
Resultaten enquête
Onderzoek van Leen Leys

Master in de pedagogische wetenschappen



Voorwoord van de directie
BESTE OUDERS, 

In wat volgt , tonen we de resultaten van een enquête die tijdens het eerste trimester van het  schooljaar 2013-2014 bij de 
ouders werd afgenomen.  De enquête werd  opgesteld en verwerkt in samenwerking  met Leen Leys, die stage liep in onze 
school in het kader van haar studie Master in de Pedagogische Wetenschappen. 

Centraal in deze enquête stond  de communicatie  tussen school en ouders  :

Welke kanalen gebruikt de school ? Kennen alle ouders die kanalen  ?  Maken de ouders zelf

ook gebruik van die kanalen ? Welke kanalen ontbreken er  of kunnen verbeteren ?  

In tweede instantie wilden we weten in welke mate ouders zich betrokken voelen  bij het schoolgebeuren  en dit op 2 
niveaus  :   

- de betrokkenheid van ouders op het schoolleven van hun kind 

-De betrokkenheid van ouders op de actieve deelname  aan overleg en activiteiten op school. 

De resultaten van deze bevraging levert  voor de school belangrijke informatie op .

1. Voor de school is het heel belangrijk om te peilen naar de tevredenheid van ouders , in dit geval over de communicatie 
school- ouders  . Ouders vormen immers een belangrijke pijler van de schoolwerking.  Daarom is een regelmatige 
evaluatie van tevredenheid van ouders  zeer belangrijk zodat de school tijdig kan bijsturen  waar nodig. 

2. Onze school is volop bezig  aan de overschakeling van informatieoverdracht  via papier naar informatieoverdracht via 
digitale weg. Deze enquête gaf de school toch meer zicht op hoe de ouders hier tegenover staan en over de toegang van 
de ouders tot de digitale communicatiekanalen. 

Wij danken de ouders voor hun zeer goede medewerking aan deze enquête . 

Alleen dat gegeven al toont dat de ouders begaan zijn met de school van hun kind en op een constructieve wijze willen 

mee nadenken hoe de samenwerking school-ouders zo goed mogelijk kan verlopen ! 

Machteld Vandeneede, directie 



Inleiding
• Er werden 251 enquêtes verdeeld, aan alle 

oudsten van het gezin:

– Kleuterschool: 28,3%

– Lagere school: 71,7%

• 184 enquêtes = 73,3% werden er ingevuld. Dit 
zorgt dus voor een duidelijk beeld.



Opmerking

Het is belangrijk bij het lezen van de komende 
resultaten, dat u steeds onthoudt dat de 

resultaten steeds over deze 73.3% gaan en niet 
over de volle 100%.



Deel 1: Algemene vragen

• Enquête werd ingevuld door:

– 66,7% moeder

– 23,9% beide ouders samen

– 9,4% vader  

• Vier moeders en drie vaders van alle ingevulde 
enquêtes hebben geen toegang tot internet.   



• Taal, gesproken met de kinderen thuis:
– 57,7% van de moeders en 61% van de vaders spreekt enkel Nederlands
– 12,6% van de moeders en 11,6% van de vaders enkel Frans
– 6% van de moeders en 8,5% van de vaders enkel andere taal
– 23,6% van de moeders en 19% van de vaders spreken verschillende talen

• Nederlands spreken 
– Algemeen:

• 75,5% van de moeders en 73,9% van de vaders kan Nederlands spreken
• 17,4% van de moeders en 16,4% van de vaders kan een beetje Nederlands spreken

– Na selectie: (d.w.z. van alle ouders die aangaven dat ze geen Nederlands spreken met de 
kinderen)
• 44,2% van de moeders en 42,6% van de vaders kan Nederlands
• 16,9% van de moeders en 22,1% van de vaders kan dit niet

• Nederlands begrijpen
– Algemeen:

• 80,2% van de moeders en 78,7% van de vaders kan dit

– Na selectie: (d.w.z. van alle ouders die aangaven dat ze geen Nederlands spreken met de 
kinderen)
• 53,9% van de moeders en 52,9% van de vaders kan dit



Conclusie

• We zagen reeds met onze enquête dat 57,4% 
moeders en 60,6% vaders Nederlands spreekt. 
Verder merken we op dat ouders die Franstalig of 
anderstalig zijn, aangeven dat nog niet  de helft 
van deze ouders Nederlands kan spreken. Iets 
meer dan de helft van de moeders begrijpt de 
taal wel, maar bij de vaders merken we dat meer 
dan de helft van hen de taal ook niet begrijpt. We 
kunnen besluiten dat wanneer er thuis geen 
Nederlands gesproken wordt met de kinderen, 
dat nog niet de helft van deze ouders Nederlands 
kan spreken en/of begrijpen. 



• Ouderbetrokkenheid

– Helpt bij huiswerk: 66,5% (bijna) altijd

– Voorlezen uit boeken (mag in alle talen): 51,4% 
dagelijks tot wekelijks

– Gaat naar infoavond: 87% (bijna) altijd

– Gaat naar oudercontact: 97,8% 

Ter herinnering: Dit alles van de 73% die de enquête 
invulden.



Conclusie
Met de resultaten die we verzamelden zagen we dat ouders 
meer naar oudercontacten zullen gaan dan naar 
infomomenten. 93,5% gaat altijd naar oudercontacten terwijl 
75,1% altijd naar infomomenten gaat. Verder zagen we wel 
dat 72,6% van de ouders betrokken zijn bij het 
schoolgebeuren van hun kind. Ze helpen bij het huiswerk, 
lezen voor en gaan naar school voor oudercontacten en 
infomomenten. Kijken we naar de ouderparticipatie, dan zien 
we dat er niet veel ouders zijn die altijd zullen helpen met de 
organisatie van activiteiten op school. Wie aan deze 
activiteiten meehelpt zit daarom niet altijd in het 
oudercomité. We zagen wel dat een grote groep ouders die 
niet geïnteresseerd zijn in het oudercomité, ook niet zullen 
meehelpen, net als een grote groep ouders die aangeven dat 
ze geen tijd hebben om deel te nemen aan het oudercomité. 



Deel 2: Communicatiemiddelen

• 47,9% van de ouders duidde 6 tot 10 verschillende 
communicatiemiddelen aan.

• Communicatiemiddelen goed gekend door de ouders:
– Brieven: 84,8%

– Oudercontacten: 82,6%

– Schoolagenda: 78,3%

– Infomomenten: 71,4%

– Rapport: 65,4%

– Schoolkrantje (bestaat niet meer): 62,7%

– Website: 61,6%



• Communicatiemiddelen, minder gekend door 
ouders.
– E-mail: 11,4%

– Mededelingenbord: 15,2%

– Oudercomité: 23,4%

• Ontbrekend communicatiemiddel, volgens de 
enquête:
– E-mail

– Extra oudercontacten => tussenevaluatie

– Actieve website



Conclusie

De best gekende communicatiemiddelen zijn 
brieven, oudercontacten en schoolagenda, al 
worden deze niet voor de volle 100% bij de 
ouders als dusdanig beschouwd. Verder zien we 
dat de e-mail in zeer beperkte mate door de 
school naar de ouders toe gebruikt wordt. 



• Ouders gebruiken 2 tot 6 communicatiemiddelen

• Opvallende cijfers
– Schoolagenda:70,7%

– Oudercontact: 64,7%

– Telefoon: 61,4%

– Informeel gesprek: 45,5%

– Brieven: 41,1 %

– Rapport: 24,9%

– E-mail: 17,9%

– Website: 14,1%



Conclusie

E-mails worden door een kleine groep ouders 
verstuurd, maar diegenen die weten dat deze 
mogelijkheid er is zullen dan ook dit 
communicatiemiddel gebruiken. Verder zagen 
we dat ouders die aangaven dat de school de 
schoolagenda niet als communicatiemiddel 
gebruikt, de schoolagenda ook niet of amper 
zullen gebruiken naar de school toe. 



Deel 3: Stellingen

• Website 
– 42,3% kijkt regelmatig naar de website 

– 24,7% vindt niet alles terug 

– 19,6% vindt de website niet volledig

Opmerkingen van ouders:

‘De website is te statig’

‘Geen regelmatige update’

‘Meer weetjes, foto’s en verslagen’ 



• E-mail

– 71,8% stuurt geen e-mails naar de school

‘Ik stuur geen mails naar school’

‘Kan je e-mails sturen naar de school?’



• Brieven

– 95,6% vindt de brieven duidelijk en verstaanbaar

– 24,4% begrijpt de brief beter met pictogrammen

– 50,5% gaat akkoord met het versturen van brieven 
met e-mail

– 31,5% is hier echter niet mee akkoord

‘Ik lees niet elke dag mijn e-mails na’

‘We krijgen al genoeg mails per dag’

‘ Graag per e-mail’



• Schoolagenda/heen-en-weer schriftje

– 99% geeft aan dat ze dit (bijna) altijd dagelijks 
nakijken

– 95% van de ouders communiceert via de 
schoolagenda

‘Voor kleuters is zo’n boekje ideaal’

‘Heeft de juf dit gelezen?’



• Schoolkrantje, (Nu vervangen door 
nieuwsbrief via website.)

– 63,8% van de ouders leest elke keer het 
schoolkrantje

– 7,4% leest dit via de website

– 56,4% vindt het schoolkrantje interessant

– 33,5% leest elk artikel 

‘Zeer beperkt en weinig regelmaat’

‘Artikels van mijn eigen kinderen hun klas’



• Infomomenten

– 88 % weet wanneer er infomomenten zijn

– 78,9% gaat naar elk infomoment

– 84,8% kan de leerkracht aanspreken

– 86,7% vindt dat de leerkracht luistert naar de 
ouder



• Oudercontacten

– 97,3% weet wanneer er oudercontacten zijn

– 96,5% gaat naar elk oudercontact van hun kind

– 95,5% kan zijn of haar vragen stellen aan de 
leerkracht

– 96,1% vindt dat de leerkracht luistert naar de 
ouders

‘Er zijn te weinig oudercontacten’



• Informele momenten

– 75,9% kan vragen stellen 

– Leerkrachten reageren positief wanneer ouders 
vragen stellen

– 78,2% van de ouders geeft aan dat de directie 
open staat voor een gesprek

‘Nog niet van toepassing’

‘Ik sta nooit aan de schoolpoort’

‘Liever formele contacten’ 



• Schoolwerking

– 85,5% van de ouders voelt zich welkom

– 26,4% van de ouders kent het oudercomité en vindt 
dit bereikbaar

– 37,2% voelt zich betrokken bij de schoolwerking

– 70% weet hoe de schooldag van hun kind er uit ziet

– 83% van de ouders vindt dat er voldoende informatie 
wordt meegegeven over activiteiten

– 61,1% vindt dat er regelmatig duidelijke informatie 
gegeven wordt over de ontwikkeling en schoolse 
vorderingen van hun kind



– 63,6% weet wat van hen verwacht wordt bij het 
begeleiden van huiswerk of lezen

– Indien er problemen zijn met het kind dan kan 
men volgens 76,4% van de ouders terecht bij de 
leerkracht en het zorgteam

– 68,2% is akkoord dat de school en ouders 
samenwerken bij het zoeken naar een oplossing

‘Er is enkel het oudercontact om de evolutie van mijn 
kind te kennen en er zijn niet veel oudercontacten’ 



• Tolk

– 36,1% vulde deze vragen in

– 75,3% (M) en 79,7%(V) van de anderstaligen

– Hiervan heeft 25,7% en 22,6% nood aan hulp van 
een tolk

– 21% reageert neutraal

– 27% en 23% brengt een tolk mee

– 71% en 73,8% van deze ouders komt ook zonder 
tolk



Hoe kan de communicatie verbeteren?

• ‘Communicatie is goed’

• Verbeteren van de informatie op een 
aantrekkelijkere en gebruiksvriendelijkere 
website

• Gebruik maken van e-mail

• Meer oudercontacten voorzien, of een 
‘zitmoment’



Reeds geplande en uitgevoerde acties

• Ontwerpen van nieuwe, interactieve website

• Digitalisering van communicatie (via mail) is in 
opbouw.

• Tweemaandelijkse nieuwsbrief met 
communicatie voor oudercomité en 
leerlingenraad.

• Maandkalender.


