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Overzicht van de presentatie

korte voorstelling ouderkoepel
aparte bevragingen vorig schooljaar (mei en juni)
gezamenlijke bevraging september 2020
gezamenlijke bevraging februari 2021
beleidsaanbevelingen
belangrijk voor ouders



Wie zijn we? GO! ouders: ouderkoepelvereniging van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap

KOOGO: Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel
Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en
provinciaal onderwijs

VCOV: Vlaamse Confederatie van ouders en
ouderverenigingen – ouderkoepel van het vrij onderwijs



Wat doen we? Bevragingen van ouders op eigen initiatief en op vraag van het kabinet
Stem van ouders vertegenwoordigen via de VLOR, belangenorganisaties, in de
media, ...

informatie van de overheid verspreiden
maatregelen vertalen voor ouders en ouderwerkingen
vragen van ouders en ouderwerkingen beantwoorden
bezorgdheden inventariseren en erkennen

tips voor online overleg, infographics, praktijkvoorbeelden… 

Stem van ouders 

Ouders informeren en sensibiliseren 

Aanreiken materialen



DÉ OUDER BESTAAT NIET

representativiteit is knelpunt
niet wetenschappelijk
wél een indicatie van de stem van ouders 

 
Via online bevragingen worden bepaalde groepen niet bereikt:  



ORGANISATIE VAN
DE HEROPSTART

tevredenheid
vertrouwen
communicatie

THUISONDERWIJS
combinatie eigen werk
planningen afstemmen
motiveren
extra zorgnoden

WELBEVINDEN
veel regels
angstige kinderen

prioriteit

mei 2020 
de heropstart van het onderwijs na de eerste lockdown
2740 ouders vulden een bevraging in.



COMMUNICATIE
veel verschillen tussen
scholen en leerkrachten
manier van
communiceren beter
afstemmen

THUISONDERWIJS
combinatie eigen werk
leeftijd van de kinderen
voordelen thuisonderwijs

KWETSBARE GROEPEN
buitengewoon onderwijs
schoolvervoer
therapie en ondersteuning

juni 2020 
het nieuwe schooljaar
4842 ouders vulden een bevraging in.



GEZAMENLIJKE BEVRAGING 
SEPTEMBER 2020

 

GEZAMENLIJKE BEVRAGING 
FEBRUARI 2021



Uitgevoerd door de drie ouderkoepels half september 2020 
In opdracht van Vlaams Minister van Onderwijs, Ben Weyts
2011 ouders namen deel: 

68% ouders met kinderen in het het basisonderwijs
32% ouders met kinderen in het secundair onderwijs
waarvan 4% met kinderen in het buitengewoon onderwijs   

bevraging september 2020



M&F Architecten 2020

aanpak
coronamaatregelen
DOOR DE SCHOLEN



bevraging september 2020

AANPAK CORONAMAATREGELEN DOOR DE
SCHOOL

coronamaatregelen worden goed gevolgd
bekommerd om dragen van mondmasker en bewaren
van afstand (SO)
ouders appreciëren inspanningen van de school
verschillen in coronaregels tussen scholen en leraren



leerachterstand



leerachterstand



bevraging september 2020

LEERACHTERSTAND EN ONDERSTEUNING
DOOR DE SCHOOL

ouders zijn bezorgd over leerachterstand door corona
voldoende ondersteuning
1/4 weet niet of kind voldoende ondersteuning krijgt
extra zorg voor kwetsbare leerlingen



communicatie



communicatie



communicatie



bevraging september 2020

COMMUNICATIE
algemene tevredenheid over bereikbaarheid 
in BaO iets hogere tevredenheid dan in SO
leraars bereikbaar op allerlei manieren maar ouders
verkiezen live gesprek 
nieuwe school: ouders missen persoonlijk contact
met leraar



WELBEVINDEN VAN
KINDEREN EN OUDERS

bevraging september 2020



WELBEVINDEN VAN KINDEREN EN OUDERS
blij om weer naar school te kunnen gaan
minderheid heeft gemengde gevoelens
kinderen voelen zich veilig op school
ouders vinden contactonderwijs belangrijk

bevraging september 2020



bevraging september 2020 - ouderparticipatie



bevraging september 2020

OUDERBETROKKENHEID EN PARTICIPATIE
veel ouders die niets weten over de ouderwerking
gebrek aan live ontmoetingsactiviteiten bemoeilijkt
ouderbetrokkenheid
ouders vinden het spijtig dat kennismaking met
(nieuwe) leraar op afstand moet gebeuren



Bevindingen ouderkoepels obv dagelijkse contacten

WERKING VAN OUDERVERENIGINGEN
grote verschillen tussen ouderwerkingen
koudwatervrees om online te werken
praktijksessie 'Online verbinden' - tools om 'wij-
gevoel' van ouders te vergroten (week tegen pesten)



belangrijkste besluiten bevraging september 2020

OUDERS VOELDEN ZICH GERUST OVER DE CORONAMAATREGELEN DIE SCHOLEN
NEMEN. IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HEBBEN OUDERS EEN ZORG OVER HET
OPVOLGEN VAN DE MONDMASKERPLICHT. 

OUDERS EN KINDEREN WAREN BLIJ DAT ZE WEER NAAR SCHOOL MOCHTEN

EEN GROTE MEERDERHEID VAN DE OUDERS VINDT CONTACTONDERWIJS BELANGRIJK
VOOR HUN KIND

IN HET BASISONDERWIJS IS VERMINDERDE OUDERBETROKKENHEID EEN GROTE
BEZORGDHEID VAN OUDERS



Uitgevoerd door de drie ouderkoepels februari 2021 
4738 ouders met kinderen in basis- en secundair onderwijs namen deel.
Dit waren 62% ouders met kinderen in het het basisonderwijs. 38%
waren ouders met kinderen in het secundair onderwijs. 

       7,6% van de ouders hadden kinderen in het buitengewoon onderwijs. 

bevraging februari 2021



bevraging februari 2021

AANPAK VAN DE SCHOOL IN
DE HUIDIGE SITUATIE



bevraging februari 2021

AANPAK VAN DE SCHOOL IN DE HUIDIGE SITUATIE
grote tevredenheid over aanpak school!
top 3 tevreden 

BaO: veiligheidsmaatregelen, welbevinden,
communicatie naar ouders
SO: veiligheidsmaatregelen, communicatie
naar ouders, (afstandsonderwijs)



bevraging februari 2021

AANPAK VAN DE SCHOOL IN DE HUIDIGE SITUATIE
top 3 niet tevreden 

BaO: niets, hoe school ouders betrokken
houdt, communicatie naar ouders
SO: organisatie afstandsonderwijs,
welbevinden, niets 

merendeel van de ouders is even tevreden als
bij het begin van het schooljaar 



bevraging februari 2021

LEERACHTERSTAND EN 
ONDERSTEUNING



bevraging februari 2021

LEERACHTERSTAND EN ONDERSTEUNING DOOR DE SCHOOL

verschillen tussen Bao en SO! 
opgelopen leerachterstand volgens ouders: beperkt in Bao,
meer in SO
tevredenheid over aanpak van de school: positief in Bao,
minder in SO
merendeel ouders is tevreden over hoe ouders betrokken
worden bij ondersteuning kind



bevraging februari 2021

OUDERBETROKKENHEID 
EN COMMUNICATIE



bevraging februari 2021

OUDERBETROKKENHEID 
EN COMMUNICATIE



bevraging februari 2021

OUDERBETROKKENHEID 
EN COMMUNICATIE



bevraging februari 2021

OUDERBETROKKENHEID EN COMMUNICATIE

zeer veel ouders vinden het schoolteam bereikbaar
schoolteams zijn vooral schriftelijk bereikbaar
ouders verkiezen online (en schriftelijk in Bao)
de meeste ouders zijn tevreden over inspanningen school om
ouders betrokken te houden



beleidsaanbevelingen

AFSTEMMING
stem af tussen de verschillende
beleidsdomeinen in crisissituaties
communiceer tijdig

OUDERBETROKKENHEID
preventief werken
betrekken van (lokale) initiatieven
(middenveldorganisaties,
buurtwerkingen, brugfiguren,...)
alternatieve manieren van
communiceren



Dit is voor ouders belangrijk

Voorzie variatie in de manier van communicatie met ouders.
Ouders missen de betrokkenheid bij de school.
Ouders zijn, vooral in het secundair onderwijs, bezorgd over de
leerachterstand van hun kind.
Ouders vinden contactonderwijs belangrijk. 
Ouders zijn tevreden over de aanpak de scholen.



vragen?

VEERLE VYVERMAN
veerle.vyverman@g-o.be

www.go-ouders.be

MARIEKE BAVELAAR
mariekebavelaar@ovsg.be

www.koogo.be

KARIN LEMMENS 
Karin.Lemmens@vcov.be

www.vcov.be

mailto:veerle.vyverman@g-o.be
mailto:Karin.Lemmens@vcov.be



