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Voorwoord 
 

Ouders zijn dé belangenbehartiger voor hun kind. 

Afgelopen maanden heb ik me beziggehouden met onderzoek gericht op de 

samenwerking tussen ouders en school als het gaat om passend onderwijs. Mijn 

affiniteit op het gebied van passend onderwijs ligt zowel op persoonlijk als professioneel 

vlak. Door een hoogbegaafde zoon die zich niet standaard ontwikkelde heb ik vooral veel 

geleerd over mogelijkheden binnen passend onderwijs. 

Binnen mijn organisatie (De Levensloopcoach) ondersteun ik meerdere ouders en 

jongeren binnen hun zoektocht naar passend onderwijs. Ik profileer ik me als jeugd- en 

gezinsprofessional met (familie) ervaringsdeskundigheid. 

Wanneer het onderwijs niet aansluit op de behoefte van een kind hebben ouders vaak 

goede ideeën over wat zou kunnen werken voor hun kind. Ouders voelen zich 

regelmatig niet serieus genomen wanneer ze oplossingen aandragen. Leerkrachten en 

docenten weten soms niet hoe ze met in hun ogen ‘lastige ouders’ om moeten gaan. Daar 

wil nog wel eens strijd over ontstaan, waarbij ouders en kinderen meestal aan het 
kortste eind trekken.  

Veel innovaties zijn gericht op professionals; daarom wilde ik onderzoek doen naar de 

behoefte van ouders van kinderen met een andere onderwijsbehoefte, in hun rol als 

educatief partner van onderwijsprofessionals. Het ouderperspectief dus. 

Er zijn ouders die al jaren zoeken naar de juiste onderwijsplek; deze ouders hebben zich 

verenigd in de belangengroep ‘Onderwijsaffaire’.  De belangengroep Onderwijsaffaire is 

de opdrachtgever voor dit onderzoek. Ik wil Petra Blok (medeoprichter belangengroep 
Onderwijsaffaire) bedanken voor haar participatie binnen mijn onderzoek.  

Het onderzoek dat voor u ligt is een afstudeeronderzoek voor de opleiding Social Work, 

profiel jeugd, specialisatie (familie) ervaringsdeskundigheid. 

Het praktijkonderzoek heeft geleid tot het volgende product; quotes in de vorm van 

kaartjes ter ondersteuning van ouders om in gesprek te gaan met school over passend 
onderwijs (bijlage 7). 

De quotes kunnen tevens worden gebruikt door ouders als aanvulling op de toolkit 

‘Samen voor het Kind’. Deze toolkit is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut in 

samenwerking met Ouders en Onderwijs en Balans (beiden belangenverenigingen voor 

ouders). De toolkit biedt handvatten voor ouders, zorg- en onderwijsprofessionals in de 

samenwerking rond het kind. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Esther Boas Berg 
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1 Inleiding  
 

Scholen dwingen ouders van thuiszitters met hulp waar ze niet achter staan 

(Dujardin, 2020) 

Uit bovenstaand artikel wordt duidelijk dat de positie van ouders binnen de 

samenwerking met school ongelijkwaardig is. Wanneer ouders een kind hebben die 

bijvoorbeeld door hoogbegaafdheid of autisme geen passend onderwijs krijgt, kunnen 

ouders in een strijd komen met school over wat passend onderwijs is. De Wet op 

passend onderwijs heeft als doel dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die 

past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, 2021c). Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elke kind het beste uit 

zichzelf haalt. Sommige kinderen hebben meer maatwerk nodig, doordat het aanbod van 

school niet aansluit op wat deze kinderen nodig hebben. 

 

Ouders hebben veelal een andere kijk op wat passend onderwijs is voor hun kind. 

Wanneer een kind door angst of depressie niet meer naar school wil en ouders hun kind 

thuishouden is dit volgens de wet ongeoorloofd. Er kan door school een melding gedaan 

worden bij Veilig Thuis, dit is een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

overheid heeft twee jaar geleden 25 maatregelen op papier gezet voor verbetering 

betreft de uitvoering van de Wet op passend onderwijs. Hiervan is de 12e dat bij puur 

een geschil over passend onderwijs er geen Veilig Thuis-melding gedaan mag worden 

(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021a). 

 

Ook de organisatie Ouders & Onderwijs geeft aan dat te veel ouders en kinderen te 

maken hebben met onvoldoende passend onderwijs of soms zelfs geen onderwijs. Ook 

zij erkennen dat de positie van ouders zwak is ten opzichte van de school (Ouders en 

Onderwijs, 2021).  

 

In mei 2020 is de eindevaluatie verschenen van vijf jaar passend onderwijs 

(kinderrechten, 2020). Hieruit blijkt onder andere dat het passend onderwijs niet het 

kind, maar het systeem als uitgangspunt neemt, dit is zorgelijk. 

 

Educatief partnerschap 

Vanuit de overheid wordt educatief partnerschap gestimuleerd (Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021a). Mede door de Coronacrisis zijn er steeds 

meer inzichten dat er een nieuwe kijken op educatief partnerschap moet komen. Meer 

en betere samenwerking met ouders in het belang van de ontwikkeling van kinderen 

(VO-raad, 2020). 

Educatief partnerschap is het gelijkwaardig samenwerken vanuit het onderwijs met 

ouders ieder vanuit eigen expertise. Het onderwijs (educatie) en ouders (pedagogisch en 

zorg). 

In het rapport ‘de Staat van de thuiszitter’ wordt o.a. de behoefte van jongere en de rol 

van de ouders als één van de kernoplossingen gegeven in de andere manier van kijken 
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en doen. Niet of onvoldoende samenwerken met ouders staat passend onderwijs in de 

weg (Castenmiller, 2021, p. 25). De menselijkheid wordt hier benadrukt; ook voor 

ouders is het traumatiserend als hun kinderen vastlopen in het onderwijs.  

 

Begin 2021 heeft een groep ouders zich verenigd als belangengroep Onderwijsaffaire, 

(Onderwijsaffaire, 2021b) voor ouders van kinderen die binnen het passend onderwijs 

niet krijgen wat ze nodig hebben (maatwerk). Mentaal en financieel raken ouders en 

gezinnen overbelast. Kinderen raken beschadigd door geen passend onderwijs en 

komen zo in een negatieve spiraal terecht. De toekomst van deze kinderen is in het 

geding. 

 

1.2 Opdrachtgever 

 

De opdrachtgever is de hierboven benoemde belangengroep ‘’Onderwijsaffaire’’.   

De meeste ouders binnen deze belangengroep hebben ervaring met thuiszittende 

kinderen. Kinderen die in het verleden thuis hebben gezeten of kinderen die worstelen 

met passend onderwijs en nog net met hun vingers aan het schoolgebouw hangen, veel 

verzuimen en elke vakantie gebruiken om bij te tanken. 

Een belangrijke missie van deze groep is in de wet geborgd zien dat leerrecht boven 

schoolplicht gaat en dat leerrecht niet gebonden is aan een schoolgebouw of het aantal 

uren. Zodat kinderen wanneer dit wenselijk is bijvoorbeeld thuisonderwijs kunnen 

krijgen. Of hybride onderwijs, gedeeltelijk thuis en op school. 

Maar ook dat leeftijd niet leidend is voor niveau, want veel van deze kinderen 

ontwikkelen zich anders de standaard.  

 

1.3 Onderzoeksdoel 

 

Zoals in de aanleiding aangegeven staan de gesprekken met school voor een aantal 

ouders ver verwijderd van gelijkwaardig educatief partnerschap. 

Binnen het onderwijs zijn er protocollen hoe met ouders in gesprek te gaan om 

zodoende ouderbetrokkenheid te stimuleren (redactie, 2018). Deze protocollen zijn 

beschreven vanuit professional perspectief. 

Daarom is het doel van dit onderzoek om inzichtelijk te maken wat de wensen en 

behoeften zijn vanuit het ouderperspectief om educatief partnerschap te ervaren (in 

gesprek en benadering). Zodat de opdrachtgever (Onderwijsaffaire) de uitkomsten kan 

gebruiken richting de aangesloten ouders en professionals.  
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1.4 Hoofdvraag en deelvragen 

 

In dit verslag wordt op verkennende wijze kortdurend kwalitatief onderzoek gedaan 

naar; 

‘’Wat hebben ouders nodig in hun positie als educatief partner van 

onderwijsprofessionals wanneer het om passend onderwijs gaat’’? 

Ter ondersteuning van dit onderzoek is de cyclus voor praktijkonderzoek en innovatie 

gebruikt, zie figuur 1 (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p. 31). 

 

 
Figuur 1 innovatiecyclus 

 

De onderstaande deelvragen worden onderzocht om antwoord te kunnen geven op de 

hoofdvraag: 

• Wat wordt er verstaan onder educatief partnerschap?  

• Wat is de ervaring van ouders in de samenwerking met de onderwijsprofessionals? 

• Welke verbeteringen zouden ouders willen zien binnen de samenwerking 

• Hoe kan de positie van ouders versterkt worden? 

 

De onderzoeksprocedure wordt beschreven in hoofdstuk drie Methode. 

 

1.5 Relevantie 

 

Er is sinds de invoering van de Wet op passend onderwijs veel onderzoek gedaan naar 

het passend onderwijs als geheel. Het passend onderwijs was bedoeld als 

stelselwijziging om iedere leerling binnen het regulier onderwijs ondersteuning te geven 

die aansluit bij de individuele behoeften.  

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft vanuit een programma het 

passend onderwijs geëvalueerd (NRO, 2020). De Wet op passend onderwijs is in 2014 

ingegaan, de evaluatie betreft een periode van vijf jaar. De conclusie uit de 

eindrapportage was onder andere dat de wijziging de verwachting voor leraren en 

ouders niet heeft waargemaakt. In het theoretisch kader wordt hier meer over gedeeld. 
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2 Werkcontext 
 

2.1 Context en financiering (passend) onderwijs  

 

Het onderzoek vindt plaats binnen de context van het passend onderwijs voor kinderen 

met een ondersteuningsbehoefte. Hierbij ligt de focus op ouders die binnen het 

schoolsysteem te maken hebben met verschil in inzicht (ten opzichte van de school) wat 

passend onderwijs voor hun kind is.  

 

Voor de invoering van de Wet op passend onderwijs in 2014, was er de 

leerlinggebonden financiering (LGF). Dit werd een rugzakje genoemd die aangevraagd 

werd door de school op naam van de leerling. Het bedrag was bijna twee keer zoveel als 

een leerling zonder indicatie kreeg, dus de scholen stonden in de rij om een rugzakje aan 

te vragen (Beter onderwijs Nederland, 2014). Het aantal rugzakjes is gestegen van 

65.000 in 2003 naar 117.000 in 2014. De overheid wilde met de invoering van de Wet 

op passend onderwijs de alsmaar groeiende kosten terugdringen. 

 

Het budget voor het onderwijs wordt nu verdeeld over alle samenwerkingsverbanden 

(swv): Dit zijn 77 regionale samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs en 75 

voor voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs (PO) verbindt een 

samenwerkingsverband gemiddeld ruim 90 hoofd- en nevenlocaties van scholen, in het 

voortgezet onderwijs (VO) 23. Een swv mag zelf beslissen hoe het een kind biedt wat die 

nodig heeft. Hierdoor ontstaan verschillen in aanpak, dat bij de startmeting al bleek 

(NRO, 2015). 

 

2.2 Thuiszitters problematiek 

 

Nederland kent 15.000 tot 20.000 thuiszitters, kinderen tot 18 jaar die thuis zitten 

(Castenmiller, 2021, p. 2). Deze cijfers hebben ouderbelangenverenigingen in kaart 

gebracht. De officiële cijfers van het ministerie van onderwijs cultuur en wetenschappen 

zijn rond de 5000 thuiszitters. Uit het rapport van Castenmiller blijkt dat de verschillen 

te maken hebben met hoe er geteld wordt. Er zijn bijvoorbeeld veel verborgen 

thuiszitters, kinderen die in een speciaal klasje terecht komen en waar dit dan toch niet 

lukt (Jongerius, 2021). Deze kinderen staan wel ingeschreven bij een school, maar vallen 

ook onder de thuiszitters.  

 

Omdat het thuiszittersprobleem erkend werd, is er in 2016 door het ministerie van OCW 

en VWS een pact gesloten met de PO-Raad, de VO-raad, het ministerie van Veiligheid en 

Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het aantal thuiszitters omlaag 

te brengen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016). Het doel was dat 

er in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van 
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onderwijs en/of zorg. Ook binnen alle maatregelingen vanuit het thuiszitterspact en het 

vervolg hierop, wordt een goede samenwerking met ouders steeds meegenomen. 

 

Het doel is niet behaald, het aantal thuiszitters stijgt alleen maar: uit onderzoek blijkt, 

dat aannames vanuit de literatuur dat gedragsproblematiek de oorzaak zou zijn van de 

vele thuiszitters, niet bevestigd kunnen worden. De conclusie uit het rapport ‘Niet 

thuisgeven- schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen’ is; dat het belangrijk is 

dat scholen (nog) meer aandacht hebben voor de persoon en omstandigheden achter de 

leerling. Het recht op onderwijs en het inclusief onderwijs dient hier centraal te staan 

(Children, 2019). 

 

In het rapport ‘De Staat van de thuiszitter’ staat beschreven dat oorzaken van thuiszitten 

vaak vanuit kind- en gezinsfactoren gezien worden. De schoolomgeving zelf wordt niet 

als mogelijke oorzaak genoemd, maar kan wel een directe oorzaak zijn. Bijvoorbeeld; de 

vele prikkels op school (licht, geluid), de te volle klassen en schoolgrootte waardoor 

kinderen soms anoniem worden voor onderwijspersoneel. Zeker voor kinderen met 

autisme kunnen deze factoren zorgen voor overprikkeling en uitval (Castenmiller, 2021, 

pp. 7-8). 

 

In bovenstaand artikel van Castenmiller geeft associate lector Bert Wienen aan dat de 

context van groot belang is. Wanneer een kind functioneringsproblemen heeft op school 

wordt er als snel gezocht naar een oorzaak, liefst bij het kind zelf, in plaats van in de 

context (Castenmiller, 2021, p. 10).  Karin Jansen (expert ernstig probleemgedrag) in 

tweegesprek met Bert Wienen ziet probleemgedrag als het resultaat van de interactie 

tussen het kind en zijn omgeving of context. ‘’ Juist wanneer het moeilijk en spannend 

wordt is de neiging om steeds meer in te zoomen op het kind. De brede context raakt in 

zo’n situatie uit het oog verloren. We zien vaak dat het kind niet vastloopt, maar ‘’een 

situatie’’. 

 

Bert Wienen geeft aan het erg te vinden dat we een kind gaan labelen en vertellen dat er 

iets niet goed zit bij het kind, terwijl er nog zoveel andere mogelijkheden en hypothesen 

zijn. Bert Wienen doet onderzoek naar de vraag hoe het kan dat er steeds meer jongeren 

jeugdhulp nodig hebben. Hierbij zijn de thema’s normaliseren en de-medicaliseren 

belangrijk (Windesheim, z.d.-b). 

 

2.3 Effect van de Coronacrisis 

 

Onderzoekers zien dat voor sommige kinderen thuisonderwijs beter werkt. Het 

schoolwerk maken gaat makkelijker en ze voelen zich fijner thuis. Maar ook is duidelijk 

dat het echt heel verschillend is bij kinderen, dat er maatwerk nodig is (Jeugdjournaal, 

2020). 

Er zijn ouders die zagen dat hun kind beter gedijt op thuisonderwijs en dit graag wilde 

voortzetten toen de scholen weer opengingen (Rtlnieuws, 2020). Bij de Nederlandse 
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Verenging voor Thuisonderwijs kwamen veel vragen binnen over de mogelijkheden. Er 

zijn ouders die vanwege geloof thuisonderwijs geven, maar dit kan alleen wanneer dit 

aangevraagd is voor het kind leerplichtig is. Van school halen gaat dus niet, wanneer het 

kind eenmaal op school zit. De leerplichtwet laat dit niet toe, vrijstelling is alleen 

mogelijk onder strikte voorwaarden (Thuisonderwijs, z.d.). 

 

2.4 Internationaal 

 

“Of het nu in Dublin is of IJsland, in de hoofden van leraren, schoolleiders, gemeenten en 

ouders is het daar volstrekt logisch dat kinderen naar de buurtschool gaan, tenzij een 

kind blind, doof of zwaar gehandicapt is. Nederland daarentegen kent een uitgebreid 

systeem van speciaal onderwijs, dat snapt men in het buitenland niet” (AVS, 2021). 

In bovenstaand artikel is te lezen dat veel landen inclusief onderwijs de normaalste zaak 

van de wereld vinden. Voorbeelden van landen zijn Scandinavië, IJsland en Italië. Veel 

schoolsystemen hebben een doorlopende ontwikkelingslijn tot hun 16e jaar, waar 

kinderen ongedeeld bij elkaar zitten, de lijnen tussen gemeenten en scholen zijn kort. 

Wanneer mensen daar horen over het systeem hier met de velen schoolbesturen en 

samenwerkingsverbanden, snappen ze het oerwoud aan regels niet. 

 

Marina Vijlbrief (73) is adviseur internationalisering van de algemene vereniging 

schoolleiders (AVS). Vlak voordat ze met pensioen gaat vertelt Marina Vijlbrief in dit 

artikel over haar ervaringen met buitenlandse ‘good practices’ op het gebied van 

inclusief onderwijs. Ze geeft aan dat de verschillen te groot zijn in de basis om hetzelfde 

in Nederland te kunnen doen. 

 

De verschillen in de genoemde landen (naast dat integratie en samenwerking gewoon is) 

zit hem in universitair opgeleide leerkrachten, ze hebben meer bagage door dat ze ouder 

zijn, de ondersteuning is uitgebreid (bijvoorbeeld 4 onderwijsassistenten per groep van 

20 leerlingen), de maatschappelijke waardering en het salaris voor docenten is hoger.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Er zijn ouders die verhuizen naar het buitenland omdat school daar uit gaat van 

mogelijkheden (inclusief onderwijs). Een voorbeeld is; een gezin dat terugkeerde naar 

Canada omdat hun twee kinderen met het Downsyndroom in Nederland niet naar school 

konden (RTL-nieuws, 2016). 

Uit hetzelfde artikel een ander voorbeeld; Penny liep met haar zoon Alex te vechten 

tegen het Nederlandse systeem. Alex heeft autisme en kreeg op zijn negende te horen 

dat er geen passende plek was op school. Alex wilde graag naar een reguliere school, 

maar dit werd als niet passend gevonden door het systeem. Ze zijn naar de Verenigde 

Staten verhuist, waar Alex een buddy heeft en in een kleine klas zit met een aangepast 

leerprogramma (hij loopt achter op zijn leeftijdgenoten door thuiszitten) en waar ze 

begrip hebben voor zijn emoties. Het kijken in mogelijkheden in plaats van 

onmogelijkheden is een veel benoemd verschil door ouders.  
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Schotland mag hier niet onbenoemd blijven, omdat ze al sinds 1998 aan inclusief 

onderwijs werken (Sites.google, z.d.). ‘Additional Support Needs’ (ASN) wordt in 

Schotland gebruikt om te beschrijven dat het kind geen voordeel haalt uit het onderwijs 

dat aangeboden wordt zonder extra ondersteuning bij het leren. Dit wordt in Schotland 

heel breed gezien, het maakt niet uit wat de reden is (ook armoede). Iedereen heeft 

recht op ondersteuning zonder ‘label’. 

Verder is in Schotland de ‘wil van de ouders wet’. Ook hebben Schotse kinderen het 

recht vanaf 12 jaar om gehoord te worden wat ze nodig hebben en hoe (my rights, my 

say). Verder zijn de gedeelde waarde en visie van scholen overal terug te vinden binnen 

scholen en er wordt voortdurend naar verwezen (de sleutel tot inclusie, leerling- en 

oudersamenwerking). 

 

De meeste ouders zijn niet in de mogelijkheid om te emigreren, om uiteenlopende 

redenen (financiën, werkmogelijkheden- andere kinderen uit het gezin- familie-en 

vrienden netwerk niet kwijt willen). 

 

2.5 Beroepscode  

 

Omdat dit onderzoek betrekking heeft op ouders en professionals uit het onderwijs is er 

gekeken naar een gedragscode voor het onderwijs. 

Een gedragscode is een richtlijn voor een wenselijke en professionele pedagogische 

beroepshouding wat betreft de omgang met leerlingen, collega’s en ouders. In het 

onderwijs is er geen algemeen geldende beroeps-gedragscode (School en Veiligheid, 

2021). De onderwijsinspectie adviseert scholen om naast gedragsregels voor leerlingen 

ook een gedragsregel voor personeel op te zetten. 

 

Binnen het sociale domein is er vanaf 1 januari 2022 de nieuwe brede beroepscode voor 

professionals in Sociaal Werk (BPSW, 2021). Immers professionals in het sociaal werk 

krijgen regelmatig te maken met de overlap onderwijs en ondersteuning, ook binnen het 

schoolsysteem. 

 

In de nieuwe beroepscode is bijvoorbeeld de kernwaarde van sociale rechtvaardigheid 

en mensenrechten heel passend binnen dit onderzoek. Alsmede de kernwaarde respect 

voor menselijke waardigheid en autonomie. Want in het college van de rechten van de 

mens staat beschreven dat kinderen recht hebben op goed onderwijs zonder 

discriminatie (Mensenrechten, z.d.). Ook met een chronische ziekte, handicap of 

taalachterstand heeft een kind recht op goed onderwijs zonder discriminatie. Daarom 

moet de overheid zorgen voor een inclusief onderwijssysteem.  

 

Het onderwijs moet aansluiten bij de belevingswereld en het leerniveau van ieder kind. 

De kwaliteit van onderwijzers en leerkrachten dient hoog te zijn en er moet aandacht 

zijn voor voldoende uitdagend lesmateriaal en leermethodes’’ (Kinderrechten, 2017). 
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3 Methode 
 

Om antwoord te geven op de deelvragen is gebruik gemaakt van een bestaand 

theoretisch kader (literatuur en bestaande onderzoeksrapporten). Hierbij wordt data 

verzameld met behulp van brontriangulatie (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p. 46). 

 

3.1 Methodologische kwaliteit  

 

Voor de validiteit van het onderzoek en de bruikbaarheid in de praktijk wordt er zo veel 

mogelijk recent onderzoek gebruikt. Ter ondersteuning worden de richtlijnen voor 

triangulatie uit praktijkonderzoek in zorg en welzijn gebruikt (Van der Donk & Van 

Lanen, 2019, pp. 47-53). 

 

De hoofdvraag is; ‘Wat hebben ouders nodig in hun positie als educatief partner van 

onderwijsprofessionals wanneer het om passend onderwijs gaat’? 

De deelvragen zijn zo objectief mogelijk geformuleerd. Het is belangrijk dat de term 

educatief partnerschap door alle respondenten begrepen wordt. Om duidelijk te krijgen 

wat ouders nodig hebben, zijn hun ervaringen belangrijk, alsmede welke verbeteringen 

ze zouden willen zien in hun positie als educatief partner. 

 

Alle vier de deelvragen werden onderzocht met behulp van literatuur en 

onderzoeksrapporten. Vraag één tot en met vier werden tevens onderzocht in de 

praktijk met behulp van een enquête en een vijftal individuele interviews. 

 

De onderstaande deelvragen(thema’s) nog eens voor de duidelijkheid hieronder: 

❖ Wat wordt er verstaan onder educatief partnerschap?  

❖ Wat is de ervaring van ouders in de samenwerking met de onderwijsprofessionals? 

❖ Welke verbeteringen zouden ouders willen zien binnen de samenwerking 

❖ Hoe kan de positie van ouders versterkt worden? 

 

3.2 Methodische triangulatie 

 

Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van methodische triangulatie (Van der Donk & 

Van Lanen, 2019, p. 46). Het onderzoek zou een katalyserende werking kunnen 

hebben door de individuele ontwikkeling van de onderzoeker en een collectieve 

ontwikkeling van de betrokken ouders. Dit is passend bij de hoofdvraag; ‘’Wat hebben 

ouders nodig in hun positie als educatief partner van onderwijsprofessionals als het om 

passend onderwijs gaat?  
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3.2.1 Gebruikte instrumenten: 

 

Literatuur en rapporten onderzoek 

Belangrijke zoektermen die gebruikt zijn: 

• Educatief partnerschap en ouderpositie 

• Samenwerking ouders en onderwijsprofessionals 

• Verbeteringen passend onderwijs 

• Thuiszitters 

 

Databank waar veel informatie vandaan is gehaald zijn: 

• Aanpak met andere ogen (coalitie onderwijs-zorg-jeugd) 

• Het Nederlands jeugdinstituut (kenniscentrum met actuele kennis over opvoeden en 

opgroeien) 

• Ouders en Onderwijs 

• Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

 

Enquête  

a) Het afnemen van een digitale enquête waar bij de vragen opgesteld zijn door de 

onderzoeker (zie bijlage 3).  De vier deelvragen- thema’s waren de leidraad. Er is 

gebruik gemaakt van enquête vragen met meerdere keuzemogelijkheden in 

combinatie met gesloten vragen (Van der Donk & Van Lanen, 2019, 211). Alleen de 

afsluitende vraag is een open vraag, zodat respondenten de mogelijkheid hadden om 

iets te kunnen toevoegen. Deze is schematisch geanalyseerd (zie bijlage 5) De 

vragenlijst is getest en op kleine punten aangepast na verkregen feedback van 

respondenten. 

 

De opdrachtgever heeft de enquête samen met de onderzoeker nagelopen. Om meer 

kans te hebben op ingevulde formulieren is gebruik gemaakt van het netwerk van de 

belangengroep Onderwijsaffaire. De enquête is daarom uitgezet in diverse 

Facebookgroepen, Twitter en de LinkedIn-pagina van de belangengroep 

Onderwijsaffaire.  

 

Omdat het educatief partnerschap een actueel thema is konden belanghebbende op 

verschillende manieren rollen vervullen (betekenisvolle participatie) binnen dit 

onderzoek; kritisch volger, respondent bij verzamelen van data en participant bij het 

uitvoeren van onderzoeksactiviteiten (Van der Donk & Van Lanen, 2019, p. 49). 

Daarom is de enquête ook uitgezet in de facebookgroep van Ouders en Onderwijs. Dit 

was na participatie in de onlinebijeenkomst van het programma ‘Met Andere Ogen’. Zie 

hieronder over voorbeelden van participatie. Er zijn 38 ingevulde enquêtes ontvangen. 

 

Voorbeelden van participatie; vanuit de in het theoretisch kader benoemde 

maatregelen, wordt er binnen samenwerkingsverbanden gewerkt aan het opzetten van 
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ouder- en jongeren steunpunten. In het najaar 2021 is er een handreiking gemaakt, 

waarin zowel de onderzoeker als de opdrachtgever geparticipeerd heeft.  

In het programma ‘Met Andere Ogen’ (in samenwerking met ouderorganisaties) heeft de 

aanpak van ‘de positie van ouders’ een aparte plek gekregen. In een onlinebijeenkomst 

is er als participant aangesloten om over het volgende onderwerp mee te denken; ‘’het 

gelijkwaardig samenwerken tussen ouders, professionals en beleidsmakers’’ (zie 

uitnodiging bijlage 6).  

 

Het gestructureerde interview  

b) Het afnemen van een aantal individuele interviews met vijf verschillende 

respondenten bestaande uit ouders die kinderen hebben met een 

maatwerkbehoefte qua passend onderwijs. De respondenten zijn rechtstreeks 

gevraagd binnen het professionele en persoonlijke netwerk van de onderzoeker. 

De respondenten zijn zowel ouders met kinderen die in het verleden thuis 

hebben gezeten of nu een thuiszitter zijn. Maar ook ouders die kinderen hebben 

die wel naar school gaan (regulier of speciaal onderwijs) maar moeite hebben om 

passend onderwijs te ontvangen. 

 

De vragen behorende bij de interviews (zie bijlage 1) zijn open vragen die 

gestructureerd werden aan de hand van de thema’s behorende bij de deelvragen 

(passend onderwijs-samenwerking ouders- positie als ouder- verbeteringen). De vragen 

lijken op de enquête vragen, maar omdat het om een individueel interview ging, was er 

ruimte om verdiepende en specificerende vragen te stellen (Van der Donk & Van Lanen, 

2019, p. 208). Structurerende vragen waren nodig om het interview in goede banen te 

leiden in verband met bijvoorbeeld de afgesproken tijd. 

 

De interviews werden in het kader van de privacy niet opgenomen, maar uitgeschreven 

door middel van aantekeningen. De ouders gaven hier de voorkeur aan. Hierbij werden 

alleen gespreksdelen beschreven waarna ter controle dit aan de geïnterviewde werd 

voorgelegd (Van der Donk & Van Lanen, 2019. P. 210).  

 

Privacy:  

De enquête is anoniem afgenomen en de interviews zijn tevens volledig geanonimiseerd.  

 

3.3 Data-analyse  

 

De digitale vragenlijsten met meerdere keuzemogelijkheden werden per vraag omgezet 

naar procenten (Van der Donk & Van Lanen, 2019, pp. 242-244) en met behulp van een 

korte tekst beschreven.  De open laatste vraag van de enquête is minder gestructureerde 

data, daarom zijn deze schematisch geanalyseerd (zie bijlage 5). Waarna deze net als de 

interviews in kleine tekstfragmenten zijn geïllustreerd. Dit is alleen van meerwaarde als 

deze aanvullend antwoord geven op de hoofdvraag.  
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Omdat in dit onderzoek ook minder gestructureerde data werd verzameld door middel 

van de interviews is er geanalyseerd met behulp van thematisch coderen (Van der Donk 

& Van Lanen, 2019, p. 251). Deze wijze is passend om te analyseren hoe verbanden en 

diepere betekenissen zich tot elkaar verhouden (zie analyse schema bijlage 2). De 

minder gestructureerde data wordt vervolgens door middel van kleine tekstfragmenten 

geïllustreerd. 

 

4 Resultaten 
 

4.1 literatuuronderzoek -onderzoeksrapporten 

 

Eerst worden de resultaten van de vier deelvragen vanuit bestaande literatuur en 

onderzoeksrapporten beschreven. 

 

4.1.1 Deelvraag 1 

 

Wat wordt er verstaan onder educatief partnerschap? 

Educatief partnerschap is een proces waarin de betrokkenen er op uit zijn om elkaar 

wederzijds te ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel mogelijk op 

elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van 

leerlingen te bevorderen. Het verschil tussen ouderbetrokkenheid en pedagogisch 

partnerschap is dat partnerschap uit gaat van wederkerigheid in de relatie (NJI, 2017, p. 

9).  

Partnerschap gaat uit van gelijkwaardigheid maar is niet gelijk. Ouders zijn emotioneel 

betrokken en leerkrachten professioneel. Uitgangspunt hierbij is de gezinsgerichte 

aanpak, waarbij de keuze van ouders centraal staat. Het houdt in dat ouders de regie 

voeren en professionals daarbij aansluiten. 

Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat het positief effect op de ontwikkeling van kinderen 

groot is wanneer er sprake is van partnerschap tussen ouders en onderwijs. 

 

Werkzame elementen 

Eén van de belangrijkste factoren is dat verwachtingen uitgesproken worden en 

professionals en ouders elkaar goed leren kennen (krachten- wensen en zorgen). Voor 

een goede samenwerking is het van belang dat leerkrachten daadwerkelijk ouders zien 

als een waardevolle partner in de schoolontwikkeling van kinderen. 

Dit staat haaks op wat leerkrachten van oudsher gewend zijn, namelijk dat leerkrachten 

oordelen uit de eigen professie als waardevoller zien dan de mening van ouders. Dit 

werkt een eenzijdige communicatie in de hand (NJI, 2017, p. 27). 
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Actuele ontwikkelingen  

Om met de resultaten van dit onderzoek uiteindelijk een product voor de praktijk te 

kunnen ontwikkelen, is het goed te weten wat er al is. Mede omdat dit onderwerp erg 

relevant is voor wat er speelt binnen het onderwijssysteem. 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft recent in samenwerking met Ouders en 

Onderwijs en Balans (Balans, vereniging voor ouders, 2021) een toolkit voor beter 

samenwerken met ouders ontwikkeld (NJI, 2022). 

 

Doelgroep 

‘’De toolkit ‘Samen voor het kind’ is ontwikkeld voor onderwijs- en 

jeugdzorgprofessionals en ouders in het V(S)O. De werkzame elementen zijn ook 

bruikbaar binnen het so, sbo en mbo.’’ 

 

Bijeenkomst 

Het NJI deed een oproep aan onderwijsprofessionals om in het voorjaar van 2022 een 

bijeenkomst te organiseren voor uitleg omtrent de werkwijze (ouders en professionals 

konden deelnemen). Na aanmelding zou tevens de toolkit verzonden worden. Door de 

grote belangstelling is aanmelden inmiddels niet meer mogelijk. In de praktijk is er dus 

duidelijk veel behoefte om beter samen te kunnen werken. 

 

 

4.1.2 Deelvraag 2 

 

Ervaringen ouders betreft samenwerking onderwijsprofessionals 

 

Uit het rapport De Staat van de Ouder (Ouders & Onderwijs, 2020a, p. 8) blijkt ook dat 

de groep kinderen die geen passend onderwijs krijgen steeds groeiende is. Scholen 

hebben zorgplicht maar komen die vaak niet na. Het van school wisselen is ook moeilijk 

doordat scholen onderling contact hebben en andere scholen het dan vaak niet aan 

durven om de zorgplicht over te nemen. Ouders voelen zich niet gehoord en gezien in de 

vaak simpele praktische oplossingen die ze aandragen. Bijvoorbeeld een vaste plek in de 

klas. Ze kennen hun kind het beste, niet alleen vanuit de ouderrol maar vaak ook 

gesteund door externe professionals. 

 

Ouders zien wel dat leerkrachten hun best doen en te veel op hun bordje hebben, maar 

daar zouden hun kinderen niet de dupe van mogen worden.  

Ouders komen enorm onder druk te staan, omdat geen passend onderwijs veel stress 

voor een het hele gezin met zich meebrengt (veel overleg, leerplichtwet, financiële 

zorgen in verband met eigen werk, kinderen die psychische schade oplopen, grote 

zorgen om de toekomst van hun kind en de dreiging van een Veilig Thuis melding). 

 

Uit het rapport De Staat van de Ouder blijkt dat 60 procent van de ouders negatief is 

over de toepassing en uitvoering van passend onderwijs. Meer dan 50 procent van de 



17 
 

ouders heeft negatieve ervaringen met de uitvoering van de zorgplicht in de praktijk. Bij 

kinderen die extra ondersteuning nodig hadden werd maar bij 50 procent een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en 25 procent van de ouders werd niet of 

nauwelijks betrokken bij het opstellen van een OPP. 

 

4.1.3 Deelvraag 3 

 

Welke verbeteringen zouden ouders willen zien binnen de samenwerking met 

professionals 

 

Uit het rapport van Ouders en Onderwijs komen verbeteringen van ouders in vier 

oplossingsrichtingen:   

• Passend onderwijs vraagt om goed onderwijs (de basis van het systeem verdient 

grondige verbeteringen, ouders maken zich hier zorgen over. Investeer in leraren, 

kleinere klassen en ondersteunend personeel in de klas) 

• Passend onderwijs gebeurt in de klas (iedere verbetering is zichtbaar in de klas en 

het schoolgebouw, ouders moeten eerlijk en duidelijk geïnformeerd worden over 

wat wel of niet kan) 

• Een sterkere positie voor ouders (niemand weet meer van een kind dan zijn of haar 

ouders. Daarom is het raar dat de inbreng van ouders maar al te vaak genegeerd 

wordt, of dat ouders weggezet worden als lastige onderwijsconsument) 

• Een beter stelsel van passend onderwijs (er zijn veel organisaties en instellingen 

actief maar het eindresultaat is onbevredigend) 

 

Voorop staat  

Ouders willen dat het kind krijgt wat het nodig heeft om zich op een goede manier te 

kunnen ontwikkelen. Schoolgang is een middel en geen doel op zich (Castenmiller, 2021, 

p. 18) ‘’Als ik van tevoren geweten had wat de schade van schoolgang voor mijn kind zou 

zijn, had ik gelijk voor thuisonderwijs gekozen’’ Uit dit rapport komt mede de oplossing 

naar voren dat ouders een veel centralere positie zouden moeten hebben. 

 

Gewoon menselijkheid 

Als ouders aan de ideale school denken, zien ze een kleine school voor zich met warme 

en betrokken leerkrachten, waarin ze elkaar kennen. Waarin aangesloten wordt bij de 

kwaliteiten van een kind en waar kinderen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen 

(Ouders en Onderwijs, 2020a, pp. 5-6) 

Ouders wensen dus een warme betrokkenheid met school, waar het gelijkwaardige 

contact een vanzelfsprekendheid is. De school als leergemeenschap waar wederzijds 

vertrouwen is. 

 

In de maatregelen om passend onderwijs te verbeteren wordt het leerrecht verankert. 

Er gaan velen stemmen op om ook voor de grote groep thuiszitters het leerrecht te 

waarborgen door onlineonderwijs, hybride onderwijs, (combinatie online en fysiek) 
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thuisonderwijs en het faciliteren van alternatieve vormen van onderwijs (Duurvoort, 

2020). Zodat kinderen en jongeren recht hebben op een doorgaande ontwikkeling 

zonder de plicht in een schoolgebouw te zitten.  

 

Ook voor studenten aan de universiteit zijn er voorbeelden waar hybride onderwijs 

goed werkt, een student van twintig met een motorische beperking die hier prima op 

functioneerde (Children, z.d.). Eigenlijk gaat het hier om regie voeren over je eigen 

(on)mogelijkheden. Het vinden van de balans in je leven om te kunnen functioneren, 

gericht op kwaliteiten. Dit past dus heel goed bij de visie op positieve gezondheid van 

Machteld Huber (Huber, 2019). 

 

4.1.4 Deelvraag 4 

 

Hoe kan de positie van ouders versterkt worden? 

 

Uit het rapport evaluatie Passend Onderwijs blijkt dat de positie van ouders kwetsbaar 

is (Evaluatie passend onderwijs, 2020). 

‘’In formele zin is de inspraak van ouders in samenwerkingsverbanden goed geregeld, 

maar ouders vormen geen daadwerkelijke tegenkracht. De rechtsbescherming voor 

ouders vertoont nog hiaten en kwetsbaarheden’’ 

Ouders & Onderwijs heeft al meerdere onderzoeken gedaan. Door een jaarlijkse subsidie 

vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, kunnen ze als 

onafhankelijke stichting bestaan (Ouders & Onderwijs, 2022). 

Speerpunten van deze stichting zijn onder andere passend onderwijs en rechten van 

ouders (relevant voor dit onderzoek). Jaarlijks wordt het rapport ‘De Staat van de 

Ouders’ afgegeven, waarin gegevens verzameld is over hoe ouders denken over het 

onderwijs.  

 

In maatregelen en onderzoeksrapporten wordt het langzaam maar zeker duidelijk dat er 

meer en beter samen gewerkt moet worden met ouders en kinderen- jongeren zelf. Er 

zijn bijvoorbeeld door voormalig minister van onderwijs dhr. Slob 25 maatregelen 

opgesteld in het kader van de verbeteraanpak passend onderwijs (Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021a). In deze verbeteraanpak wordt erkend dat er 

veel misgaat binnen het passend onderwijs: 

 ‘’Vooral in die situaties wanneer het complexer is om tot goede ondersteuning te 

komen. Bij leerlingen en ouders is er niet alleen ontevredenheid over de ondersteuning, 

maar ook omdat ze niet als gelijkwaardig gesprekspartner kunnen meepraten. Sommige 

scholen adviseren leerlingen en ouders het bij een andere school te zoeken, om de 

zorgplicht niet aan te hoeven gaan’’. 

 

In het kader van alle onderzoeken en rapporten van het afgelopen decennia is het 

duidelijk dat de samenwerking tussen school en ouders meer gelijkwaardig dient te zijn. 

Zoals hierboven beschreven gaat het om vele factoren die belangrijk zin voor de 
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ontwikkeling van kinderen. Daarom wordt er steeds meer gesproken over educatief 

partnerschap. 

 

De voortgang en uitvoering van de eerdergenoemde 25 maatregelen moet in het licht 

worden gezien van de afgelopen coronacrisis (Steunpunt passend onderwijs, 2021). De 

coronacrisis heeft invloed gehad op de ondersteuning die leerlingen konden krijgen en 

het ingang zetten van de gestelde maatregelen. Immers de focus lag hierdoor vooral op 

scholen wel of niet open- hoe online lesgeven- zijn er voldoende leraren inzetbaar- 

achterstanden door de coronacrisis bij leerlingen. Zie ook de Coronaeffecten onder 2.3. 

Het verbeteringen van het passend onderwijs moet daarom wel in wisselwerking 

worden gezien worden met de aanpak van het lerarentekort en de kwaliteit van het 

onderwijs te verhogen. Alleen dan kunnen leerlingen met ondersteuningsbehoeften 

krijgen wat ze nodig hebben.  

 

 

4.2 Resultaten praktijkonderzoek enquête  

 

De enquête is 38 keer ingevuld (=100%). In onderstaande beschrijving is een enkele 

grafiek meegenomen. 

De volledige enquête uitslag is te vinden in bijlage 4. 

 

4.2.1 Deelvraag 1 

 

Hoe denken ouders over educatief partnerschap? 

 

Bijna alle ouders (90%) zouden graag vanuit educatief partnerschap werken met de 

school, als er een gelijkwaardige samenwerking mogelijk zou zijn.  

Ouders zien dit in het belang van de toekomst van hun kinderen. Bijna 44% van de 

ouders ervaart nu geen educatief partnerschap, terwijl bijna 32% dat soms ervaart en 

15% vindt dat het leerkrachtafhankelijk is. 

 

82% van de respondenten vindt als voorwaarde dat het belangrijk is dat school ouders 

serieus neemt in de kennis die ze hebben over hun eigen kind. Maar ook dat school de 

samenhang begrijpt tussen school en thuis. Leerkrachten zouden verder bewust moeten 

zijn van hun eigen (on)mogelijkheden). 10% geeft als voorwaarde aan dat leerkrachten 

niet te grote klassen moeten hebben om gelijkwaardig samen te kunnen werken met 

ouders. 
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4.2.2 Deelvraag 2 

 

Ervaringen ouders betreft samenwerking onderwijsprofessionals 

 

De helft van de respondenten ervaart geen samenwerking met school, de andere helft 

ervaart op sommige punten wel samenwerking. Dat gaat dan om het opstellen van een 

ondersteuningsplan of afstemming wat hun kind nodig heeft uit het bestaande aanbod. 

 

Wanneer er maatwerk nodig is dat school niet in het aanbod heeft, dan ervaren veel 

ouders geen samenwerking. De vraag om maatwerk hangt samen met de kennis die 

ouders over hun eigen kind hebben.  

 

Wanneer ouders signalen van hun kind krijgen dat er iets niet goed gaat, is de ervaring 

van ouders dat er vaak niks mee gedaan wordt. Maar ook dat er vooral naar factoren 

buiten de school wordt gekeken. 10% van de respondenten voelde zich wel serieus 

genomen, waarna er een gesprek met school plaatsvond. Geen enkele respondent gaf 

aan dat de leerkracht de ouder om advies heeft gevraagd.  

 

Wanneer er andere professionals bij betrokken werden, was het moeilijk om 

afstemming te vinden en de overleggen zijn vaak met te veel professionals. Bijna 25% 

van de ouders had het gevoel als oorzaak gezien te worden en bijna 25% had het gevoel 

de regie kwijt te raken. 

 

Een aantal ouders (zo’n 20%) heeft de ervaring dat school wel meedenkt in 

maatwerkoplossingen. Ruim 26% van de respondenten heeft de ervaring dat er vooral 

in onmogelijkheden gedacht werd en wie gaat dit betalen? Nog eens 26% van de ouders 

gaf aan dat hun ideeën niet serieus genomen werden. 
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4.2.3 Deelvraag 3  

 

Welke verbeteringen zouden ouders willen zien binnen de samenwerking met 

professionals? 

 

De verbeteringen die de respondenten wilde zien lagen vooral op het gebied van de 

vraag van onderwijsprofessionals richting ouders. Het gaat om vragen als; weten jullie 

als ouders wat uw zoon of dochter nodig heeft? Maar ook dat leerkrachten zich bewust 

worden van het feit dat ouders belangrijke informatie kunnen hebben. 

 

Qua afstemming zouden ouders graag zien dat er meer vertrouwen was en de relatie 

ouders- leerkrachten belangrijk gevonden werd. Als er andere expertise bij moet komen, 

dat gelijkwaardige afstemming tussen school en ouders mogelijk is over welke inzet. 

Ruim 60% van de respondenten vindt dat de verbetering op het gebied van de 

communicatie liggen op het vlak van informatieverwerking en privacy. Dat overleg met 

ouders en toestemming vragen aan ouders, betreft het delen van informatie 

genormaliseerd wordt. Ook zouden veel ouders graag zien dat er kortere lijnen zijn om 

te communiceren en er vaker gecommuniceerd wordt wat er wel goed gaat.
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4.2.4 Deelvraag 4 

 

Hoe kan de positie van ouders versterkt worden? 

 

Uit deze enquête komt naar voren dat ouders hun positie als zwak ervaren, want meer 

dan 80% van de respondenten is bang om eerlijk te zijn en als de lastige ouder gezien te 

worden. Ouders zijn bang voor de gevolgen voor hun kind. Maar 17% van de ouders 

voelt zich vrij om te zeggen wat ze vinden zonder zich zorgen te maken over de 

gevolgen. 55% van de ouders voelt zich kwetsbaar wanneer er veel verschillende 

professionals aan tafel zitten en zou dit graag anders zien. Ouders durven niet goed voor 

hun mening uit te komen. Toch zegt 37% dat ze hier wisselende ervaringen mee hebben. 

68% van ouders denken dat hun positie alleen versterkt kan worden als ervan uit wet- 

en regelgeving veranderingen komen, zodat ouders regie kunnen voeren over de plek 

van onderwijs. Ouders zeggen ook dat ze beslissingsbevoegdheid zouden moeten 

kunnen hebben over de financiën om deze op alternatieve wijze in te kunnen zetten. 

 

Bijna 16% zou willen dat het genormaliseerd werd dat er mensen uit hun netwerk mee 

konden naar overleggen over hun kind. Dit zou deze ouders kunnen versterken. 

78% van de ouders zou graag meer contact met andere ouders willen betreft passend 

onderwijs om hun positie te versterken. Ruim 63% zou preventief informatie willen 

hebben over de ‘toolkit Samen voor het Kind’ (zie hieronder bij vraag 19 ). 
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Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft in samenwerking met Vereniging Balans en 

Ouders en Onderwijs een toolkit ontwikkeld voor het verbeteren van de samenwerking 

tussen ouders en het onderwijs. De toolkit is gericht op de onderwijsprofessionals, om 

de samenwerking met ouders te verbeteren.  
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20) Heeft u nog aanvulling(en) over uw positie als ouder in de samenwerking met 

school als het gaat om passend onderwijs? Schrijf hier op wat u nog kwijt wil of de 

aanvulling op de vragen waar u 'anders' ingevuld hebt. 

 

Een klein aantal respondenten konden hun antwoorden niet kwijt in de enquête, of 

vonden de vragen te sturend. 26 respondenten hadden bij de laatste open vraag nog een 

aanvulling.  Enkel de opmerkingen die antwoord geven op de hoofd- of deelvragen is een 

tekstfragment van gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Geloof ouders als ze de vertaalslag maken voor hun 

kind. Kinderen durven of kunnen het vaak zelf niet 

vertellen 

Er ontbreken veel voorzieningen voor kinderen met 

een chronische ziekten of kinderen die 

hoogbegaafd zijn 

De overheid moet kaders stellen, want het is een 

maatschappelijk probleem 
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4.3 Resultaten interviews 

 

De onderstaande tekstfragmenten geven een beeld van de antwoorden op de thema’s 

die aan de orde kwamen. 

 

 

Meer menselijkheid en vertrouwen zou zo fijn zijn! Dat is ook echt nodig om samen te 

werken. 

Zolang er geen leerrecht is en geen 

thuisonderwijs mogelijk, is er geen 

gelijkwaardige samenwerking 

mogelijk 

‘’Het rijtje belemmerende 
factoren bleef maar hetzelfde 
in het ondersteuningsplan, 
terwijl heel veel zaken veel 
beter gingen, het waren 
gewoon oude rapportages’’ 

‘’Het leek wel alsof ze niet 
wilde dat hij weer naar het 
regulier onderwijs ging, wat 
toch de bedoeling was’’ 

‘’Onze positie is zwak, school 
bepaalt wat er gebeurt’’ 

‘’Er wordt niet gereageerd op 
mail’’ 

‘’We hadden echt het gevoel 
dat school niet wilde’’ 

‘’We hebben als ouder niks te 
zeggen, want als je niet doet 
wat ze voorstellen, wordt er 
gedreigd met de 
leerplichtambtenaar’’ 

‘’School zou zich moeten 
realiseren dat het 
traumatiserend is, als je niet 
gewenst bent en alleen als 
probleem wordt gezien’’ 

Wie controleert de scholen? Laat 

leerkrachten alleen signaleren en 

niet diagnosticeren,  neem de 

deskundigen die ouders 

meenemen serieus! 

Geef ouders de keus om eigen 

deskundigen mee te nemen 

‘’Leidend zou moeten en kunnen 

zijn wat ouders denken dat goed 

is’’ 

‘’Geef ouders de tijd om keuzes te 

maken en zet ouders niet onder 

druk’’ 

‘’Wat als het je eigen kind is’’?  

‘’Wees je bewust als school wat 

een Veilig Thuis melding doet met 

een ouder’’ 
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5 Conclusie discussie en aanbevelingen 
 

5.1 Conclusie 

 

In de conclusie zal antwoord gegeven worden op de hoofdvraag: 

‘’Wat hebben ouders nodig in hun positie als educatief partner van 

onderwijsprofessionals wanneer het om passend onderwijs gaat’’?  

 

Om de hoofdvraag te onderzoeken zijn er vier deelvragen gesteld die in deze conclusie 

verwerkt zullen worden. 

 

Educatief partnerschap is het gelijkwaardig samenwerken vanuit het onderwijs met 

ouders ieder vanuit eigen expertise. Het onderwijs (educatie) en ouders (pedagogisch en 

zorg). Hiervoor is een kortdurend kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder ouders met 

kinderen die te maken hebben met onvoldoende passend onderwijs of soms zelfs geen 

onderwijs. 

 

Uit de resultaten is gebleken dat meer dan de helft van de ouders geen gelijkwaardige 

samenwerking ervaren. Vaak begint het met signalen die kinderen thuis afgeven en die 

school niet herkend (bijvoorbeeld oververmoeidheid). Wanneer ouders hun kinderen 

om deze reden wat vaker een rustdag geven, ziet school dit regelmatig als ongeoorloofd 

verzuim. 

 

Het gevolg is vaak dat er hulp wordt opgedrongen waar ouders het niet mee eens zijn of 

dat er bijvoorbeeld een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis.  Meldingen vanuit het 

onderwijs, worden soms gedaan vanuit de gedachte dat geen onderwijs volgen kinderen 

bedreigd in hun ontwikkeling.  

 

80% van de ouders gaf aan bang te zijn voor bovenstaande gevolgen als ze eerlijk zijn en 

dat ze dus als ‘lastige ouder’ gezien worden door school. Wanneer de conflicten oplopen 

door bovenstaande oorzaken geeft dit gezinnen veel stress (financieel en mentaal). Het 

is een negatieve spiraal, die veelal als traumatisch wordt ervaren. 

 

Ouders zouden willen zien dat ze serieus genomen werden in de kennis en expertise 

rond hun kind. Dat school de samenhang snapt van thuis en school en dat school ouders 

vraagt; hebben jullie als ouders ideeën wat je kind zou helpen? Deze vraag is overigens 

nooit gesteld aan de respondenten. 

 

Veel ouders geven aan dat wet- en regelgeving verandert moet worden om de positie 

van ouders te versterken. Wanneer wet- en regelgeving verandert kan de schoolplicht 

niet meer als drukmiddel ingezet worden. Verder zou er vanuit de overheid meer kaders 
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gegeven kunnen worden richting scholen wat er van ze verwacht wordt qua educatief 

partnerschap. Dit wordt immers gestimuleerd vanuit overheidsmaatregelingen.  

 

Uit dit onderzoek werd ook duidelijk dat er landen zijn waar het heel gewoon is dat 

ouders en kinderen zelf de regie voeren, zoals in Schotland. Daar is de ‘wil van de ouders 

wet’. Ook hebben Schotse kinderen het recht vanaf 12 jaar om gehoord te worden wat ze 

nodig hebben en hoe (my rights, my say). Het gaat dus ook om een cultuurverandering 

in onze maatschappij en een verandering van onderwijssysteem. Het gaat immers op de 

toekomst van deze kinderen en jongeren! 

 

5.2 Discussie 

 

Wetenschappelijk 

Er is de afgelopen vijf jaar veel onderzoeken gedaan naar verbeteringen van passend 

onderwijs. Waarin het belang van de ouderrol vooral geschaard wordt onder de term 

ouder betrokkenheid. Veelal worden er nieuwe methodes en protocollen gemaakt, die 

dan gericht zijn op de professionals om ouders te betrekken. Er zou meer aandacht 

mogen komen vanuit onderzoek hoe er daadwerkelijk een andere schoolcultuur kan 

komen, waarin educatief partnerschap de norm is. Want van oudsher zijn 

onderwijsprofessionals immers gewend om vooral vanuit de onderwijsexpertise te 

kijken. 

 

Ervaringsdeskundigheid 

Als onderzoeker ben ik een ervaringsdeskundig professional, dit kan van invloed 

geweest zijn op de openheid die de respondenten hebben laten zien. Ouders kunnen zich 

hierdoor meer begrepen gevoeld hebben. Al voor dit onderzoek steun ik actief als 

professional met ervaringsdeskundigheid de ouderbelangengroep ‘Onderwijsaffaire’.  

Het vertrouwen van veel ouders is geschaad, waardoor ze op hun hoede zijn voor 

eventuele gevolgen. Ouders voelden zich door mijn ervaringsdeskundigheid veilig om 

informatie te delen. Als onderzoeker was ik me hierdoor wel meer bewust van het feit 

dat objectiviteit van de vragen belangrijk was. Want elke ouder heeft natuurlijk zijn 

eigen ervaringen.  

 

Toch was het niet makkelijk om voor iedereen de juiste vragen te formuleren. Er waren 

enkele ouders die de vragen sturend vonden. Dit maakte me wat onzeker, omdat ik geen 

ervaring heb als onderzoeker. De feedback is meegenomen door de vragen wat aan te 

passen. De geregelde afstemming met de opdrachtgever over de enquête hielp mij te 

relativeren en er met een afstand naar te kijken.  

 

De beperkingen van dit praktijkonderzoek kunnen verder liggen in de duur van het 

onderzoek en het feit dat het om een studentenonderzoek gaat. Ook kan de gerichte 

groep waarin het onderzoek heeft plaats gevonden van invloed zijn op de uitkomsten. 

Immers de opdrachtgever betreft een groep ouders die al grote problemen ervaren in de 
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samenwerking met school. Dit breng veel emoties met zich mee bij de respondenten. De 

bewustwording hiervan is meegenomen in het eindproduct (bijlage 7). 

 

De Coronacrisis heeft veel teweeggebracht binnen het onderwijs. Hierdoor is er ook 

meer aandacht voor de groep die niet helemaal past binnen het bestaande 

schoolsysteem. Omdat kinderen online thuisonderwijs kregen werd duidelijk dat 

sommige kinderen juist baat hebben bij thuisonderwijs. Ineens wordt er daardoor ook 

gesproken over hybride onderwijs (combinatie thuis en school). Corona heeft dus deze 

discussie versneld. 

 

Maatschappelijk is het een veel besproken thema het onderwijs en gelijke kansen. Maar 

het systeem duwt mensen in hokjes. Ook binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen wordt het belang gezien van een goede samenwerking met ouders. 

De discussie over de voorwaarden (ook voor leerkrachten) wordt veel in de media 

gevoerd. 

 

Terugkomend op de ouderpositie zou er meer zeggenschap bij ouders moeten liggen. 

Minder controle en meer vertrouwen, ook dit is maatschappij breed een 

discussieonderwerp.  

 

Tot slot wil ik pleiten voor het meer inzetten van professionals met 

ervaringsdeskundigheid. De ervaring is dat de professional en de ervaringsdeskundige 

in de praktijk ‘los’ van elkaar ingezet worden. Terwijl mijn ervaring is dat het zo mooi 

bruggen kan bouwen tussen de professional en in het geval van dit onderzoek ‘de ouder’. 

Het maken van de vertaalslag tussen de professionals en de doelgroep. Want het 

uitgangspunt is dat onderwijsprofessionals ook het beste willen voor de kinderen. 

 

5.3 Aanbevelingen op het eindproduct 

 

De concrete aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn richting de opdrachtgever: 

• Biedt de quote kaartjes (bijlage 7, eindproduct) op de website van belangengroep 

Onderwijsaffaire aan als handzaam informatief product voor ouders betreft 

rechten en mogelijkheden. Het kan ouders een stuk erkenning geven van hun 

positie. Op deze manier kan de positie van ouders versterkt worden in de 

communicatie met onderwijsprofessionals wanneer het om passend onderwijs 

gaat.  

• Onderzoek of er mogelijkheden zijn om samenwerking te verkrijgen met de 

ontwikkelaars van de toolkit ‘ Samen voor het Kind’. Er is al interesse getoond 

vanuit de digitale bijeenkomst in de resultaten van dit onderzoek. Zodat de tools 

uit dit onderzoek in de toekomst wellicht meegenomen kunnen worden in de 

toolkit van de NJI: De toolkit ‘Samen voor het Kind’ bestaat uit verschillende 

handvaten en methodes om partnerschap te verbeteren tussen ouders en 

onderwijsprofessionals. De toolkit is bekend bij de opdrachtgever.  
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De toolkit bestaat onder andere uit verzamelde quotes.  

Het product dat voortkomt uit dit onderzoek kan een waardevolle aanvulling zijn op de 

recent ontwikkelde toolkit door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en de 

ouderbelangenverenigingen Balans en Ouders & Onderwijs. Meer vanuit het 

ouderperspectief. Immers samenwerking is van groot belang in partnerschap.  

 

• Deel de toolkit van het NJI als product op de website van Onderwijsaffaire. Zo 

kunnen ouders preventief informatie krijgen over de aanpak voor betere 

samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals. 

 

Mogelijk vervolgonderzoek  

• Bovenstaande toolkit vanuit het NJI is erg positief. Hoe kan deze ingezet worden om 

een schoolcultuur te veranderen? 

• Hoe kan de toolkit ingezet worden in het kader van normaliseren en preventie 

betreft samenwerking met ouders? 
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Bijlage 1; Interviewvragen 
 

Vragenlijst voor een individueel interview  

 

Inleiding  

Ik doe onderzoek naar de positie van ouders in de samenwerking met school. Ik richt me op ouders met kinderen die een 

ondersteuningsvraag hebben binnen het passend onderwijs. De opdrachtgever is de ouderbelangengroep de onderwijsaffaire. Het 

interview kan maximaal een uur duren. Ik kan het interview opnemen of aantekeningen maken, dat is waar u als geïnterviewde de 

voorkeur aan geeft.  

Kern 

De onderzoeksvraag is: Wat hebben ouders nodig in hun positie als educatief partner binnen het passend onderwijs? 

Uit het literatuuronderzoek dat ik heb gedaan komt naar voren dat de positie van ouders zwak is ten opzichte van het schoolsysteem. 

Maar ook dat ouders zich regelmatig niet serieus genomen voelen in de oplossingen die ze aandragen binnen het passend onderwijs. 

Het is een actueel thema want vanuit de overheid zijn 25 verbeter maatregelen opgesteld in het voormalig kabinet. Hiermee wordt nu 

een start gemaakt met de oudersteunpunten in samenwerkingsverbanden. 

De bewustwording dat de positie van ouders verbeterd dient te worden is aanwezig. Want het thema krijgt veel aandacht in de vorm van 

bijeenkomsten met ouders, professionals en beleidsmedewerkers om van gedachten te wisselen. De wil om hier wat aan te veranderen is 

binnen het schoolsysteem aanwezig. 

Vragen: 

1) Op welke wijze wordt er passend onderwijs geboden binnen de school van uw kind?  

2) Hoe heeft u als ouder de samenwerking met school ervaren?  

3) Hoe ervaart u uw positie als ouder binnen de samenwerking op school als het gaat om passend onderwijs? 

4) Vindt u dat er in de samenwerking met ouders als het om passend onderwijs gaat verbeteringen nodig zijn? Zo ja, heeft u verbeter ideeën 

vanuit uw ervaringen? 

Slot 

5) Ter afronding, heeft u nog aanvullende opmerkingen? 
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Bijlage 2; Analyse schema interviews 
 

Vragen Antwoord  

Ouder 1 

Antwoord 

Ouder 2 

Antwoord  

Ouder 3 

Antwoord  

Ouder 4 

Antwoord  

Ouder 5 

Bevindingen 

Vraag 1: Op 

welke wijze 

wordt er 

passend 

onderwijs 

geboden binnen 

de school van uw 

kind? 

Er wordt vooral 

aangeboden wat 

de school kent, 

er is dus een 

bepaald aanbod 

Mijn zoon zit op 

speciaal 

onderwijs voor 

middelbare 

school. Daar 

hebben ze 

maatwerk door 

de kinderen 

goed te kennen 

en de 

communicatie is 

goed afgestemd. 

Mijn zoon is 

tevreden. 

 

Onbekend, ik 

heb er geen zicht 

op 

Staat in de 

schoolgids, dat 

ze de expertise 

hebben en de 

begeleiding 

bieden.  

Het is speciaal 

onderwijs dus ik 

dacht dat komt 

goed. 

 

Weet ik niet, we 

werden nergens 

van op de hoogte 

gesteld 

Vier van de vijf 

ouders, is niet op 

de hoogte of zegt 

dat er alleen een 

aanbod is. 

De vijfde ouder 

was tevreden 

Vraag 2: Hoe 

heeft u als ouder 

de 

samenwerking 

met school 

ervaren? 

Toen mijn kind 

nog geen 

problemen had, 

was er niet echt 

iets nodig. Toen 

er problemen 

ontstonden in 

groep 4 zag de 

Op speciaal 

basisonderwijs 

ging het niet 

goed, want 

school had een 

andere mening 

over wat goed 

was. Daarom 

Slecht, want 

escalatie MDO-

overleg, er was 

angst van mijn 

zoon, in rapport 

stond dat het 

niet aan het kind 

Voor elk stukje 

begeleiding moet 

ik als ouder heel 

hard vechten, via 

mail. Ik krijg ze 

niet te spreken 

het gaat allemaal 

via de mail. Wat 

Er was helemaal 

geen 

samenwerking 

met school.  

 

Vijf ouders 

hebben de 

samenwerking 

als slecht 

ervaren en 

school zag niet 

wat ouders 

zagen. Ouders 
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school niet wat 

wij zagen en kon 

school er niks 

mee doen gaven 

ze aan. 

De 

samenwerking 

hebben we dus 

als slecht 

ervaren want er 

was geen 

samenwerking 

toen er 

problemen 

ontstonden. Er 

was alleen maar 

tegenwerking. 

hebben we 

vanuit Mee 

Veluwe cliënt- 

ondersteuning 

gehad en zijn 

van school 

veranderd. 

lag, dus lag het 

aan de ouder. 

Met school is 

niks mis.  

 

wij ervaren is 

dat school niet 

luistert en alleen 

aanhoort. 

Bijvoorbeeld het 

rijtje 

belemmerende 

zaken wordt 

steeds groter. 

Vakken sluiten 

niet aan op waar 

mijn kind blij 

van wordt. 

Allemaal oude 

rapportages 

vanuit eerdere 

jaren overnemen 

en invullen op 

het OPP. En dit 

niet met ons 

overleggen.  

 

werden veelal 

als lastig gezien 

en school keek 

niet naar het 

schoolaandeel 

Vraag 3: Hoe 

ervaart u uw 

positie als ouder 

binnen de 

samenwerking 

Mijn positie is 

zwak. School 

bepaalt wat er 

wel of niet 

gebeurt. In het 

Daar heb ik nooit 

zo over 

nagedacht, ik 

vind het eigenlijk 

Als je niet 

meewerkt wordt 

er gedreigd met 

de 

jeugdbeschermi

Machteloos en 

als ouders niks 

in te brengen en 

genegeerd 

worden. 

We leggen 

oplossingen neer 

omdat ze het 

vaak niet hebben 

wat ik aandraag. 

Drie van de vijf 

ouders voelen 

zich kwetsbaar, 

1 ouder vindt 

dat het goed gaat 
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op school als het 

gaat om passend 

onderwijs? 

 

begin was ik me 

daar niet van 

bewust, maar al 

naar gelang het 

duurde, moesten 

we als ouders 

(zelf) opkomen 

voor ons kind. 

wel goed gaan 

zoals het gaat. 

ngstafel, tijdens 

het mdo. 

 

Ervaring van 

ouders wordt 

niet serieus 

genomen. De 

school weet het , 

want zij hebben 

expertise. Als je 

dat uitgangspunt 

hebt komt het 

nooit tot iets 

gezamenlijks. 

Alles lag aan mij 

als moeder. 

Ze willen niet 

dat ik als ouder 

met oplossingen 

kom. 

 

 

 Ouders moeten 

school op het 

idee brengen hoe 

ze het aan 

kunnen pakken. 

Ik ben mondig 

genoeg als 

ouder. 

en de ander is 

mondig genoeg 

Vraag 4: Vindt u 

dat er in de 

samenwerking 

met ouders als 

het om passend 

Jazeker. Vooral 

de steeds 

grotere 

Multidisciplinair

e overleggen 

We hebben nu 

niks te klagen in 

de 

samenwerking. 

Want school 

Leerkrachten 

moeten meer 

zeggenschap 

hebben, meer 

mogen bepalen. 

Ja, dat ze zelf een 

keer bellen. Of 

als professional 

het initiatief 

nemen om 

Ja, meer 

preventief 

informatie over 

mogelijkheden 

van passend 

Vier van de vijf 

ouders vindt dat 

er veel verbeterd 

kan worden, 

meer preventie, 
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onderwijs gaat 

verbeteringen 

nodig zijn? Zo ja, 

heeft u verbeter 

ideeën vanuit uw 

ervaringen? 

 

(MDO) waren 

voor ons 

intimiderend. Ik 

zat er als moeder 

alleen bij 

tegenover 

minimaal 6 

professionals 

(mijn man moest 

gewoon 

werken). Dus 

vraag ouders 

hoe ze willen 

overleggen en 

geef ze rustig de 

tijd om te 

overleggen en te 

beslissen. Wees 

je in het 

onderwijs 

bewust dat thuis 

en school niet los 

van elkaar 

gezien kunnen 

worden. Het 

onderwijs zou 

meer empathie 

vraagt onze 

mening en dat is 

ook goed. 

Ze moeten niet 

bang hoeven zijn 

voor hun positie. 

Machtspositie zit 

bij school en het 

samenwerkingsv

erband. Van 

boven af moet er 

wat veranderen 

 

Leidend moet 

zijn wat de 

ouders willen 

voor hun kind. 

We worden 

weggezet als 

Curling ouders. 

 

Leerplichtwetwe

t moet 

veranderen in 

leerecht. 

 

contact te 

zoeken of dingen 

terug te 

koppelen. 

 

Dingen worden 

niet uitgevoerd 

in het 

handelingsdeel. 

Kijken naar 

mogelijkheden, 

of een kind terug 

kan naar het 

regulier. 

Dus 

normaliseren en 

preventie. 

 

onderwijs. En we 

gaan het samen 

uitzoeken. 

Alle oplossingen 

moet bij ouders 

vandaan komen 

en dat wordt niet 

geaccepteerd. 

 

meer 

zeggenschap bij 

leerkrachten, 

Meer preventief 

informatie over 

passend 

onderwijs-

mogelijkheden 

 

Leerplichtwet 

moet veranderen 

in leerrechtwet 

 

School moet 

stoppen met 

dreigen betreft 

Veilig Thuis 

Meldingen 
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moeten hebben, 

stel dat het om je 

eigen kind gaat? 

Doe geen 

meldingen bij 

Veilig Thuis, 

alleen omdat 

ouders voor hun 

kind opkomen 

 

Vraag 5: Ter 

afronding, heeft 

u nog 

aanvullende 

opmerkingen? 

 

Ja het is te hopen 

dat er door 

Corona een 

versnelling komt 

in het 

veranderen van 

de leerplichtwet. 

Dat er een 

leerrecht komt 

en kinderen niet 

meer perse in 

een 

schoolgebouw 

onderwijs 

hoeven krijgen 

(mogelijkheden 

van thuis, 

Nee Bij de start van 

problemen zou 

er meer 

geluisterd 

moeten worden. 

Zodat het niet zo 

groot hoeft te 

worden, meer 

menselijkheid en 

vertrouwen 

Ook zou de 

schoolcultuur 

moeten 

veranderen, 

want als je 

anders bent als 

leerling word je 

Nee De meeste 

ouders weten 

het niet en zijn 

niet mondig 

genoeg. 
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hybride 

onderwijs en 

alternatieve 

locatie 

niet 

geaccepteerd 

(geen 

inclusiviteit).  

De 

Onderwijsaffaire 

zou ook meer 

invloed moeten 

hebben 

Maar de basis is 

niet goed, 

leerkrachten 

hebben te grote 

klassen 

Beloofde 

verbeteringen 

worden niet 

zichtbaar 
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Bijlage 3; Enquêtevragen 
 

Educatief partnerschap 
 

Een afstudeeronderzoek van Esther Boas Berg in opdracht van de belangengroep Onderwijsaffaire naar de wensen en behoeften van 

ouders gericht op een gelijkwaardige samenwerking met het onderwijs in het kader van passend onderwijs. 

 

Mijn naam is Esther Boas Berg, ik werk als zelfstandig zorgaanbieder zie www.delevensloopcoach.nl Dit onderzoek is voor mijn 

afstudeeropdracht voor de bachelor Social Work, profiel jeugd met als specialisatie (familie) ervaringsdeskundigheid. 

 

De belangengroep Onderwijsaffaire is een groep ouders die al jarenlang klem zitten in het knellende Nederlandse onderwijssysteem met 

financiële en psychologische schade bij ouders en kinderen als gevolg. Deze groep omvat ouders met thuiszittende kinderen, ouders en 

kinderen die in het verleden thuis hebben gezeten of kinderen die worstelen met passend onderwijs en nog net met hun vingers aan het 

schoolgebouw hangen, veel verzuimen en elke vakantie gebruiken om bij te tanken. 

 

Thema 1: 
Educatief partnerschap, wat is dat? Partnerschap houdt (volgens de literatuur in) dat er de wil is om vanuit ieders expertise elkaar op 

een gelijkwaardige manier te helpen en ondersteunen in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen 

 

1. Bent u het eens met bovenstaande omschrijving van educatief partnerschap?  

 Ja, het zou mooi zijn als dit mogelijk was 

 Nee, want ik geloof niet dat dit gelijkwaardig kan 

 Ik ben hier nog niet mee bezig geweest 

 Anders 

 

2. Zou het uw wens zijn om een gelijkwaardige samenwerking te hebben?  

 Nee, want school zou moeten weten wat goed is voor mijn kind vanuit passend onderwijs 
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 Nee want ik voel niet de behoefte om meer contact te hebben met school  

 Nee want ik voel me onzeker over mijn eigen kennis 

 Ja, want ons kind laat thuis ander gedrag zien dan op school en dit kan niet los van elkaar gezien worden 

 Ja, want het gaat om de toekomst van ons kind 

 Anders 

 

3. Ervaart u op dit moment educatief partnerschap als het gaat om de ontwikkeling van uw kind?  

 Ja 

 Nee 

 Soms 

 Dit is afhankelijk van de leerkracht 

 Anders 

 

4. Welke voorwaarden vindt u belangrijk voor educatief partnerschap als het gaat om passend onderwijs vanuit de rol van de 

leerkrachten?  

 Dat leerkrachten op de hoogte zijn van de visie van school betreft partnerschap 

 Dat het leerlingenaantal behapbaar is voor leerkrachten 

 Dat leerkrachten voldoende ondersteuning hebben 

 Dat leerkrachten vanuit hun expertise beslissingen mogen nemen betreft passend onderwijs 

 Dat leerkrachten als professional het initiatief nemen tot samenwerking  

 Dat leerkrachten de samenhang begrijpen van school en thuis 

 Dat leerkrachten hun eigen (on)mogelijkheden kennen  

 Anders 

 

5. Welke voorwaarden vindt u belangrijk voor educatief partnerschap als het gaat om passend onderwijs vanuit perspectief ouders?  

 Dat we als ouders voldoende kennis hebben over de mogelijkheden van passend onderwijs 

 Dat mijn positie als ouder versterkt wordt d.m.v. kennisoverdracht of ervaringsdeskundige ondersteuning 

 Dat we als ouders serieus genomen worden in de kennis die we hebben over onze kinderen 
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 Dat we als ouders bedenktijd hebben als het gaat over belangrijke beslissingen  

 Dat de wens van ouders de leidraad is 

 Dat er rekening gehouden wordt met de werkagenda van ouders  

 Anders 

 

Thema 2:  
Wat is de ervaring van ouders in de samenwerking met onderwijsprofessionals als het om passend onderwijs gaat? 

 

6. Op welk gebied ervaart u samenwerking met school?  

 Als het gaat over het bestaand aanbod betreft passend onderwijs 

 Afstemming wat mijn kind nodig heeft met betrekking tot passend onderwijs 

 Als het gaat over het opstellen van een ondersteuningsplan voor mijn kind 

 Ik ervaar geen samenwerking met school 

 Anders 

 

7. Op welk gebied ervaart u geen samenwerking met school?  

 Als mijn kind iets nodig heeft dat niet past binnen het bestaande aanbod. 

 Als we als ouders signalen opvangen van mijn kind die ze op school niet herkennen 

 Als ik als ouder mijn kennis wil delen over de ondersteuningsbehoefte van mijn kind 

 Als ik als ouder geen diagnose wil 

 Anders 

 

8. Wat zijn uw ervaringen in de samenwerking met school toen u thuis signalen kreeg van uw kind dat het niet goed ging?  

 Ik werd serieus genomen als ouder, we zijn in gesprek gegaan 

 Er werd ons als ouder om advies gevraagd 

 De leerkracht begreep het niet omdat deze de signalen binnen de klas niet zag 

 We kregen het advies om buiten school deskundigen in te schakelen 

 Als ouders werden we overvallen door de inzet van allerlei deskundigen binnen school 
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 Er werd verder niks mee gedaan 

 Er werd vooral naar factoren buiten school gekeken  

 Anders  

 

9. Wat zijn uw ervaringen met school wanneer er andere (deskundigen) professionals bij betrokken worden?  

 We zijn goed geholpen doordat er meer expertise bij betrokken werd 

 We voelde ons gehoord, gezien en serieus genomen 

 De overleggen zijn vaak met te veel professionals die ons kind niet kennen 

 De afstemming is moeilijk met te veel andere deskundigen erbij 

 Als ouders werden we gezien als oorzaak van het probleem 

 Allerlei verschillende mensen hebben ineens iets over ons kind te zeggen 

 Het voelt alsof wij als ouders de regie kwijtraken 

 Anders 

 

10. Wat zijn uw ervaringen met school wanneer het om passend onderwijs (maatwerk) gaat?  

 We hadden het gevoel dat er een aanbod was waaruit we konden kiezen 

 We hadden het gevoel dat er vanuit mogelijkheden gedacht- gehandeld werd 

 We hadden het gevoel dat er alleen vanuit onmogelijkheden gedacht -gehandeld werd 

 De leerkracht dacht buiten de gebaande paden mee 

 We hadden het gevoel dat het alleen om de financiën ging (wie betaalt) 

 Onze ideeën- oplossingen werden serieus genomen 

 Onze ideeën- oplossingen werden niet serieus genomen 

 Anders 

 

Thema 3  
Welke verbeteringen zouden ouders willen zien binnen de samenwerking met school. 

 

11. Heeft u als ouder ideeën over verbeteringen van de samenwerking? (Later is er een optie om deze antwoorden toe te lichten)  
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 Dat ouders gevraagd worden of zij weten wat hun kind nodig heeft 

 Dat ouders ook horen wat er allemaal wel goed gaat 

 De bewustwording van dat ook ouders belangrijke informatie kunnen hebben 

 Wees open en eerlijk naar elkaar over (on)mogelijkheden 

 Geen van bovenstaande ideeën 

 Anders 

 

12. Hoe zou u willen dat overleg – afstemming er uit ziet?  

 Zoals het nu gaat ben ik er tevreden over 

 Door met de leerkracht een informeel gesprek te hebben 

 Door elkaar beter te kennen en te vertrouwen zodat er over en weer meer begrip is 

 Door minder snel allerlei andere professionals te betrekken 

 Wanneer er expertise bij moet komen dit samen met de leerkracht te bespreken wie of wat het beste is 

 Anders 

 

13. Had u als ouder het idee voldoende kennis te hebben over de mogelijkheden van passend onderwijs?  

 Ja , Ik was op de hoogte 

 Nee, ik dacht als ouder school heeft de kennis 

 Een beetje 

 Niet over de mogelijkheden buiten het bestaande, standaard aanbod 

 Anders 

 

14. Wat kan er verbeteren in de communicatie met school?  

 Dat er kortere lijnen zijn wanneer er iets is, bijvoorbeeld via Whatsapp 

 Dat er ook gecommuniceerd wordt wat er wel goed gaat 

 Dat de communicatie inzichtelijk is wanneer er veel professionals betrokken zijn 

 Dat er overleg met ouders is over wat er gedeeld wordt met andere professional 

 Dat er toestemming aan ouders gevraagd wordt over het delen van informatie  
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 Anders 

 

Thema 4  
Hoe kan de positie van ouders versterkt worden? 

 

15. Wordt hetgeen u zegt beïnvloed door de gevolgen die het kan hebben voor uw positie als ouder binnen de mogelijkheden van het 

passend onderwijs voor uw kind?  

 Nee ik zeg wat ik wil en denk niet aan de gevolgen 

 Nee ik voel me vrij om te zeggen wat ik wil 

 Ja ik ben bang voor de gevolgen als ik eerlijk ben 

 Ja ik ben bang dat ik als de lastige ouder gezien wordt 

 Anders 

 

16. Heeft de hoeveelheid professionals die aanschuiven bij het overleg over uw kind invloed op uw positie als ouder? * 

 Ja, het zou mijn keus niet zijn om zoveel professionals in te schakelen 

 Ja, ik voel me daardoor kwetsbaar en durf niet goed voor mijn mening uit te komen 

 Ik heb daar wisselende ervaringen over 

 Nee, ik vind het juist fijn als er veel verschillende professionals aanschuiven zodat er veel kennis bij elkaar komt 

 Nee, het maakt voor mij geen verschil 

 Anders 

 

17. Wat zou uw positie als ouder kunnen versterken binnen het educatieve partnerschap betreft passend onderwijs? * 

 Mijn positie als ouder hoeft niet versterkt te worden 

 Dat ouders vanuit wetgeving meer regie kunnen voeren over waar hun kind onderwijs krijgt 

 Dat ouders kunnen beslissen over de financiën die elke leerling krijgt, zodat er alternatieve keuzes mogelijk zijn 

 Dat genormaliseerd wordt dat er mensen uit mijn netwerk mee kunnen denken 

 Dat er preventief meer kennis tot mijn beschikking is over passend onderwijs  

 Anders 
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18. Zou contact met andere ouders met kinderen die geen passend onderwijs ervaren uw positie kunnen versterken?  

 Nee daar heb ik geen behoefte aan 

 Ja dat zou ik fijn vinden om ervaringen uit te wisselen zodat mijn kennis vergroot 

 Ja dat zou mijn positie kunnen versterken 

 Anders 

  

 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft in samenwerking met Vereniging Balans en Ouders en Onderwijs een toolkit ontwikkeld voor 

het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en het onderwijs. De toolkit is gericht op de onderwijsprofessionals, om de 

samenwerking met ouders te verbeteren. https://www.nji.nl/nieuws/toolkit-voor-beter-samenwerken-met-ouders 

 

19. Zou u als ouder preventief informatie willen hebben over de toolkit?  

 Ja dat zou ik willen 

 Nee geen behoefte aan 

 

20. Heeft u nog aanvulling(en) over uw positie als ouder in de samenwerking met school als het gaat om passend onderwijs? Schrijf hier op 

wat u nog kwijt wil of de aanvulling op de vragen waar u 'anders' ingevuld hebt. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 4; Uitslag Enquête 
 

Educatief partnerschap 

Een afstudeeronderzoek van Esther Boas Berg in opdracht van de belangengroep Onderwijsaffaire naar de wensen en behoeften van 

ouders gericht op een gelijkwaardige samenwerking met het onderwijs in het kader van passend onderwijs. 

Mijn naam is Esther Boas Berg, ik werk als zelfstandig zorgaanbieder zie www.delevensloopcoach.nl Dit onderzoek is voor mijn 

afstudeeropdracht voor de bachelor Social Work, profiel jeugd met als specialisatie (familie) ervaringsdeskundigheid. 

 

De belangengroep Onderwijsaffaire is een groep ouders die al jarenlang klem zitten in het knellende Nederlandse onderwijssysteem met 

financiële en psychologische schade bij ouders en kinderen als gevolg. Deze groep omvat ouders met thuiszittende kinderen, ouders en 

kinderen die in het verleden thuis hebben gezeten of kinderen die worstelen met passend onderwijs en nog net met hun vingers aan het 

schoolgebouw hangen, veel verzuimen en elke vakantie gebruiken om bij te tanken. 

 

Thema 1: Educatief partnerschap, wat is dat? Partnerschap houdt (volgens de literatuur in) dat er de wil is om vanuit ieders expertise 

elkaar op een gelijkwaardige manier te helpen en ondersteunen in het belang van de ontwikkeling van onze kinderen 
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Thema 2: Wat is de ervaring van ouders in de samenwerking met onderwijsprofessionals als het om passend onderwijs gaat? 
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Thema 3 Welke verbeteringen zouden ouders willen zien binnen de samenwerking met school 
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Thema 4 Hoe kan de positie van ouders versterkt worden? 
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Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft in samenwerking met Vereniging Balans en Ouders en Onderwijs een toolkit ontwikkeld voor het verbeteren 

van de samenwerking tussen ouders en het onderwijs. De toolkit is gericht op de onderwijsprofessionals, om de samenwerking met ouders te 

verbeteren. https://www.nji.nl/nieuws/toolkit-voor-beter-samenwerken-met-ouders 
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20) Heeft u nog aanvulling(en) over uw positie als ouder in de samenwerking met school als het gaat om passend onderwijs? Schrijf hier op 

wat u nog kwijt wil of de aanvulling op de vragen waar u 'anders' ingevuld hebt. 

 

• Kind moet meer centraal staan, nu zijn de regels belangrijker. 

• Helaas heb ik als ouder meerdere keren ervaren als "die ouder' gezien te worden i.p.v. een expert die zijn kind het best en langste 

kent. Het zou een verademing zijn als andere professionals gaan kijken naar andere onderliggende redenen dan direct thuis als 

een kind op school ander gedrag laat zien dan thuis. Wat zou het fijn zijn als het vergrootglas naar ouders tijdens mdo thuis mag 

blijven e het gesprek blijft gaan over op welke manier leerrecht ingezet kan worden op een voor het kind passende manier. Want 

te veel kinderen, en ook mijn 2 kids, hebben helaas moeten ervaren dat door niet gehoord te worden naar andere professionals, 

ze met een schooltrauma moeten leren omgaan. Ouders kennen hun kind het beste, maar onderschat ook het kind zelf niet in wat 

hij/zij aangeeft! 

• Het lastigste is dat bepaalde voorzieningen ontbreken voor chronisch zieke kinderen. Zoals online leren. Staatsexamens kunnen 

doen vanuit regulier onderwijs. Ivio onderwijs betaalt door school. VSO ook voor havo-vwo leerlingen. 

• Bij vraag 3 en 6: nee/geen, want geen school betrokken (al 5 jaar thuiszitter). Dat tekent ook mijn overige antwoorden. Ik heb 

heel veel ideeën over hoe dit beter kan, maar vraag 11 liet me geen extra ruimte. 

• Over je enquête: het lijkt wel of ik alleen meer antwoorden kan kiezen als dat juist niet gewenst is (bv ja/nee vragen) en bij 

vragen waar er meer factoren spelen kan ik maar 1 antwoord kwijt… 

• Vooral de rigiditeit van scholen, het naar elkaar wijzen van partijen (vanwege verantwoordelijk en financiën), scholen die hun 

eigen aandeel niet willen zien en de kansloze VT-meldingen ervaar ik als extreem belastend. Daarnaast het schrijven (en delen) 

van niet kloppende informatie en het zeggen samen te willen werken met professionals, maar het niet doen (tenzij ze in het 

straatje van de school passen). Ik denk overigens dat het niet altijd onwil is, maar gebrek aan kennis en personeel, te veel stress. 

• Niet zo zeer mijn kind maar wel ikzelf ben psychisch beschadigd in het contact met school. De vertrouwenspersoon is betrokken 

op mijn verzoek en eerder de ozc. School speelt het stiekem en vuil door bv mijn mails ‘te missen ‘ zodat ik “niet meer mee hoef 

naar schoolschaatsen “ terwijl mijn kind die ondersteuning nodig heeft, ze regelen geen begeleiding door een ander maar ik mag 

ook niet mee. Ze weten dat ze die niet maken kunnen dus vandaar stiekem. Ik ben zelf onderwijs zorg professional. Ze voelen zich 

bekritiseerd door mij. Behandelen mij niet als moeder maar eerder als externe deskundige. 
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• Wat betreft de communicatie met de school is al een groot probleem dat de school niet communiceert en vaak niet reageert op e-

mails. 

• Een docent mag signaleren, maar niet diagnosticeren. Neem de door ouders ingeschakelde deskundigen serieus. Dit geldt ook 

voor de onderzoeksrapporten die door de deskundigen zijn opgemaakt. Behandel een ouder gelijkwaardig. Een docent weet niet 

alles, dat hoeft ook niet, maar wees daar eerlijk in en kijk wat het kind nodig heeft. 

• Als een school gaat praten over handelingsverlegenheid, noemen ze zelden passend onderwijs. Als je er als ouder voor het eerst 

van hoort, weet je nog niet wat je te wachten staat. Je weet ook niet wat de opties zijn en wat je rechtspositie is. Deze informatie 

moet beter toegankelijk zijn. En ouders moeten in de gelegenheid gesteld worden om deze informatie in te winnen of een 

onafhankelijke partij mee te nemen die de belangen van de ouders en het kind in de gaten houdt. 

• Dat er meer wordt geluisterd naar het kind zelf, zij kunnen vaak goed aangeven, maar heb niet echt het idee dat daarnaar wordt 

geluisterd. Er wordt krampachtig geprobeerd het kind binnen kaders te duwen die zij niet kunnen handelen, waardoor zij eerder 

gaan uitvallen binnen het onderwijs is mijn ervaring. 

• (Er stond steeds verkeerd U bv wat zijn U ervaringen, moet zijn Uw ervaringen. Etc. Verder jammer dat je moet kiezen terwijl 

voor meer dan 1 punt iets te zeggen valt of van toepassing is.) Op zich goed initiatief dit onderzoek / deze enquête. Belangrijkste 

punten zo snel ; Geef ouders een folder of verwijs naar een website met wat je kan verwachten en wat er mogelijk is. Leg ook 

alternatieve wegen en mogelijkheden uit en je rechten als leerling en ouders. Ben werkelijk zonder toelichting en overleg in een 

absurde bureaucratische kermis terecht gekomen, samen met het kind dat juist rust nodig heeft. Je voelt je als ouder ook 

argwanend bekeken en als lastig bijverschijnsel bij hun plannen en doelen waarbij met gehaast gerust privacy en regie en 

gevoelens en ouderlijke wijsheid aan de kant schuift. Dit moet zo totaal anders ! Vertel wat er allemaal mogelijk is, en wat men 

ziet zitten en op welke manier. Zorg voor minder stress i.p.v. meer. Nu zit je ook met allemaal vragen die je niet durft te stellen. 

Wijs op een onafhankelijk, liefst anoniem info punt waar men bij deskundigen met vragen en twijfels terecht kan. En evt. 

ondersteuning kan krijgen bij overleg en de verdere procedures etc. 

• Ik mis bij vraag 14 een aantal antwoorden over de communicatie. Wat ik vooral mis is dat scholen kunnen dreigen met lpa, 

schoolarts etc. Ik vind dat er richtlijnen moeten komen die scholen dwingt om er eerst met ouders uit te komen. De rechten van 

ouders zijn niet gewaarborgd Het is: of je brengt je kind naar school, of je bent een verwaarlozende ouder met VT- melding. 

Scholen kunnen je maken of breken en komen ermee weg. Wie controleert de scholen? Niemand. SWV, bestuur etc. is allemaal 

hetzelfde. Ze dekken elkaar allemaal. Zelfs de onderwijsgeschillencommissie is niet objectief ( zie Fleur Terpstra). Het is net als de 
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toeslagenaffaire. De school zal het wel weten en de ouder is geen professional Laar de zgn. professionals maar achterwege en ga 

met de echte professionals in gesprek, n.l. de ouders. 

• Zolang thuisonderwijs wettelijk onmogelijk is, er geen leerrecht is, is er geen echte samenwerking omdat je gevangen zit in het 

onderwijssysteem en je afhankelijk bent van de gunst 'maatwerk' als je dit al krijgt. 

• Bij de meeste leerkrachten kreeg ik niet het gevoel dat ze geloofde wat ik had gezegd 

• nee 

• Jammer dat veel antwoorden sturend zijn 

• De overheid MOET de kaders stellen, duidelijk richting/visie geven!!! Zonder politiek belang!!Wanneer begint men? 

Schooldirecties en leerkrachten moeten professionaliseren en hun verantwoordelijkheid innemen!! Wanneer wordt het geld 

besteed voor scholing/begeleiding van hen? Wanneer vertrekken zij die niet voldoen? Dit zodat de ll goed opgeleid/begeleid kan 

worden. Ook ouders dienen hun verantwoordelijk te nemen!! Collectief belang, met uitzonderingen daargelaten, dient voorop te 

staan. Elkaar dragen, alleen dan kunnen we "overleven". Het wij boven ik...het duidelijk begrenzen van gedrag van alle 

school/ouder/overheid geeft meer veiligheid en passend onderwijs want het is een maatschappelijk probleem. Een probleem van 

ons alleen!!! 

• Ouders zouden een sterkere positie krijgen als de meldingen over de school bij de inspectie zou leiden tot een gericht onderzoek 

met de mogelijkheid op een boete indien de klacht gegrond is. Hetzelfde geldt bij een valse VT- melding door school. 

• De vragen zijn lastig, want ze zijn te gesloten om goed te beantwoorden wanneer je kind al 8 scholen gehad heeft en langdurig 

thuiszitter is geworden. 

• School moet zich beseffen dat zij blinde vlekken hebben en de juffen begeleiden 

• 17: meer zicht op wat daadwerkelijk is ingezet aan hulp zowel thuis als vanuit/binnen school en in hoeverre dit heeft bijgedragen 

aan oplossingen/veranderingen. Beter toezicht op meldingen bij Veilig Thuis vanuit school, bij verschil in visie en ook bij 

gescheiden ouders. Welke belangen spelen daadwerkelijk een rol bij het doen van een melding!? 

• Als ouder word je nooit als expert gezien, terwijl je dat wel bent. Je wordt niet gehoord en het kost veel geld om dan andere 

deskundigen te betrekken die namens jou en vanuit jouw kind het woord doen. Als alleenstaande ouder lig je sowieso al onder 

een vergrootglas. Zodra het SWV betrokken raakt komen er snel nog heel veel meer deskundigen bij, die je kind niet kennen. Dan 

telt de mening van de ouder al helemaal niet meer, want als je dan ergens niet mee instemt dan ligt de schooluitval al snel aan de 
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opvoeding van de ouder. Je voelt als ouder continu de dreiging dat bij een uitgevallen kind, de oorzaak bij de ouders gezocht 

wordt. Hoe meer deskundigen, hoe meer meningen, hoe minder de ouders nog gehoord worden. 

• Ik denk dat voor ouders een valkuil kan zijn om zo veel te weten en zo snel te denken dat school hen mist omdat zij meer 

vastzitten in starre systemen 

• Veel geduld nodig en veel tact om te krijgen wat nodig is, hetgeen gelukt is. 
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Bijlage 5; Analyse schema laatste open vraag enquête 
 

Ouders Voorzieningen  Bij thuiszitter Scholen 

Ouders kennen hun kind het 

beste, maar onderschat het 

kind zelf niet over wat het kan 

vertellen 

Er ontbreken velen 

voorzieningen voor kinderen 

met een chronische ziekte 

Geen school betrokken Gebrek aan kennis en 

personeel 

School voelt zich bedreigd 

door ouders die veel kennis 

hebben (zoals een leerkracht 

of hulpverlener) 

Als scholen over 

handelingsverlegenheid 

praten, gaat dit vaak niet over 

passend onderwijs 

Een schooltrauma, bij 

kinderen en ouders 

Het naar elkaar wijzen in 

verantwoording  

Luister naar wat kinderen zelf 

zeggen en geloof ouders als ze 

de vertaalslag maken voor 

kinderen. Kinderen durven 

niet altijd wat te zeggen. Mijn 

kind heeft rust nodig 

Informatie ouders moet 

preventief toegankelijk zijn, 

opties passend onderwijs en 

rechtspositie 

Scholen dreigen snel met de 

leerplichtambtenaar of een 

Veilig Thuis melding. Terwijl 

dit niet mag. Rechten van 

ouders zijn niet gewaarborgd 

Geen samenwerking tussen 

professionals 

Zorg voor minder stress in 

plaats van meer stress (leg 

geen vergrootglas op ouders 

zelf) De bureaucratische 

toestand waar we in kwamen, 

was erg! 

Ouders moeten zelf een 

onafhankelijke partij mee 

kunnen nemen, die belangen 

ouders en kinderen behartigd 

Wie controleert de scholen? Ze 

houden elkaar allemaal de 

hand boven het hoofd. Ze 

schakelen allemaal 

professionals in. Ga met de 

ouders in gesprek die de 

kennis hebben over hun kind. 

Niet reageren op email 

Ouders weten totaal niet wat 

ze van passend onderwijs 

kunnen verwachten.  

Zolang er geen leerecht is en 

thuisonderwijs niet mogelijk 

De vragen zijn lastig om goed 

te beantwoorden want Te 

gesloten als je kind al 8 

Laat een leerkracht niet 

diagnosticeren, alleen 

signaleren. Neem de 
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is, is er geen gelijkwaardige 

samenwerking mogelijk 

scholen heeft gezien en een 

langdurig thuiszitter is 

geworden 

deskundigen die ouders 

inschakelen serieus 

Inspectie zou gericht 

onderzoek moeten doen naar 

b.v. Veilig Thuis meldingen of 

samenwerking betreft passend 

onderwijs. Scholen zouden een 

boete moeten krijgen als de 

klacht ongegrond is  

Collectief belang dient voorop 

te staan, het WIJ in plaats van 

IK 

Meer zicht op wat er is ingezet, 

welke belangen spelen mee bij 

het doen van een melding 

Beter toezicht op meldingen 

Veilig Thuis 

De overheid moet kaders 

stellen, want het is een 

maatschappelijk probleem. 

Richting en visie geven. 

Wanneer worden scholen en 

leerkrachten beter begeleid 

Ouders weten op den duur 

veel en scholen zitten in starre 

systemen. Dit kan een valkuil 

zijn. 

Deskundigen die betrokken 

worden kennen je kind 

helemaal niet. 

Hoe meer deskundigen, hoe 

meer meningen, hoe minder 

ouders gehoord worden 

Ouders worden niet als expert 

gezien, als alleenstaande ouder 

ook al onder een vergrootglas 

en continu de dreiging dat 

ouders als oorzaak gezien 

worden.  

School moet zich meer bewust 

zijn van blinde vlekken en de 

leerkrachten meer begeleiden 

Veel geduld en tact nodig om 

te krijgen wat nodig is, het is 

wel gelukt. 

  Scholen zouden op de hoogte 

moeten zijn van protocollen en 

wetgeving 
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Bijlage 6; Uitnodiging Programma ‘Met Andere Ogen’ 
 

Programma Mét Andere Ogen richtte zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de domeinen onderwijs, zorg en jeugd met als 

doel de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten.  

 

De boodschap van de ouderorganisaties is gebaseerd op de notitie Samen voor het kind. Dat heeft geleid tot een eigen aanpak voor dit 

onderwerp in het Programma Mét Andere Ogen dat de komende jaren verder uit zal rollen. 

 

Waarom dan speciaal de uitnodiging naar jou/jullie? De activiteiten en plannen, die  

ontwikkeld gaan worden, zijn interessant voor de ouders die actief iets willen doen bij de ouder- en jeugdsteunpunten in de 

samenwerkingsverbanden.  

 

Te denken valt aan het toerusten van ouders en professionals, netwerkbijeenkomsten, kennisuitwisseling, onderzoeksthema’s in kaart 

brengen of andere activiteiten die ouders steunen in hun rol als ervaringsdeskundige.  
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Bijlage 7; Eindproduct voor de opdrachtgever 
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