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Hoe ouders en scholen conflicten kunnen vermijden en 
beter kunnen samenwerken

Ouderparticipatie
hoeft geen scène uit de 
Luizenmoeder te zijn

Whitepaper Ouderparticipatie1



Er zijn  meerdere partijen het overgrote 
deel van hun dag bezig met het welbeha-
gen van kinderen. Het is dan niet gek dat 
meningsverschillen ontstaan over de 
manier waarop dat gebeurt. Dat deze 
meningsverschillen ontaarden in 
conflicten en soms zelfs juridisch getouw-
trek is te betreuren. Er is wel een aantal 
oorzaken voor aan te wijzen; deze 
bespreken we in deze whitepaper. Ook 
gaan we in op manieren om conflicten te 
vermijden en de band tussen school en 
ouder te verbeteren. Dit komt niet alleen 
ten goede van deze twee partijen, maar 
ook van het kind.

De frictie tussen schoolleiders en ouders 
is niet nieuw. Expert op het gebied van 
ouderbetrokkenheid, Peter de Vries, 
deed er onderzoek naar en vond 
artikelen over ouderbetrokkenheid die 
dateren uit 1886. Dat het lijkt alsof 
onenigheid aan het toenemen is, komt 
volgens hem omdat er tegenwoordig 
van alles wordt gedeeld op social 
media. “De impact van één gebeurtenis 
is nu veel groter dan vroeger, omdat het 
veel meer wordt gedeeld. Termen als 
‘curlingouders’ en ‘zeiksnorren’, die 
kranten maar al te graag overnemen, 
dragen dan ook niet bij aan een gezond 
debat. Die polariseren alleen maar 
meer; ze tekenen ouders af als onrede-
lijke figuren, terwijl hun commentaar 

vaak genoeg gewoon terecht is”, vertelt 
De Vries. 

Hoewel meningsverschillen over het 
onderwijs van alle tijden zijn, nemen 
ouders wel steeds serieuzere stappen 
om hun gelijk te krijgen. Volgens 
Achmea Rechtsbijstand is er sprake van 
'juridisering' van het onderwijs. In 2016 
behandelde de verzekeraar 784 
onderwijszaken, vijf jaar eerder waren 
dat er nog 557. Volgens de Algemene 
Vereniging Schoolleiders hebben 
inmiddels bijna alle basisscholen 
gedragsregels voor ouders opgesteld. 
Soms loopt het conflict tussen ouder en 
school zo uit de hand, dat er een rechter 
aan te pas komt. Zoals toen een school 

in Woerden een leerling strafte door 
hem de toegang tot het examengala te 
ontzeggen. Zijn ouders stapten naar de 
rechter. Dat gebeurt volgens de NRC 
steeds vaker.

De Vries: “Ouders zijn emotioneel 
betrokken bij hun kind, dus emoties 
komen er harder uit. Wat ook niet 
bijdraagt is dat de huidige vormen van 
communicatie tussen scholen en ouders 
zijn verouderd. De welbekende tienmi-
nutengesprekken zijn niet meer van 
deze tijd en zorgen zelfs voor frustratie.” 
Uiteraard zijn er nog andere oorzaken 
aan te wijzen, deze bespreken we 
hieronder.

Ouderparticipatie: hoe het allemaal begon

Ouderparticipatie leidt regelmatig tot 
frictie tussen schoolleiders en ouders.  
Zo kopte het AD in 2015 al: ‘Steeds meer 
conflicten tussen ouders en school’ en 
recenter de Volkskrant op 12 juli 2019: 
‘Kritische ouders zijn van alle tijden, 
maar ze stappen wel steeds vaker naar 
de rechter’. 
Wat is het dan precies dat zoveel stress 
oplevert voor alle partijen? Ouderparti-
cipatie is de actieve deelname van 
ouders aan schoolactiviteiten en dit kan 
formeel of informeel zijn. Onder informe-
le ouderparticipatie valt bijvoorbeeld 
het meegaan met een schoolreisje of het 
helpen op een sportdag. Bijna veertig 
procent van de ouders doet dit weleens, 
blijkt uit een enquête die belangenver-
eniging Ouders & Onderwijs in 2017 hield. 
Ouders lezen ook weleens voor (zeven-
tien procent), doen klusjes (tien procent), 
of helpen bij de luizencontrole (negen 
procent).

Er is sprake van formele ouderparticipa-
tie als ouders bijvoorbeeld zitting nemen 
in de Medezeggenschapsraad. Waar 
ouders over het algemeen graag 
meegaan op schoolreizen, is formele 
inbreng van ouders op een basisschool 
lastiger te organiseren. Dat blijkt uit een 
enquête onder vijfhonderd leerkrachten 
in het basisonderwijs die DUO Onder-
wijsonderzoek in samenwerking met 
Didactief uitvoerde in 2019. Bijna de 
helft van de basisscholen (47,8 procent) 
vindt het moeilijk om ouders te vinden 
voor een inhoudelijke klus als lidmaat-
schap van de Medezeggenschapsraad, 
slechts elf procent antwoordt dat dit 
makkelijk gaat. 
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Een belangrijke voetnoot is dat betrok-
kenheid vaak wordt verward met 
participatie. Ouderbetrokkenheid is de 
samenwerking tussen school en ouders 
en omvat ook de mate waarin ouders 
thuis betrokken zijn met wat er op 
school allemaal speelt. Dus denk aan 
kinderen helpen met hun huiswerk en 
hun voortgang in de gaten houden. 
Ouderparticipatie is eigenlijk een soort 

vrijwilligerswerk en is zichtbaarder dan 
betrokkenheid. Sommige ouders 
hebben simpelweg geen tijd om mee te 
doen met schoolactiviteiten, maar dit 
betekent niet dat zij niet betrokken zijn 
bij de scholing van hun kind(eren). 
Veel scholen en ouders meten betrok-
kenheid af aan participatie - en dat is 
nog een oorzaak van frictie. Hoewel 
onderzoek nooit heeft aangetoond dat 

ouderparticipatie van invloed is op 
leerprestaties, lijkt het anno 2019 bijna 
een misdaad als je als ouder niet actief 
ben tijdens schoolactiviteiten. En dat 
terwijl veel ouders in tweeoudergezin-
nen beide werken en niet op dinsdag-
ochtend de haren van alle leerlingen in 
groep drie kunnen uit(p)luizen. 

Oorzaak 1: niet participeren is niet  
hetzelfde als niet betrokken zijn

Een andere oorzaak van onenigheid 
tussen scholen en ouders zijn de 
manieren waarop er wordt gecommuni-
ceerd. Communicatievormen als het 
tienminutengesprek zijn ooit bedacht 
om ouders te informeren over de 
voortgang van hun kind. Tien minuten is 
alleen een korte tijd voor ouders en lera-
ren om “in het gesprek te komen” en ook 
nog eens alle belangrijke zaken rondom 
het rapport en de voortgang van het 
kind te bespreken. Daarbij voelt de 
vorm voor beide partijen vaak gefor-
ceerd en lijken de gesprekken niet altijd 
de diepte in te gaan, of juist te escale-
ren. “Het zou ermee te maken kunnen 
hebben dat sommige ouders zaken 
ophopen tot het rapportgesprek, 
omdat er misschien te weinig gelegen-
heid is om eerder de toch al drukke 
leerkracht te spreken”, aldus De Vries.
Niet lang geleden zijn veel scholen 

overgestapt op zogenoemde startge-
sprekken. Dit zijn een soort relatiege-
sprekken, waar het kind ook bijzit. 
Omdat veel leraren gewend zijn aan het 
zenden tijdens een tienminutengesprek, 
worden deze gesprekken vaak omge-
bouwd tot informatiegesprekken, 
terwijl dit juist een moment moet zijn 
om elkaar op persoonlijk vlak beter te 
leren kennen. 

“Het is nodig dat docenten beter begrip 
tonen voor de behoefte van ouders om 
regelmatig contact te hebben. En beide 
partijen moeten deze tijd om gebruiken 
om de relatie op te bouwen, niet om 
lijstjes door te nemen”, vertelt De Vries. 
Uit het onderzoek van DUO Onderwijs-
onderzoek en Advies blijkt dat de helft 
van de leerkrachten vindt dat ouders 
zich intensief tot zeer intensief met het 
onderwijs bemoeien. Bijvoorbeeld door 

het aanvragen van tussentijdse 
gesprekken met de leerkracht of het 
stellen van kritische vragen. De meeste 
leerkrachten (56 procent) stellen dit op 
prijs, maar zo’n elf procent van de 
leerkrachten, beoordeelt deze ‘bemoei-
enis’ als negatief. Terwijl een goede 
investering in de relatie tussen ouder en 
school juist leidt tot minder werkdruk 
voor leraren.

Hoe beter ouders, leraren en kinderen 
elkaar onderling kennen, hoe soepeler 
de communicatie tussen deze partijen 
kan gaan. Dit is uiteindelijk in het 
voordeel van het kind. Hillary Clinton 
refereerde ooit heel terecht naar een 
Afrikaans gezegde: “it takes a village to 
raise a child”. 

Oorzaak 2: contactmomenten verouderd
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De juridische afdeling van Verus, de 
vereniging voor Katholiek en Protes-
tants-Christelijk onderwijs, zag het aan-
tal ouder-schoolconflicten flink oplopen: 
van 21 in 2014 naar 58 in 2016. Proble-
men ontstaan vooral rond beslissende 
momenten in een leertraject. Bijvoor-
beeld het schooladvies op de basis-
school en het einde van de brugklas, 

wanneer middelbare scholieren 
doorstromen naar vmbo, havo of vwo. 
Hoe scholen omgaan met toetsen en 
testen, legt veel druk op ouders. 
Prestaties worden afgemeten aan een 
gemiddelde van andere leerlingen. 
Ouders kunnen hierdoor snel teleurge-
steld raken, schrikken, of zelfs in de 
verdediging schieten. En dat terwijl 

sommige leerlingen nu eenmaal 
langzamer of anders leren dan anderen. 
Dit betekent niet dat zij minder waard 
zijn of niet hun best hebben gedaan. 
Hoewel veel ouders zich hier prima van 
bewust zijn, kunnen zij zich alsnog 
aangesproken voelen als hun kind niet 
presteert zoals de rest van de klas dat 
doet.

De Vries: “Er heerst een constant gevoel 
vanuit scholen om ouders tevreden te 
stellen. Scholen zijn verplicht om de 
kwaliteit van het onderwijs te meten, 
maar niet om tevredenheidsonderzoe-
ken bij ouders te doen. Waar deze 
onderzoeken toe leiden, is dat ouders 
zich als consumenten gaan gedragen. 
Als consument laat men immers ook 
reviews achter als een product of dienst 

wel of niet goed is bevallen. De kwaliteit 
van scholen moet niet gestoeld zijn op 
de recensies van ouders.”
Driekwart van de leerkrachten vindt dat 
ouders zich steeds meer opstellen als 
'consumenten' die recht menen te 
hebben op bepaalde prestaties die de 
school levert, blijkt uit het eerder 
aangehaalde onderzoek van DUO 
Onderwijsonderzoek en Advies. 

Onderzoeker en ouderparticipatie-ex-
pert Frederik Smit bevestigt dit in een 
interview met de Volkskrant. “Van 
schooldirecteuren hoor ik de klacht dat 
al die drukke ouders zich opstellen als 
kritische consument, zonder zelf een 
actieve bijdrage te leveren.” 

Volgens De Vries moeten schoolleiders 
en leraren in de eerste plaats zichzelf 
goed kennen. In de tweede instantie 
moeten schoolleiders ouders begrijpen 
en als derde is het belangrijk voor beide 
partijen om gesprekstechnieken te leren 
beheersen. Zijn advies: 
Voldoende zelfkennis
Het is aan schoolleiders om zichzelf 
voldoende te kennen. Straal je als 

schoolleider of leraar genoeg vertrou-
wen uit en leg je contact met alle 
ouders? Ouders vertrouwen hun 
kinderen toe aan de school. Leraren 
moeten dit respecteren en op reacties 
van ouders beheerst en begripvol 
reageren. Hoe geef je ouders het gevoel 
van vertrouwen? Door regelmatig 
contact te hebben en transparant te 
werk te gaan. Weerstand voor start- of 

tussentijdse gesprekken helpt uiteraard 
niet.
Ouders begrijpen
In het verlengde van het vorige punt ligt 
het leren begrijpen van ouders. Vaak 
geldt: een ontkennende ouder is een 
onderzoekende ouder. Een ouder die in 
de eerste instantie niet kan geloven dat 
zijn of haar kind het niet doet zoals 
verwacht, is niet gelijk die ouder die 

Oorzaak 3: toetsen zijn stressvol

Oorzaak 4: consumentisme

Werken naar een oplossing:  
hoe om te gaan met mondige ouders?
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naar de leraar toe in opstand komt. Het 
eerste onbegrip leidt tot onderzoek, 
wat leidt tot acceptatie. Die stappen 
moeten wel genomen worden, onmid-
dellijke acceptatie verwachten is niet 
redelijk naar de ouder toe. 
Gesprekstechnieken beheersen

Tenslotte is het goed om gesprekstech-
nieken onder de knie te krijgen. Is er 
zelfkennis en begrip naar de ouder toe? 
Heel goed, dan is het tijd om middels 
communicatie dit over te gaan brengen. 
Voor alle drie de adviespunten biedt de 
AVS Academie leergangen, cursussen 

en trainingen. Zoals de leergang 
Leiderschap en Talentontwikke-
ling of de leergang Communicatie en de 
training Mediation of Gespreksvaardig-
heden.

Conclusie

Om soepeler samenwerking tussen 
ouders en schoolleiders en docenten te 
bewerkstelligen, zullen schoolleiders 
zullen zichzelf beter moeten leren 
kennen en zich in de schoenen van ouders 
moeten verplaatsen. ‘Participizza-avon-
den’, zoals die in de Luizenmoeder 
voorkomen, zijn niet voor elke ouder 
weggelegd. Termen als ‘curlingouder’ of 

‘zeiksnor’ dragen dan ook niet bij aan een 
gezond debat tussen ouder en schoollei-
ding. Ouders moeten beseffen dat de 
school ook het beste met zijn of haar 
kind voorheeft, en de contactmomenten 
met de school zien als moment om een 
relatie op te bouwen en niet alleen 
kritiek uiten op de gang van zaken. 
Kortom: beide partijen moeten het 

belang van het kind voorop stellen. 
Aan de slag gaan met eigen vaardighe-
den kan helpen om de communicatie met 
ouders soepeler te laten verlopen. Kijk 
voor het volledige professionaliserings-
aanbod op https://www.avs.nl/acade-
mie.
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