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1 Onderzoeksopzet 
 
In 2015 heeft het ITS in opdracht van Stichting PAS een eerste meting uitgevoerd naar de stand van 
zaken wat betreft de samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers/kleuterleerkrachten 
(verder professionals genoemd) van (voor)scholen in Arnhem in het schooljaar 2014/2015. In 2016 en 
in 2017 heeft Stichting PAS dit onderzoek herhaald. De resultaten van de drie metingen zijn met elkaar 
vergeleken. In het eerste deel staan de conclusies en aanbevelingen die hieruit voortvloeien. Daarna 
worden de resultaten van de verschillende onderdelen beschreven. De gegevens van de derde meting 
werden verzameld in de periode april-juni 2017 en hebben betrekking op het schooljaar 2016/2017. 
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld door middel van twee online webenquêtes; een voor 
de ouders en een voor de professionals. Een aantal locaties heeft de enquête op papier afgenomen. In 
totaal hebben 422 ouders van 24 verschillende VVE-(voor)scholen deelgenomen aan het onderzoek. 
Van 3 VVE-intensieflocaties en 3 OAB-scholen heeft geen enkele ouder deelgenomen (zie tabel 1.1). 
Daarnaast hebben 75 professionals deelgenomen aan het onderzoek (zie tabel 1.2).  
 
Tabel 1.1 Respons ouders              

(voor)school aantal percentage 
 

(voor)school aantal percentage 
Basisschool De Werf 26 6,2% 

 
Vlindertuin 5 1,2% 

Beestenboel 11 2,6% 

 
Vrolijke Ark 13 3,1% 

Blokkendoos 25 5,9% 

 
totaal 422 100% 

De Monchyschool 16 3,8% 

 
   

De Witte School 0 0,0%     
De Ommelander 1 0,2%  Tabel 1.2 Respons professionals   
Dr. W. Dreesschool 20 4,7% 

 
functie aantal percentage 

Grenspost 0 0,0% 

 
pedagogisch medewerker 28 37,3% 

Hugo de Grootschool 3 0,7%  leerkracht groep 1/2 17 22,7% 

IBN-I Sina 13 3,1% 

 
oudercontactpersoon  10 13,3% 

Johannesschool 0 0,0%  docent ouderarrangement 3 4,0% 

Kinderopvang De Werf 28 6,6% 

 
manager/directeur 8 10,7% 

Kleine Boemerang 26 6,2% 

 
intern begeleider 5 6,7% 

Kunstrijk 1 0,2% 

 
anders, namelijk 4 5,3% 

Merlijn 30 7,1%  totaal 75 100% 

Mozaïek Eimerssingel 17 4,0% 

 
   

Mozaïek Zwanenbloem 27 6,4% 

 
   

Overkant 0 0,0% 

 
   

Pastoor van Arsschool 22 5,2%     
Pinokkio 28 6,6% 

 
   

Pompeltje 0 0,0% 

 
   

Rakkertjes 16 3,8%     
Speelrijk 26 6,2% 

 
   

St. Margarethaschool 0 0,0% 

 
   

St. Paulusschool 18 4,3%     
Symfonie 1 7 1,7% 

    Symfonie 2 10 2,4% 

    Trommelaar 33 7,8% 
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2  Conclusies & aanbevelingen 
 
 Zowel ouders als professionals zijn onverminderd positief over het contact met elkaar. Ouders 

voelen zich welkom en weten waar ze met vragen terecht kunnen. De professionals investeren in 
goed contact door te zorgen dat ouders zich welkom voelen en het tonen van interesse. Een klein 
deel van de ouders mist deze belangstelling vanuit de professional. Aan de professionals de taak 
om ook deze ouders (meer) te informeren en te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. 
 

 Veel ouders vinden dat er duidelijke afspraken met elkaar worden gemaakt, maar deze zijn nog 
lang niet voor alle ouders duidelijk. Professionals zijn het hiermee eens en geven ook aan dat er 
niet altijd duidelijke afspraken zijn gemaakt met de ouders. Een deel van de ouders wil beter 
geïnformeerd worden. Het blijft een aandachtspunt om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

 
 Het aantal ouders dat wordt uitgenodigd voor ouderprogramma’s is iets afgenomen. Ook zijn er 

weinig ouders die worden doorverwezen naar taalactiviteiten. Er zijn ook iets minder professionals 
die ouders stimuleren om deel te nemen aan ouderprogramma’s en/of taalactiviteiten ten opzichte 
van 2016, maar de meeste professionals geven aan dit wel regelmatig te doen. Zorg er als VVE-
(voor)school voor dat ouders regelmatig worden geïnformeerd over (het belang van) de 
mogelijkheden om deel te nemen aan dergelijke programma’s. 

 
 Ouders en professionals zijn het er onverminderd over eens dat een goede samenwerking 

belangrijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Zowel ouders als professionals 
zien ook de effecten van ouderbetrokkenheid op de ontwikkelingskansen en het welbevinden van 
de kinderen. Ook draagt een samenwerking bij aan het werk van de professional. 

 
 Veel ouders merken in sterke of beperkte mate de effecten van de samenwerking met de VVE-

(voor)scholen. Ze kunnen mede door deze samenwerking beter omgaan met hun kinderen en hen 
thuis beter helpen. Een deel van de ouders ervaart dit effect niet. Lukt het deze ouders ook wel 
zonder de samenwerking met de VVE-(voor)school of is effect voor hen niet duidelijk?  

 
 De samenwerking met de VVE-(voor)scholen heeft voor de meeste ouders geen (direct) effect op 

deelname aan ouderprogramma’s en/of taalactiviteiten. Door ouders te stimuleren om hier wel 
aan deel te nemen, gaan meer ouders dit zien als een positief effect van de samenwerking. 

 
 De meeste professionals ervaren in sterke of in beperkte mate de effecten van een samenwerking 

tussen hen en de ouders. De effecten op ouders worden door hen over het algemeen nog sterker 
ervaren dan de effecten op henzelf.  

 
 Ouders en professionals zijn over algemeen tevreden over hun inzet om met elkaar in contact te 

komen. Blijf als VVE-(voor)school bij de ouders altijd informeren wat (nog) beter kan. De 
oudercontactpersoon kan hierin een sterke rol spelen. 

 
 Het ouderprogramma is nu redelijk in beeld. Leg vooral de focus op de bewustwording van de 

professionals. 
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3 Visie ouders op relatie met VVE-(voor)school 
 

3.1 Contact met de VVE-(voor)school 
 
Over het algemeen zijn ouders in 2017 onverminderd positief over het contact met de VVE-
(voor)school. Net als in 2015 en in 2016 voelen bijna alle ouders zich welkom (98%), weten bijna alle 
ouders waar ze met vragen terecht kunnen (95%) en vinden bijna alle ouders dat deze vragen ook 
serieus worden genomen (95%).  
 
De meeste ouders vinden dat de professional interesse in hen toont (91%), weten goed wat hun kind 
leert op de (voor)school (90%) en wat er van hen wordt verwacht (89%).  
 
Veel ouders vinden dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het contact met de VVE-(voor)school 
(84%). Wanneer er contactproblemen ontstaan zoeken veel ouders zelf naar een oplossing (83%). Deze 
uitkomsten zijn vergelijkbaar de met die van de voorgaande jaren. 
 
Evenals voorgaande jaren krijgen veel ouders tips om hun kind thuis beter te kunnen helpen (78%).  Er 
zijn minder ouders uitgenodigd om deel te nemen aan ouderprogramma’s ten opzichte van vorig jaar 
(78% vs. 89% in 2016). Ook worden er weinig ouders doorverwezen naar taalactiviteiten (28%). 
 
  

Ik ben zeer tevreden. De leidsters zijn heel 
betrokken en zorgzaam. Ze proberen altijd 
even de tijd te nemen om een praatje te 
maken. We zouden graag op de 

hoogte gehouden willen 
worden over de 
gebeurtenissen op school. 

Ik zou vaker mails willen ontvangen 
waar de kinderen mee bezig zijn 
zodat ik dat thuis op creatieve wijze 
nog eens kan herhalen, waardoor 
het meer beklijft. 

Geen verbetering. Toen ik meer 
wilde weten over hoe het gaat 
met mijn zoontje is er meteen 
een 10-minutengesprek 
ingepland. Top! 
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Figuur 3.1 Beoordeling contact met VVE-(voor)school door de ouders (2017 n=422, 2016 n=362, 2015 n=543) 

 
* LOGO 3000/Taalmozaïek 
** taalles/VoorleesExpress/Talen in Balans 
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3.2 Belang van samenwerking met de VVE-(voor)school 
 
Bijna alle ouders vinden het belang van een goede samenwerking met de VVE-(voor)school 
onverminderd belangrijk voor de ontwikkelingskansen (98%) en het welbevinden (95%) van hun kind. 
Deze percentages zijn zelfs nog wat toegenomen ten opzichte van 2016 (respectievelijk 93% en 92%). 
 
Een ruime meerderheid (91%) van de ouders vindt dat zij door een samenwerking met de VVE-
(voor)school een bijdrage levert aan het werk van de professionals. 
 
Figuur 3.2 Belang van samenwerking tussen ouders en VVE-(voor)school, volgens de ouders 
(2017 n=421, 2016 n=362, 2015 n=540) 
 
Een samenwerking met de VVE-(voor)school is belangrijk… 

 
 

  

Is het een idee om (bijvoorbeeld) 
na elke drie maanden de 
ontwikkeling van ons kind te 
bespreken? 

Hebben leerkrachten behoefte aan 
hulp van ouders in de klas, naast de 
gebruikelijke ritjes naar uitjes of 
luizenpluizen? Ouders kunnen en 
willen volgens mij meer dan 
voorgenoemde acties! 

Sfeer, communicatie, betrokkenheid, ontwikkelingskansen; 
alles valt of staat bij de betrokkenheid van de pm'er. Ene 
keer prettig, andere keer niet. Er wordt aan gewerkt maar 
gaat langzaam vooruit. Dat is helaas mijn mening. Frisse 
wind er doorheen, zou goed zijn. 
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3.3 Effecten van samenwerking met de VVE-(voor)school 
 
Lang niet alle ouders ervaren de effecten van een samenwerking tussen hen en de VVE-(voor)school.  
 
Door de samenwerking met de VVE-(voor)school) ervaart een meerderheid van de ouders in beperkte 
of in sterke mate een betere omgang met hun kind (67%) en een betere omgang met de professional 
(64%). Verder merkt een groot deel van de ouders dat zij door deze samenwerking hun kind thuis 
beter kunnen helpen (68%) en dat zij hun kind thuis meer zijn gaan voorlezen (61%). 
 
Een minderheid van de ouders is (deels) door de samenwerking met de VVE-(voor)school gaan 
deelnemen aan een ouderprogramma (49%) en/of taalactiviteiten (30%). 
 
 
Figuur 3.3 In welke mate heeft de samenwerking met de VVE-(voor)school effect gehad op de volgende acties? 
(n=420) 

 

  

Ik ben meer gaan praten met de 
leerkrachten over mijn kind om te weten 
wat van mij wordt verwacht en wat ik van 
de leerkracht kan verwachten. 

We zorgen samen goed voor de 
ontwikkeling van onze kinderen, 
zodat wij als ouders onze kinderen 
thuis ook kunnen helpen. 
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3.4 Oordeel over de inzet van professionals 
 
Het gemiddelde oordeel van ouders over de inzet van de professionals en zichzelf is in 2017 op alle 
stellingen marginaal toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren.  
 
Ouders geven een 8,1 voor de inzet van de professionals om met hen in contact te komen en een 8,2 
voor hun eigen inzet om met de professional in contact te komen (8,0 in 2016). 
 
Daarnaast geven de ouders een 8,2 (8,0 in 2016) voor het effect van hun betrokkenheid op het welzijn 
en een 8,3 (8,3 in 2016) voor het effect van hun betrokkenheid op de ontwikkelingskansen van hun 
kind. 
 
Figuur 3.4 Rapportcijfers voor inzet professionals en ouders, gegeven door ouders  
(2015 n=526, 2016 n=347, 2017 n=415) 

 
onvoldoende 

(cijfer 1-5) 
voldoende 
(cijfer (6-7) 

goed 
(cijfer 8-10) 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Inzet pm’er/lkr om met u in contact te komen 4% 7% 6% 28% 23% 21% 69% 71% 73% 

Uw inzet om met pm’er/lkr in contact te komen 4% 5% 5% 28% 26% 25% 67% 69% 71% 

Effect van uw betrokkenheid op welzijn kind 3% 6% 6% 21% 24% 25% 76% 70% 69% 

Effect van uw betrokkenheid op 
ontwikkelingskansen kind 

4% 4% 5% 28% 18% 20% 68% 78% 75% 

 
 gemiddelde 

 2015 2016 2017 

Inzet pm’er/lkr om met u in contact te komen 8,0 8,0 8,1 

Uw inzet om met pm’er/lkr in contact te komen 8,0 8,0 8,2 

Effect van uw betrokkenheid op welzijn kind 8,0 8,0 8,2 

Effect van uw betrokkenheid op ontwikkelingskansen kind 8,3 8,3 8,3 

  

De communicatie in zijn algemeenheid 
kan beter en duidelijker. Dit kan door meer 
briefjes op een bord te hangen of een 
gesprekje over de dagelijkse activiteiten. Ik ben heel tevreden over de 

voorschool. Mijn kind houdt van haar 
leerkrachten en vindt het prettig om 
naar de voorschool te komen! 
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4 Visie professionals op samenwerking met ouders 
 

4.1 Contact met ouders 
 
Onveranderlijk is dat (bijna) alle professionals zorgen dat ouders zich welkom voelen (100%), interesse 
tonen in de mening van ouders (100%) en een beeld geven van wat hun kind leert op de VVE-
(voor)school (95%). 
 
De meeste professionals geven ouders tips om hun kind thuis beter te helpen (94%) en vertellen 
ouders waar ze met vragen terecht kunnen (94%). Een meerderheid van de professionals maakt 
duidelijke afspraken met de ouders (82%) en iets minder professionals dan vorig jaar vertelt ouders 
wat ze van hen verwachten (84% vs. 92% in 2016). Wanneer er contactproblemen ontstaan zoeken alle 
professionals zelf naar een oplossing (100% vs. 94% in 2016).  
 
Iets minder professionals dan in 2016 stimuleren ouders om deel te nemen aan ouderprogramma’s 
(66% vs. 72% in 2016) en/of taalactiviteiten (67% vs. 72% in 2016). 
 
 
  

Als pm’er en oudercontactpersoon zou ik meer concrete tijd willen 
hebben om te investeren in het contact met ouders. Om mij heen hoor 
ik van ontzettend veel pm’ers dat ze niet genoeg tijd krijgen/hebben 
om te investeren in de samenwerking met ouders. Het educatieve 
partnerschap werkt, maar pm’ers stoppen hier nu met veel toewijding 
vrijwillige tijd in, voor bijvoorbeeld oudergesprekken. 

Contacten verder digitaliseren; we 
gaan met ouderportaal beginnen. 
Minder briefjes, sneller contact via 
het portaal. 

Ik heb een goede samenwerking met 
ouders en probeer alle ouders te 
bereiken. Sommige ouders hebben 
vaak weinig tijd, maar blijven wel 
investeren in ouderbetrokkenheid. 
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Figuur 4.1 Beoordeling contact met ouders door de professionals (2017 n=75, 2016 n=86, 2015 n=129) 

 
* LOGO 3000/Taalmozaïek 
** taalles/VoorleesExpress/Talen in Balans 

  



Monitor Ouderbetrokkenheid VVE 2016-2017 
 

 12 

4.2 Belang samenwerking met ouders 
 
Net als in 2015 en in 2016 zijn alle professionals het er over eens dat een samenwerking met de 
ouders belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Het aandeel professionals dat het helemaal 
eens is met de stelling dat een samenwerking belangrijk is voor het welbevinden van het kind is iets 
toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Bijna driekwart van de professionals is het er 
helemaal mee eens dat een samenwerking met ouders belangrijk is om hun werk goed te kunnen 
doen. 
 
Figuur 4.2 Belang van samenwerking tussen ouders en VVE-(voor)school, volgens de professionals 
(2017 n=75, 2016 n=86, 2015 n=129) 
 
Een samenwerking met de ouders is belangrijk… 

 
 

  

Naast het welzijn van het kind is 
het welzijn van de ouders 
(moeders) ook belangrijk. We 
vinden het belangrijk dat zij zich 
geliefd voelen. 

De samenwerking met ouders maakt dat 
ons werk meer waarde heeft voor de 
kinderen. Ik ben heel blij met onze ouders! 
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4.3 Effecten van samenwerking met ouders 
 
De meeste professionals ervaren in sterke of in beperkte mate de effecten van een samenwerking 
tussen hen en de ouders. De effecten op ouders worden door de professionals over het algemeen nog 
sterker ervaren dan de effecten op zichzelf. 
 
Door de samenwerking met de ouders ervaren bijna alle professionals in sterke of in beperkte mate 
een betere omgang met de ouders (95%). Ook vinden bijna alle professionals dat deze samenwerking 
in een bepaalde mate effect heeft op de ouders; ze kunnen hierdoor hun kind thuis beter helpen (96%) 
en ze zijn hun kinderen meer gaan voorlezen (95%).  
 
Een groot deel van de professionals heeft (deels) door de samenwerking met de ouders nieuwe sociale 
vaardigheden geleerd (82%) en kan (deels) door deze samenwerking beter omgaan met de kinderen 
(87%).  
 
Figuur 4.3 In welke mate heeft de samenwerking met de ouders effect gehad op de volgende acties? (n=75) 

 
 

  

Ik zou willen dat de ouders meer 
inzicht krijgen, dat de samenwerking 
een gunstig effect kan hebben op de 
ontwikkeling van hun kind.  

Ik merk dat een aantal ouders door de 
ouder-kind workshop makkelijker contact 
hebben gelegd met elkaar. Ouders leren 
ook van elkaar en merken dat ze een 
beroep op elkaar kunnen doen, 
bijvoorbeeld bij het halen en brengen. 
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4.4 Oordeel over inzet van ouders 
 

Iets minder professionals dan in 2016 beoordelen de stellingen met betrekking tot hun eigen inzet en 
die van de ouders met een goed (cijfer 8-10). Het gemiddelde oordeel van de professionals is in 2017 
op alle stellingen ongeveer gelijk aan die van de voorgaande jaren.  
 
Professionals geven voor de inzet van de ouders om met hen in contact te komen gemiddeld een 7,4 
(7,5 in 2016). Voor hun eigen inzet om met de ouders in contact te komen geven zij gemiddeld een 8,1 
(8,2 in 2016). 
 
Voor het effect van ouderbetrokkenheid op het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen geven 
de professionals respectievelijk een 7,7 (7,7 in 2016) en een 8,0 (7,9 in 2016). 
 
Figuur 4.4 Rapportcijfers voor inzet professionals en ouders, gegeven door professionals 
(2015 n=125, 2016 n=84, 2017 n=75) 

 
onvoldoende 

(cijfer 1-5) 
voldoende 
(cijfer (6-7) 

goed 
(cijfer 8-10) 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Inzet ouders om met u in contact te komen 13% 4% 7% 47% 40% 50% 40% 56% 43% 

Uw inzet om met ouders in contact te komen 3% 1% 4% 15% 17% 16% 82% 82% 80% 

Effect ouderbetrokkenheid op welzijn kind 3% 7% 1% 37% 31% 47% 60% 62% 51% 

Effect ouderbetrokkenheid op ontwikkelingskansen 
kind 

5% 4% 0% 40% 27% 32% 55% 69% 68% 

 
 gemiddelde 

 2015 2016 2017 

Inzet ouders om met u in contact te komen 6,9 7,5 7,4 

Uw inzet om met ouders in contact te komen 8,1 8,2 8,1 

Effect ouderbetrokkenheid op welzijn kind 7,5 7,7 7,7 

Effect ouderbetrokkenheid op ontwikkelingskansen kind 7,6 7,9 8,0 

 
 
 

Wij kunnen meer tijd steken in de 
voorlichting aan ouders over wat hun 
kind doet en leert op de voorschool. 

We zouden meer oog moeten 
hebben voor de 'stille ouder'. 
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