zijn dat de ouders de enquêtes niet kunnen
lezen of begrijpen, daarom is er berteld dat de onderzoeker kan helpen met het invullen en
zijn de critical friends ingezet als vertaler/tolk.
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Er is tijdens de ouderbijeenkomst vermeld dat er een video opname zou zijn, maar dat de
respondenten anoniem zouden blijven. Ook is er vermeld dat er vertrouwelijk met de
gegevens wordt omgegaan (Baarda, 2009). Hieronder de brief die verstuurd is naar de
ouders.
VELİ TOPLANTISI

Sayın velimiz,

Çocuğunuzun eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak amacıyla, sorunları paylaşma ve bilgilendirme
toplantısı yapılacaktır. İlgili bir anne-baba olarak aşağıda belirtilen yer ve zamanda toplantıya
katılmanızı rica ederim.

Not: unutmayalım ki bizim en önemli işimiz çocuklarımızın eğitimidir.

Tarih:

23-03-2017 (perşembe)

Yer:

Munnikenheidecollege Etten-Leur

Saat:

13.15-14.30u

H.J.M. van het Hof

Fatma Yilmazel - Demiral

Directie Munnikenheide College

Docent zorg en welzijn

Geachte ouders,
Graag willen wij u uitnodigen op het Munikenheide College, waar uw zoon/ dochter onderwijs volgt.
Samen met u willen we praten over de loopbaan van uw zoon/dochter.
Tijdens deze ouderbijeenkomst komen ook de mogelijke knelpunten ter sprake.
We hopen u te mogen begroeten op 23 maart 2017 om 13.15 uur.

Met vriendelijke groet,

H.J.M. van het Hof

Fatma Yilmazel - Demiral

Directie Munnikenheide College

Docent zorg en welzijn

Notitie: vergeet niet dat onderwijs het belangrijkste is voor uw kind.
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Datum: 23-03-2017 (donderdag)
Plaats:

Munnikenheidecollege Etten-Leur

Tijd:

13.15-14.30u

Ø Proef enquête met ex-ouder:
Ruim voor de ouderbijeenkomst is er telefonisch contact opgenomen met een ex-ouder van
een leerling die vorig jaar zijn diploma heeft behaald. Ouder is op de hoogte gebracht van
het onderzoek en het doel daarvan, met de vraag of zij hier medewerking aan wil verlenen.
Vervolgens heeft de ouder de enquête op school ingevuld en zijn alle vragen bekeken en
geanalyseerd.
6.5 Ethische aspecten
Om de privacy van de medewerkers van de school en de ouders van de leerlingen te
waarborgen, zijn de gegevens van het onderzoek anoniem gehouden. Bij de enquêtes en
open gesprekken zijn geen namen vermeld. Dit is voorafgaand vermeld door de
onderzoeker. De ouderbijeenkomst is opgenomen en hier is een kort fragment van gemaakt.
In het fragment zijn de ouders van de leerlingen vervaagd en hoort men muziek op de
achtergrond om de gesproken resultaten anoniem te houden. Er is toestemming aan ouders
gevraagd om dit fragment online te mogen zetten op de schoolsite. Er is voorzichtig en
vertrouwelijk met de resultaten van de enquêtes omgegaan (Baarda, 2009). Er is rekening
gehouden met een kans op non-respons, echter is dit niet het geval geweest. Slechts 4
ouders (van in totaal 30) van de leerlingen hebben zich afgemeld. Er zijn in totaal 26
enquêtes ingevuld (Baard, 2009).
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6.6 Validiteit en betrouwbaarheid
“Betrouwbaarheid is een voorwaarde voor validiteit, de geldigheid. Wanneer een meting niet
betrouwbaar is, kan deze niet valide zijn. Daarentegen is het niet zo dat als een meting
betrouwbaar is, een meting ook valide is. De ecologische validiteit is bij kwalitatief onderzoek
relatief groot doordat een onderzoeker dicht bij de werkelijkheid blijft” (Baarda, 2009). Het
kan voorkomen dat er sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven. De informatie kan
dan niet valide zijn, maar wel betrouwbaar. Wanneer we kijken naar de betrouwbaarheid
van het onderzoek is de procedure van dataverzamelingsmethode een belangrijk aspect. Er
is gekozen voor het afnemen van enquêtes voor dit onderzoek. Het is hierbij van belang dat
er wordt aangegeven hoe dit vorm wordt gegeven tijdens de ouderbijeenkomst. Tijdens de
ouderbijeenkomst waren onder andere de adjunct-directeur, critical friends, mede
onderzoeker, fotograaf, lid van de gemeenteraad, onderzoeker en de ouders van de
leerlingen aanwezig. Wanneer er wordt gekeken naar de generaliseerbaarheid kan er gezegd
worden dat de uitkomsten van dit onderzoek gelden of van belang zijn voor de medewerkers
van de school, de ouders van de leerlingen en de leerlingen zelf. Bovenstaande medewerkers
vertegenwoordigen in voldoende mate het te onderzoeken probleem (Baarda, 2009).
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7.0 Resultaten
In dit hoofdstuk zijn de resultaten uit het veldonderzoek beschreven. Er is gebruik gemaakt
van enquêtes om zoveel mogelijk ouders en medewerkers van de school te kunnen bereiken.
Er zijn in totaal 26 enquêtes afgenomen tijdens de ouderbijeenkomst. De aanwezigen tijdens
de ouderbijeenkomst waren als volgt;
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Adjunct-directeur
Onderzoeker
Lid van de gemeenteraad
Mede onderzoeker
Critical friends
Fotograaf
Ouders van de leerlingen

Alvorens de ouderbijeenkomst is er ook een proef enquête gehouden met een ex-ouder.
Deze is echter niet opgenomen in de resultaten, omdat dit een andere aanpak had dan de
daadwerkelijke enquête. Vier ouders hadden zich afgemeld voor de ouderbijeenkomst. Er
was een opkomst van 90 procent. De respons is voldoende om de resultaten te kunnen
uitwerken.
7.1 Resultaten deelvragen
De enquêtes zijn ingevuld tijdens de ouderbijeenkomst door Turkse en Marokkaanse ouders.
Van de ouders die de enquête hebben ingevuld 16 geboren in Turkije, 9 in Marokko en 1
ouder is geboren in Nederland.
Een van de eerste vragen die gesteld werd, was wat de schoolcarrière van de ouders waren.
In totaal geven 20 ouders aan dat ze onderwijs hebben gevolgd in Nederland. Dit varieert
van het basisonderwijs tot aan het MBO/HBO. Echter hebben geen van allen HAVO en of
VWO gevolgd. Uit de grafiek (7.1) is ook te concluderen dat zij in land van herkomst bijna
geen schoolloopbaan hebben. Slechts 8 ouders hebben het basisonderwijs gevolgd in land
van herkomst. De schoolcarrière van deze ouders zit ver onder de N-norm.
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(Grafiek 7.1)
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Op de vraag hoe de school het beste contact kon opnemen met de ouders hebben ze als
volgt antwoord gegeven; 17 ouders willen graag telefonisch contact, als tweede komt de
brief (in eigen taal vertaald). In totaal willen 12 ouders een brief ontvangen erg fijn. Ook zie
je dat ouders per mail ook erg op prijs stellen. Slechts 14 ouders zouden dit graag willen (zie
grafiek 7.2).
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Op de vraag waardoor de ouderbetrokkenheid binnen de school verbeterd zou kunnen
worden, is door een aantal ouders gezegd dat de betrokkenheid prima is. Een andere ouder
geeft aan dat bijvoorbeeld dat ze niet op de hoogte zijn gebracht. Het aanwezig zijn bij de
verschillende activiteiten is voor veel ouders niet haalbaar, omdat zij moeten werken. Het
persoonlijk aanspreken van ouders wordt gezien als een verbeterpunt en ook moet er meer
aandacht worden gevestigd op de inhoud van ouderbetrokkenheid volgens een aantal
ouders, zodat de ouders hier meer besef van krijgen.
Op de vraag wanneer zij voor het laats aanwezig waren op school geven de ouders het
volgende aan;
Informatieavond keuzevakken/begin schooljaar/10 minuten gesprek/PSO ouderavond/ouderavond
met mijn dochter/open dag/MBO avond KSE/toen ze een ongeluk had
*Turkse ouders

Startgesprek/PSO/informatieavond/informatieavond beroepskeuze/ouderavond
* Marokkaanse ouders

Ouders geven aan dat dit de belangrijkste momenten zijn op aanwezig te zijn. In de volgende
vraag, waarom ze wel of niet aanwezig zijn, komt ook naar voren dat zij zich hiertoe verplicht
voelen.
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Start nieuwe schooljaar/omdat ik het belangrijk vind/verplicht/interesse in de toekomst van
mijn kind/betrokken zijn/zoveel mogelijk/ik krijg alle info van mijn dochter ik vertrouw
haar/als ze mij niet bellen kan ik ook niet komen
Belangstelling over wat er gaande is/belangrijk/altijd, maar mijn Nederlands is
onvoldoende/betrokkenheid voor leerproces en op de hoogte zijn van veranderingen/geen
tijd i.v.m. werken/spreek de taal niet/als het om mijn kind gaat
*Turkse ouders

In het belang van mijn kind/als de tijd uitkomt/tot nu toe is het nooit gebeurt het is altijd te
regelen met mijn man/wil weten wat er afspeelt op school/omdat ik dat belangrijk vindt/ik
wil er bij betrokken zijn
Zoveel mogelijk als het valt in te plannen/mijn man komt/ om meer informatie te krijgen en
vind het belangrijk/verplicht voelen
* Marokkaanse ouders

Ook is er gevraagd wat de reden is dat ouders niet (kunnen) komen. De antwoorden zie je
hieronder.
Moet werken, ben moe, heb het druk/planning van mijn werk/sorry door mijn werk/als het
niet persoonlijk om mijn kind gaat/ze bellen ons nooit/spreek de taal niet
*Turkse ouders

Als aangegeven wordt dat het niet nodig is i.v.m. goede resultaten/als meerdere kinderen
van mij op dezelfde school zitten
* Marokkaanse ouders

Ter aanvulling naar de mening van ouders gevraagd over de aantal gesprekken gedurende
een schooljaar. De meeste ouders geven aan een dergelijk gesprek belangrijk of zelfs
essentieel te vinden. Men vindt het fijn om kennis te maken met de desbetreffende
leerkracht en om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. Ook het bespreken van
individuele kind-problematiek wordt genoemd. Er is één ouder die zegt dat ze tijdens een
kennismakingsgesprek moeten vragen of er sprake is van taalbarrière.
Er is ook gevraagd aan ouders wanneer zij zouden willen helpen bij schoolse activiteiten.
Hier hebben ouders als volgt op geantwoord.
Ik wil graag helpen, maar ik ben niet gevraagd/wil graag helpen/voorlees
wedstrijd/begeleiding activiteit binnen school/allemaal/sportdag, evenementen op
schoolontbijt mits het uitkomt met werk ben nooit benaderd/schoolreis
*Turkse ouders

Als iets hier op school wordt georganiseerd zou ik wel helpen als ik tijd heb natuurlijk/voor
het maken van hapjes
* Marokkaanse ouders

Ouders en school hebben verwachtingen van elkaar. De vraag aan de ouders was of de
verwachtingen die school van hen heeft duidelijk zijn omtrent ouderraad. De ouders denken
hier neutraal over, maar geven aan dat ze geen beeld hebben van wat de ouderraad
inhoudt.
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Ik heb het druk/nee maar ik wil wel heel graag/wil graag lid worden
*Turkse ouders

Geen tijd onder schooltijd/ik heb nooit iets gehoord over die activiteiten eigenlijk/andere
verplichtingen/werken/te druk leven
* Marokkaanse ouders

Aan het eind van de enquête mogen de ouders belangrijke informatie toelichten, zie tabel
7.3 hieronder.

(Tabel 7.3)

Na afloop hebben de ouders de mogelijkheid gekregen om bepaalde zaken toe te lichten en
hier op te reageren. Het is heel duidelijk dat de taalbarrière de ouders weerhoudt om naar
school toe te komen. De enquêtes waren ook veelal in eigen taal ingevuld, die vervolgens
zijn vertaald naar het Nederlands. Ongekend maakt onbemind, ouders krijgen informatie van
hun eigen kinderen en nemen hiermee genoegen. Bijna iedere vraag is vertaald door critical
friends. De ouders uit Turkije spraken Turks en de ouders uit Marokko spraken veelal
Arabisch en Berbers.
Er is ook een open gesprek geweest met collega’s. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat
docenten vaak verantwoording moeten afleggen aan ouders over de gesprekken die ze
gevoerd hebben met hun leerlingen. Op de vraag ‘Welke invloed ouderbetrokkenheid heeft
op de schoolontwikkeling van leerlingen’ is als volgt geantwoord. Alle vier de medewerkers
geven aan dat deze invloed heel groot is. Eén van de docenten zegt: ‘Je merkt het als ouders
het belangrijk vinden, dan zijn zij ook vrolijk in de school en dan zijn de kinderen ook vrolijk
in de school.’ Zij geeft ook aan dat wanneer een ouder ergens negatief over spreekt, een
kind dit vaak overneemt.
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De andere docent geeft aan dat het in de thuissituatie werken of dingen doen met je kind
zijn vruchten afwerpt als er gekeken wordt naar de schoolontwikkeling. Ouders worden
betrokken bij de ontwikkeling tijdens tien minuten-gesprekken maar ook bij extra
gesprekken als dat nodig is. De directrice benoemt dat er naast de hierboven genoemde
gesprekken ook nog andere manieren zijn om ouders op de hoogte te houden van de
ontwikkeling van het kind, namelijk via de nieuwsbrief. Ten slotte zegt een docent: ‘Wij
kunnen wel trekken aan een kind, maar als er geen ondersteuning is vanuit huis dan moet
een kind heel sterk in zijn schoenen staan wil het een stapje verder komen.’ Dit heeft
volgens haar vooral met opleidingsniveau van ouders te maken.
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8.0 Conclusie, discussie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de conclusies van het veldonderzoek beschreven. Hierbij is een
terugkoppeling gemaakt naar de literatuur. Vervolgens is de hoofdvraag kort en bondig
beantwoord met de daarbij behorende aanbevelingen. In de discussie zijn de onverwachte
resultaten beschreven, de beperkingen van het onderzoek en de leerpunten van de
onderzoeker.
De docenten van de school hebben allemaal voldoende kennis over het onderwerp
ouderbetrokkenheid. Dit is terug te lezen in de resultaten uit de open gesprekken met
docenten. Docenten vinden het maken van een praatje erg van belang. In de literatuur
wordt dit begrip omschreven als de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het
onderwijs van het eigen kind thuis en op school (Oostdam & De Vries, 2014). Een belangrijk
gegeven is dat ouders tijdens individuele gesprekken met leerkrachten en tijdens
bijeenkomsten als een ouderavond meer eigen inbreng moeten hebben dan op dit moment
mogelijk is. Ouders kunnen dan meer betrokkenheid en initiatief tonen. Er zijn factoren die
de ouderbetrokkenheid negatief beïnvloeden. Culturele achtergronden en ouders met een
taalprobleem worden hier als belangrijke factoren genoemd. In de literatuur werd door De
Vries (2010) gezegd ‘dat passieve ouders vaak een lage verwachting van zichzelf hebben en
dat school het wel beter zal weten’. Deze manier van denken komt vooral voor bij ouders
met een migratieachtergrond voor uit de lagere sociale milieus (De Vries, 2010).
Uit de resultaten werd duidelijk dat er verschillende communicatiemiddelen worden ingezet
om ouders van leerlingen te benaderen. Alle docenten spreken over dezelfde
communicatiemiddelen, namelijk de nieuwsbrief, startgesprek, ouderraad, maar vooral het
persoonlijk aanspreken is van groot belang. Ouderbetrokkenheid zou volgens de docenten
van de school verbeterd kunnen worden door ouders meer persoonlijke aandacht te geven.
Uit het literatuuronderzoek blijkt ook dat er meer begeleiding moet komen voor ouders die
moeite hebben met het begeleiden van hun kind bij bijvoorbeeld het huiswerk maken. Dit
kan doordat de school ouders handvatten geeft om het kind te kunnen helpen bij
bijvoorbeeld het maken van huiswerk of het oefenen van een spreekbeurt (Epstein, Sanders,
Simon, Clark Salinas, Rodriguez Jansorn, & Van Voorhis, 2002).
De docenten van de school hebben bijna allemaal dezelfde ervaringen met
ouderbetrokkenheid, het betrokken zijn bij het kind en als school en ouders samen dingen te
doen. Samenwerking is ook een belangrijk begrip, scholen hebben ouders nodig. Volgens de
literatuur wordt samenwerking gebruikt om een betekenisvolle relatie tussen ouders en
school te beschrijven waarin beide partijen elkaar in onderling overleg steunen om het leren,
de motivatie en de ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen (Oostdam & De Vries,
2014).
Uit de resultaten is ook gebleken dat samenwerking met ouders met een laag
opleidingsniveau en met een taalbarrière moeizaam is. Ouders zien het belang van hun
aanwezigheid niet in, moeten werken of hebben andere prioriteiten. Hoger opgeleide
ouders zijn meer betrokken, dit begint al bij het contact maken. Hoger opgeleide ouders
doen meer doordacht aan dingen mee, al werken zij vaak ook veel.

35 | P a g i n a

Docentonderzoek AOS 2016-2017

Lager opgeleide ouders doen minder vaak doordacht aan dingen mee, maar weten vaak wel
dat ze iets moeten doen om hun kind te helpen. Het valt op dat er op school vooral
Nederlandse ouders benaderd worden voor activiteiten. Het open stellen naar alle ouders en
laten zien dat er vertrouwen in ze is, is erg belangrijk. De ouders die lid zijn van de ouderraad
(OR) zijn vaak bij alle activiteiten betrokken. Zij worden ingezet bij feestdagen. Het valt op
dat niet alle medewerkers weten op welke manier ouders betrokken worden bij de OR. Ook
niet alle ouders zijn op de hoogte van het bestaan van de OR en de inhoud daarvan. Volgens
de literatuur oefenen ouders die betrokken zijn bij de OR invloed uit op het beleid van de
school, dit valt onder formele ouderparticipatie (Epstein, Sanders, Simon, Clark Salinas,
Rodriguez Jansorn, & Van Voorhis, 2002). Uit de resultaten blijkt dat het belangrijk is om
open te zijn naar ouders en ouders overal bij te betrekken, dus ook bij het
ondersteuningsteam waar dit mogelijk is.
De ervaringen met betrekking tot de informatieavonden, ouderavonden en schoolse
activiteiten verschillen. De opkomst bij de informatieavonden, ouderavonden en schoolse
activiteiten is nu laag en daarom zou dit volgens sommige docenten een verplichting moeten
worden. Een reden waarom ouders niet komen, is dat ouders niet beseffen wat het belang is
van bijvoorbeeld een informatieavond. Ook zijn er ouders die de informatie niet begrijpen
door de taalbarrière en er zijn ouders met andere prioriteiten.
Wat opvalt is dat er maar op een minimale manier rekening wordt gehouden met ouders
met verschillende culturele achtergronden en een taalprobleem. Ouders hebben zelf de
verantwoordelijkheid om de brieven te lezen en gesprekken te verstaan. Het verschilt per
cultuur hoe betrokken ouders zijn, maar het verschil in opleidingsniveau is nog veel groter.
Ook uit het literatuuronderzoek blijkt dat laagopgeleide ouders en ouders van niet-westerse
herkomst weinig contact opnemen met de school en moeilijk op een actieve manier bij de
school betrokken kunnen worden (Herweijer & Vogels, 2013).
Er kan geconcludeerd worden dat er meer tweerichting verkeer moet ontstaan tussen
ouders en school om de samenwerking en de ouderbetrokkenheid te kunnen bevorderen.
Een uitgebreide kennismakingsgesprek, met een vertaler, aan het begin van ieder schooljaar
kan hieraan bijdragen. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het kennismakingsgesprek de
leerkracht helpt om een relatie aan te gaan met ouders. Het gesprek is bedoeld om een
goede start te kunnen maken met de samenwerking over de schoolloopbaan van het kind. Er
worden afspraken gemaakt over het contact dat ouders en leerkrachten met elkaar hebben,
maar ook over begeleiding thuis en op school (Blom, 2011; Oostdam & De Vries, 2014). Een
taalprobleem maakt het voor de ouders lastig om met leerkrachten te communiceren. Ook
uit het literatuuronderzoek blijkt dat het voorkomt dat de boodschap van de leerkracht niet
goed overkomt wanneer er met ouders wordt gesproken over het kind, waardoor ouders
kunnen beslissen niet naar bijeenkomsten te komen (Arslan, 2013). Om dit te voorkomen is
het belangrijk om erachter te komen of er daadwerkelijk een taalbarrière is. Wanneer dit het
geval is, is het zeer van belang om een vertaler in te zetten. Denk aan de inzet van docenten
met een dergelijke culturele achtergrond binnen de school. Iedereen is op de hoogte van de
communicatiemiddelen die gebruikt worden. Persoonlijk aanspreken heeft meer effect dan
ouders de nieuwsbrief te laten lezen.
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Uit de resultaten blijkt dat niet alle ouders weten wat het onderwerp ouderbetrokkenheid
inhoudt. Hier moet aandacht aan besteed worden. Ouders hebben andere wensen wanneer
er wordt gekeken naar ouderbetrokkenheid. Er zijn ouders die niet weten welke
verwachtingen school van hen heeft. Ouders willen dat deze verwachtingen naar elkaar
worden uitgesproken. Ouders willen graag nog meer persoonlijk contact met de
leerkrachten, bijvoorbeeld door persoonlijk aangesproken te worden. In de literatuur wordt
genoemd dat een regelmatig contact tussen leerkracht en ouders van belang is om kinderen
te bevorderen in hun ontwikkeling (Ter Burg & Hoeffgen, 2013; Webster-Stratton, 2007).
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat er te weinig druk wordt gelegd op ouders
bij een informatieavond. Maar een heel klein deel van de ouders is hier dan ook bij
aanwezig. Bij de ouderavonden zijn dit veel meer ouders. Er zijn te weinig ouders die zich
vrijwillig inzetten voor de begeleiding van een schoolreisje of excursie. Neem geen genoegen
met de taalbarrière die er is, probeer hier samen uit te komen.
Er kan geconcludeerd worden dat ouders behoefte hebben aan vertaling tijdens een
kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar. Uit de resultaten blijkt dat ouders
een kennismakingsgesprek ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ vinden. De Vries (2013) benoemt dat
kennismaken met de leerkracht vertrouwen opwekt en verwachtingen van het jaar naar
elkaar kunnen worden uitgesproken (De Vries, 2013). Uit de resultaten over de
communicatie en de nieuwsbrief blijkt dat bijna geen van de ouders de nieuwsbrief lezen. De
ouders geven ook hier weer aan dat ze de taal niet begrijpen.
De 26 ouders bieden wisselend een stimulerende omgeving aan hun kind. De ene ouder doet
dit veel vaker dan de ander, blijkt uit de resultaten. Uit de literatuur blijkt dat hoger
opgeleide ouders beter in staat zijn om hun kinderen een stimulerende omgeving te bieden
(Kleijnen, & Keuzenkamp, 2010). Hoger opgeleiden besteden per dag meer tijd aan lezen en
verhalen vertellen met hun kind dan laagopgeleiden. Vrijwel alle ouders lezen hun jonge
kinderen voor, maar hoogopgeleide ouders doen dit vaker, dagelijks (Herweijer & Vogels,
2013). Het grootste deel van de ouders weet dat ouderbetrokkenheid erg belangrijk is voor
de ontwikkeling van het kind. Toch blijkt uit de resultaten van de enquêtes dat er ouders zijn
die niet op de hoogte zijn van dit belang.
Er kan geconcludeerd worden dat de invloed van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling
van de leerling zeer groot is. Het helpen en samenwerken in de thuissituatie werpt zijn
vruchten af. Wanneer een ouder zich inzet voor de school en het kind, is dit aan het kind te
merken. Dit blijkt ook uit de literatuur, verschillende onderzoeken laten zien dat
ouderbetrokkenheid bij school, direct en indirect, een positieve invloed heeft op de schoolse
ontwikkeling van kinderen (Desforges en Abouchaar; Lusse; Menheere en Hooge; Smit et al.,
2013).
Ouders worden altijd betrokken bij de ontwikkeling van hun kind tijdens een tien minutengesprek. Er zijn altijd extra gesprekken mogelijk als de leerkracht of een ouder dit
noodzakelijk vindt. Ouders worden niet alleen op de hoogte gehouden door middel van
gesprekken maar ook via de nieuwsbrief. Het blijkt dat het geen zin heeft om een kind te
laten leren wanneer er vanuit huis geen steun geboden wordt.
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Hier komt vooral het verschil in opleidingsniveau van ouders naar voren. Uit de literatuur
blijkt dat de leerprestaties van kinderen sterk afhankelijk zijn van de betrokkenheid die
ouders thuis bieden. Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de school, levert dat
wat ouders thuis doen rond school, de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen
(Denessen, 2013).
Uit de resultaten van het onderzoek en de conclusies van de deelvragen blijkt dat er
verschillende manieren zijn om ouderbetrokkenheid te bevorderen.
1. Het blijkt dat het begrip ouderbetrokkenheid niet voor alle ouders duidelijk te zijn.

2.

3.
4.

5.

6.

Hierdoor is de kans groot dat ouders zich minder inzetten voor de school. Het is dus
van belang dat alle ouders informatie krijgen over het onderwerp
ouderbetrokkenheid. Er kan benoemd worden op welke manier ouders hun kind het
beste een stimulerende omgeving kunnen bieden. Docenten kunnen ouders helpen
door het geven van handvatten over het helpen en ondersteunen van het kind.
Ouders geven aan niet te weten wat de verwachtingen van school zijn. De
verwachtingen die school en ouders van elkaar hebben, moeten duidelijk besproken
worden. Een vertaler tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van elk
schooljaar kan worden ingezet om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken, maar
ook om een vertrouwensband op te bouwen.
Door het opbouwen van vertrouwen kan ouderbetrokkenheid bevorderd worden.
Zowel school als ouders blijken behoefte te hebben aan meer contact.
De school zou meer rekening moeten houden met de achtergronden van ouders,
zoals het verschil in opleidingsniveau, de taal en de cultuur. Er wordt nu alleen in het
Nederlands gecommuniceerd met en naar ouders. Ouders moeten weten dat er
mogelijkheden zijn om contact te leggen door langs te komen bij de directie of door
het inschakelen van een docent die de taal machtig is. Een kleine moeite van de
school en de desbetreffende docent, maar een waardevol moment voor zowel de
ouders als de leerlingen.
Er worden op dit moment vooral ‘makkelijk bereikbare’ ouders gevraagd voor de
begeleiding van activiteiten. Alle ouders moeten hiervoor benaderd worden, zodat
iedereen een eerlijke kans krijgt op een actieve, betrokken rol. Ook al zijn ze de taal
niet machtig. Laat ze hun eigen kwaliteiten zien, de meeste ouders vinden het erg fijn
om iets te maken of in de praktijk te helpen. Hier is de taal zeker geen drempel bij.
Transparantie is erg belangrijk. Ouders moeten zicht hebben op wat er op school
speelt en gebeurt. Naast de ouderavonden zijn er extra gesprekken mogelijk als dat
nodig is. Ouders moeten eigen inbreng kunnen geven tijdens een gesprek. Ouders
betrekken bij het ondersteuningsteam geeft ouders het vertrouwen dat de school
open naar hen is, ouders worden op die manier volledig bij de ontwikkeling van het
kind betrokken. Huisbezoeken zijn hiervoor de juiste momenten. De school zou de
docenten/mentoren kunnen faciliteren om juist bij deze gezinnen op huisbezoek te
gaan. Dit kan een eyeopener zijn voor beide partijen. Kennis maken met elkaars
cultuur, waarden en normen zorgt voor duidelijkheid en begrip voor elkaar.
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Slotconclusie:
Het is van belang om als school te benoemen hoe belangrijk ouderbetrokkenheid is voor de
schoolontwikkeling van het kind en de ouders te leren op welke manier ze hun kind het beste
een stimulerende omgeving kunnen bieden. Door actief deel te nemen aan bijvoorbeeld de
OR of schoolse activiteiten komt de wisselwerking op gang. De docenten krijgen begrip voor
de achtergronden van zowel de ouders als de leerlingen. Zij tonen begrip door het inzetten
van een vertaler tijdens een gesprek en zeker bij het startgesprek en of
kennismakingsgesprek. Indien het mogelijk is en er de juiste faciliteiten zijn voor de docent is
een huisbezoek zeker aangeraden. Duidelijkheid over het begrip ouderbetrokkenheid is een
van die manieren, net als verwachtingen naar elkaar uitspreken. Rekening houden met
verschillende achtergronden van ouders, alle ouders gelijkwaardig benaderen,
achtergrondinformatie zoeken alvorens het gesprek en rekening houden met transparantie
zijn de belangrijkste aspecten voor het stimuleren van de opkomst van ouders met een
migratieachtergrond bij schoolse activiteiten.

Op grond van de slotconclusie volgen hieronder puntsgewijs de belangrijkste
aandachtspunten voor het stimuleren van de opkomst van de ouders met een
migratieachtergrond bij schoolse activiteiten;
•
•
•
•
•
•
•

Ouders hebben onvoldoende inzicht in de visie van het Munnikenheide College met
betrekking tot ouderbetrokkenheid
Docenten en ouders vinden persoonlijk contact erg van belang
Er is behoefte aan vertaling tijdens het startgesprek/kennismakingsgesprekken,
informatie avonden, ouderavonden etc. waarin wederzijdse verwachtingen kunnen
worden geuit
Het is belangrijk om meer ruimte te bieden aan eigen inbreng van ouders, waardoor
interactie ontstaat
De school kan zowel ouders als docenten handvatten bieden voor het begeleiden van
een kind met een migratieachtergrond
En kan een informatieavond gehouden worden over ouderbetrokkenheid, waarbij
deze avond, net als de ouderavonden, verplicht wordt gesteld. Ouders kunnen
hiervoor het beste telefonisch en of per brief (in eigen taal) uitgenodigd worden
De school moet meer rekening houden met de verschillende achtergronden van
ouders. Dit kan men doen door ouders op de hoogte te brengen van de
mogelijkheden om een vertaler aan te kunnen vragen voor individuele gesprekken.
Ook moet de docent die zich inzet als vertaler hiervoor worden gefaciliteerd
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Discussie
In deze paragraaf zijn de sterke en zwakke kanten van dit onderzoek behandeld. Er is ook
gereflecteerd op de validiteit en betrouwbaarheid en is er ingegaan op de betekenis van het
onderzoek. Er is beschreven hoe er bij het vervolgonderzoek gehandeld zal worden. Ten
slotte is er verwezen naar de aanbevelingen voor het Munnikenheide College.
Sterke kanten van het onderzoek;
Ø Alle enquêtes die gepland stonden met de ouders met een migratieachtergrond zijn
doorgegaan. De school zelf heeft verteld dat de respons op ouderenquêtes altijd erg
laag was, waardoor dit ook een hoge non-respons voor dit onderzoek kon betekenen.
Dit is echter meegevallen, er was voldoende respons om de resultaten te beschrijven
beschreven
Ø De contacten met de opdrachtgever, teamleider, critical friends, ouders met een
migratieachtergrond en mede onderzoeker zijn voorspoedig verlopen. Vragen zijn
altijd beantwoord en de school heeft actief bijgedragen aan het onderzoek.
Ø De ouderbijeenkomst had een hoge opkomst met een actieve bijdrage van de
ouders, critical friends, adjunct-directeur, mede onderzoeker en fotograaf.
Ø De brieven die vertaald zijn worden door ouders erg gewaardeerd. Een telefonische
reminder heeft de opkomst ook een positieve boost gegeven.
Ø Er is nauw contact geweest met de Imam van de Turkse moskee in Etten-Leur, de
ouders werden ook door middel van oproepen in de moskee op de hoogte gebracht
van de ouderbijeenkomst
Ø De gemeente Etten-Leur is op de hoogte van het onderzoek en wil hier een bijdrage
een leveren
Zwakke kanten van het onderzoek;
Ø De ouders zijn doormiddel van brieven, oproep in de Turkse moskee en een
telefonische reminder op de hoogte gebracht. Het vergt veel moeite om in contact te
komen en blijven met de ouders.
Ø De Imam van de Marokkaanse moskee weigerde om contact te hebben met mij als
vrouwelijke docent. Dus de er is geen voortgang geboekt in de Marokkaanse
gemeenschap met behulp van de moskee.
Ø De huisbezoeken zijn niet doorgegaan, omdat deze niet meer ingepland konden
worden door tijdsnood. Dit wordt opgepakt in het vervolgonderzoek.
Leerpunten;
Ø Het is van belang om een duidelijke, haalbare planning te maken. De planning voor
de huisbezoeken was niet haalbaar. Doordat de onderzoeker in de knoei is gekomen
met de planning van de huisbezoeken is het voor een volgende keer beter om de
planning ruimer op te zetten.
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Betrouwbaarheid en validiteit;
Ø Doordat er enquêtes zijn afgenomen, is er sprake van ecologische validiteit. Dit
omdat de onderzoeker dicht bij de werkelijkheid is gebleven.
Ø Het kan echter wel zo zijn dat ouders met een migratieachtergrond en de docenten
van de school sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. Hierdoor is de
informatie wel betrouwbaar, maar niet valide.
Ø Er is voldaan aan de voorwaarden om de betrouwbaarheid van de enquêtes te
waarborgen.
Betekenis onderzoek voor het Munnikenheide College
Ø De school en de opdrachtgever hebben bepaalde verwachtingen van het onderzoek.
Er is vooral benoemd dat de school hoopt dat er bruikbare tips, adviezen en
handvatten naar voren komen die de school in de praktijk kan toepassen.
Ø Ook hopen ze dat het onderzoek bijdraagt aan het bevorderen van de
ouderbetrokkenheid op school en daarbij aan de ontwikkeling van de leerlingen.
Ø Wanneer de school baat heeft bij het onderzoek, kunnen het onderzoek en de
aanbevelingen ook gebruikt worden door andere scholen binnen de instelling (OMO).
Vervolgonderzoek
Ø In het vervolgonderzoek wil de onderzoeker gaan onderzoeken hoe het
Munnikenheide College de taalbarrière zo klein mogelijk kan houden. Er wordt
contact opgenomen met de gemeente Etten-Leur om mogelijk NT2 lessen op te
pakken met de faciliteiten die het Munnikenheide College in huis heeft. Dit proberen
we om te zetten in een ouderkamer, waar ouders met een migratie achtgrond
terecht kunnen voor diverse zaken met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind
en schoolse zaken.
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In overleg met de opdrachtgever is besloten om aanbeveling te schrijven aan de hand van
het onderzoek.
Aanbevelingen:
1) Om de opkomst bij schoolse activiteiten en de betrokkenheid van Turkse en
Marokkaanse ouders te stimuleren, moeten vele communicatieve en culturele
problemen worden verkleind of weggewerkt. Dit kan het Munnikenheide College
doen doormiddel van de schoolbrieven in het Turks en Arabisch te vertalen,
informatieavonden te vertalen en de ouders telefonisch een reminder aanbieden
voor de gemaakte afspraken.
2) Het Munnikenheide College kan de opkomst bij schoolse activiteiten stimuleren door
preventief te werken. Indien de regelmatig terugkerende problemen in kaart worden
gebracht zal hier sneller actie voor ondernomen worden. Dit kan doormiddel van
trainingen, voorlichting- themabijeenkomsten te organiseren.
3) Zorg ervoor dat er tijdens de startgesprekken wordt genoteerd of er een taalbarrière
is en of signaleer deze wanneer ouders dit niet kenbaar willen maken. Indien dit het
geval is, is het van belang dat er een vertaler wordt ingeschakeld voor de komende
gesprekken. In het belang van het kind mag dit geen familielid en of buren zijn.
Gelieve een docent in te schakelen die de taal beheerst.
4) Faciliteer de docenten om te kunnen vertalen tijdens een ouderavond, startgesprek,
informatieavond etc.
5) Bespreek dit onderzoek en de knelpunten tijdens de bijeenkomsten voor nieuwe
personeelsleden. Deze voorlichting zal eventuele problemen kunnen voorkomen.
6) Het Munnikenheide College kan duidelijker en concreter aangeven hoe zij willen dat
ouders zich gedragen. De ouders kunnen een keer in de week of in de maand rond de
tafel gaan zitten in plaats van de informatie in de nieuwsbrief online te zetten.
7) Het Munnikenheide College moet voor meer contactmomenten, in een vorm waar
echt contact mogelijk is, zorgen. Huidige veelgebruikte vormen zijn daarvoor niet
altijd geschikt. Vooral voor ouders met een migratieachtergrond die minder goed of
geen Nederlands spreken, is een tienminuten gesprek niet effectief.
8) Goede communicatie omvat respect, het naar elkaar luisteren, rekening houden met
elkaar, een lage drempel van ouder naar de school, zonder vooroordelen met
openheid en bereikbaarheid van beide kanten.
9) Het Munnikenheide College moet het initiatief nemen, wil zij ouders met een
migratieachtergrond motiveren actief betrokken te zijn bij schoolse activiteiten. Het
blijkt uit de antwoorden van de Turkse en Marokkaanse ouders die betrokken waren
bij dit onderzoek, dat zij niet de eerste stap durven of willen zetten. Zij zien dit als
taak van de school.
10) Onbekend maakt onbemind, dit geldt zowel voor ouders als de docenten. Ouders
met een migratieachtergrond zien vanuit de gewoonte van hun land van herkomst
het onderwijs vaak als iets waar ze zich niet mee kunnen, mogen of zouden moeten
bemoeien. Laat docenten kennis maken met diverse culturen die aanwezig zijn
binnen de school, zodat er begrip en verheldering voor deze culturen kan ontstaan.
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10.0 Bijlagen
Ontwerp enquête ouderbijeenkomst
1. Onderwijs
1.0 Wat is het land van herkomst?
1.1 Heeft u kinderen in het Basisonderwijs of
Voortgezet onderwijs?
1.2 Heeft u onderwijs in Nederland gevolgd?

⃝ basisonderwijs
⃝ voortgezet onderwijs
⃝ ja
⃝ nee
⃝ Basisonderwijs
1.3 Welke vorm van onderwijs heeft u gevolgd in
⃝ VMBO
Nederland?
⃝ HAVO
⃝ VWO
⃝ MBO
⃝ HBO
⃝ Universiteit
⃝ ja
1.4 Heeft u onderwijs in het buitenland gevolgd?
⃝ nee
1.5 Welke vorm van onderwijs heeft u in het buitenland ⃝ Basisonderwijs
⃝ VMBO
gevolgd?
⃝ HAVO
⃝ VWO
⃝ MBO
⃝ HBO
⃝ Universiteit
2. Informatie
2.1 Heeft u kennis gemaakt met de leraar of mentor
van u kind aan het begin van het schooljaar?
2.2 Heeft u kennis gemaakt tijdens een ….

2.3 Hoe ontvangt u het liefst informatie van de
school over u kind?

2.4 Hoe heeft u informatie over de school
ontvangen?

⃝ ja, ga naar vraag 2.2
⃝ nee, ga naar vraag 2.3
⃝ persoonlijk gesprek
⃝ informatieavond
⃝ open dag
⃝ voorlichtingsavond
⃝ kennismakingsgesprek
⃝ startgesprek
⃝…
⃝ persoonlijk
⃝ telefonisch
⃝ per brief
⃝ per mail
⃝ per SMS
⃝ per APP
⃝…
⃝ per brief
⃝ per mail
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⃝ flyer
⃝ via internet
⃝ folder
⃝…
3. Contact
3.1 Heeft u weleens contact met de leraar of
mentor van u kind?
3.2 Is dit contact op initiatief van u?
3.3 Is dit contact op initiatief van de school?
3.4 Hoe heeft u contact met de leraar of mentor
van uw kind?

3.5 Hoe zou u graag contact hebben met de leraar
of mentor van uw kind?

⃝ ja
⃝ nee
⃝ ja
⃝ nee
⃝ ja
⃝ nee
⃝ persoonlijk gesprek
⃝ telefoongesprek
⃝ per brief
⃝ per mail
⃝ per SMS
⃝ per APP
⃝…
⃝ persoonlijk gesprek
⃝ telefoongesprek
⃝ per brief
⃝ per mail
⃝ informatieavond
⃝ open dag
⃝ voorlichtingsavond
⃝ kennismakingsgesprek
⃝ startgesprek
⃝ per SMS
⃝ per APP
⃝…
⃝ ja
⃝ nee, ga naar vraag 3.7

3.6 Is het makkelijk om contact op te nemen met
de leraar of mentor van uw kind?
3.7 Kunt u aangegeven waarom het lastig is om
contact te leggen met de leraar of mentor van uw
kind?
3.8 Bent u tevreden over het contact met de leraar ⃝ ja
⃝ nee
of mentor van uw kind?
3.9 Kunt u hiervan een voorbeeld geven? Kan zowel
positief als negatief zijn.
4. Ouderbetrokkenheid
4.1 Bezoekt u de informatieavond(en) die door de school
worden georganiseerd?
4.2 Welke informatieavonden heeft u het afgelopen
schooljaar bezocht?

⃝ ja, ga naar vraag 4.2
⃝ nee, ga naar vraag 4.3
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4.3 Wat is de reden dat u de informatieavond(en) niet
heeft bezocht?
4.4 Kunt u aangeven wanneer u wel naar een
informatieavond zou komen?
4.5 Helpt u op school?

⃝ ja
⃝ nee, ga naar vraag 4.6

4.6 Bij welke activiteiten zou u kunnen of willen helpen?
4.7 Wat is de reden dat u niet bij activiteiten helpt?
4.8 Bent u lid van de ouderraad?

⃝ ja
⃝ nee

5. Overige informatie
5.0 Heeft u informatie die
belangrijk is en waar niet naar is
gevraagd?

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het onderzoek en het invullen van deze
enquête.
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Resultaten enquêtes
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Draaiboek ouderbijeenkomst
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Tijd
13.15-13.30

Activiteit
Aanloop

Lokaal
012

13.30-13.40

Introductie

012

13.45-14.15

Enquête o.b.v. docent
met hetzelfde
cultuur/taalachtergrond
en uitnodigingen
huisbezoeken

012/014

14.15-14.30

Afsluiting

012

Betrokkenen
Fatma Yilmazel Demiral
Petra Kuijpers
Carina Reuvers
Henrie van het
Hof
Simone van
Geffen
Mohammed
Moutakil
Ilhan Keles
Kees van Aert
Fotograaf
Fatma Yilmazel Demiral
Petra Kuijpers
Carina Reuvers
Henrie van het
Hof
Simone van
Geffen
Mohammed
Moutakil
Ilhan Keles
Kees van Aert
Fotograaf
Fatma Yilmazel Demiral
Ilhan Keles
Petra Kuijpers
Mohammed
Moutakil
Fotograaf

Fatma Yilmazel Demiral
Ilhan Keles
Petra Kuijpers
Mohammed
Moutakil
Fotograaf

Opmerkingen
Ouders krijgen
een kopje
koffie/thee
aangeboden en
worden voor
lokaal 012
ontvangen

Intro
Uitleg onderzoek
Doel onderzoek
Doel van de dag

Enquête is in het
Nederlands,
echter worden de
vragen in eigen
taal vertaald en
uitgelegd. Ouders
krijgen voorstel
voor huisbezoek.
Toestemming
beeldmateriaal.
Ouders bedanken
voor hun bijdrage
onder het genot
van een hapje en
drankje.
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Aandachtspunten:
- Catering Turkse/Marokkaanse hapjes
- Ouders ontvangen door leerlingen en betrokken collega’s
- Toestemming vragen beeldmateriaal
- Enquête klaarzetten beamer
- Enquêtes klaarzetten ouders
- Ouders telefonisch benaderen
- Fotograaf regelen
- Imam Turkse moskee & Marokkaanse moskee uitnodigen
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