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5 OUDERS 

Bij het informeren van ouders over de verminderde onderwijskwaliteit is het van 
belang om onderscheid te maken tussen de verschillende leerjaren. Het inspectie
oordeel geldt meestal voor één afdeling van de school. Maar ook de ouders van de 
overige leerlingen willen geïnformeerd worden, hun kind zit immers op dezelfde 
school. De consequenties van het inspectieoordeel zijn niet voor elk leerjaar dezelfde. 
Ouders van leerlingen in het examenjaar hebben andere belangen dan ouders van 
leerlingen in de brugklas.

Informeren
Voordat de school ouders informeert over de negatieve beoordeling van de onderwijs
kwaliteit, is het van belang dat binnen de school helder is wat de bevindingen van de 
Inspectie zijn en hoe het verbeterplan eruit zal zien. Dat betekent niet dat de school 
per definitie moet wachten met het naar buiten brengen van het nieuws totdat het 
Inspectierapport online wordt gezet of het verbeterplan af is. Soms kan het zelfs 
verstandig zijn om ouders al vroeg te informeren. In de crisis communicatie wordt dat 
‘stealing thunder’ genoemd, de tactiek waarbij een organisatie in problemen het 
slechte nieuws zo snel mogelijk als eerste naar buiten brengt. Als de school laat zien 
dat zij zich bewust is van de tekortkomingen zorgt dat voor een grotere geloof
waardigheid. Dit kan de reputatieschade beperken, maar alleen als de school aan het 
slechte nieuws ook een duidelijke verbeterrichting kan verbinden. Het moment van 
het informeren van ouders wordt vooraf in een communicatieplan vastgesteld. 

Betrekken
De feedback van ouders op plannen en resultaten van de school geeft een belangrijke 
impuls voor schoolontwikkeling, professionele ontwikkeling en kwaliteitszorg. Om 
hen in het verbeterproces te betrekken is vertrouwen nodig, terwijl dat vertrouwen 
onlangs een deuk heeft opgelopen op het moment dat bekend werd dat de school er 
minder goed voor staat. In een cultuur van open communiceren kun je dat open 
benoemen, en opnieuw steun en vertrouwen vragen aan ouders. Spreek dat bijvoor
beeld uit in de brief en vraag er expliciet om op een ouderbijeenkomst. 
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De rol van de oudergeleding in de MR/OR9 is van groot belang. Zij kunnen een 
intermediaire rol vervullen bij het doorspelen en beantwoorden van vragen van andere 
ouders. Terwijl ouders over het algemeen geen rol hebben bij het opstellen van een 
verbeterplan, wordt de MR hier vaak wél bij betrokken. De oudergeleding van de MR 
is in die situaties dus al eerder op de hoogte en denkt mee over het concept en brengt 
advies uit. De meeste scholen hebben een ouderraad, een goed gremium om ouders 
mee te laten denken over de vorderingen in het verbeterproces. De ouderraad kan ook 
ingezet worden als ouderklankbord, dit is een goede manier om meer ouders te 
betrekken bij het verbeterproces van de (zeer) zwakke afdeling. 

Communicatie zeer zwakke school
Een school waarvan een afdeling als ‘zeer zwak’ wordt beoordeeld, is verplicht om 
ouders daarover te informeren en hen een samenvatting van het Inspectierapport toe 
te sturen. Deze samenvatting wordt door de Inspectie opgesteld. De samenvatting kan 
worden begeleid door een brief, waarin kort en krachtig wordt uitgelegd wat het 
inspectieoordeel inhoudt en welke verbeterplannen de school heeft ingezet. Daardoor 
wordt de aandacht verdeeld over het inspectierapport en het opbouwende verbeter
proces. De brief is krachtig en beantwoordt aan de verwachtingen van de ontvangende 
ouders als de verschillende elementen van de boodschap worden opgenomen:

kk De feiten
kk De achtergrond
kk De analyse
kk De verbeteringen
kk De toekomst

Tijdens een informatiebijeenkomst worden ouders verder geïnformeerd en kunnen zij 
hun vragen stellen. Afhankelijk van de omvang van de school kan ervoor gekozen 
worden om voor elk leerjaar een aparte informatieavond te organiseren, of om alle 
ouders uit te nodigen voor één informatieavond. Het is aan te raden om in ieder geval 
de ouders van de zeer zwakke afdeling binnen de school en de ouders uit de klassen in 
de bovenbouw mondeling te informeren.

De schoolleiding van een risico of zwakke afdeling is niet wettelijk verplicht om 
ouders te informeren, maar ook hier geldt dat professioneel gestuurde communicatie 

9  Op AOC scholen is medezeggenschap geregeld via een ondernemingsraad (OR). 



39

leidt tot meer betrokkenheid. Te vaak worden ouders onverwacht geconfronteerd met 
het nieuws dat de afdeling van de school waar hun kind op zit (zeer) zwak is. Dat kan 
een gevoel van frustratie of onmacht geven, helemaal als een ouder dit via de krant 
moet vernemen. 

Verankeren
Ouders eenmalig informeren over de stand van zaken is niet genoeg. Voor vervolg
communicatie zijn misschien nieuwe middelen of een andere frequentie nodig, omdat 
de gebruikelijke middelen of frequentie niet meer voldoen. De meeste scholen hebben 
informatiebulletin waar een paragraaf aan toegevoegd kan worden. Op de website 
kunnen scholen een apart kopje aanmaken waar informatie over de onderwijskwaliteit 
en het verbeterproces te vinden is. Ook kan de school er voor kiezen om extra 
informatie avonden gedurende het schooljaar te beleggen. De school is verplicht om in 
de wettelijke schoolgids rendementsgegevens op te nemen. Dit is een mooi aan
grijpings punt om te informeren over de kwaliteit van het onderwijs. 
Er zijn ook schoolbesturen die ervoor kiezen om in hun jaarverslag belanghebbenden 
te informeren over de onderwijskwaliteit en gerealiseerde opbrengsten. 

Scholen die ouders actief een rol willen geven in het verbeterproces kunnen gebruik 
maken van een ouderklankbord of een ouderresonansgroep, een groep van ouders die 
op vastgestelde momenten meedenkt over de vorderingen in het verbeterproces. Voor 
ouders geldt, net als voor het personeel, dat ze geholpen moeten worden in hun rol, 
dat zij de tussendoelen kennen en dat zij het nodig hebben om die te kunnen plaatsen 
in een breder perspectief. Laat hen bijvoorbeeld op speciaal ingelaste ouderavonden 
de examentrainingen voor de examenklassen ervaren – dat is iets anders dan erover 
informeren  en geef voorlichting hoe zij hun zoon of dochter thuis kunnen 
begeleiden in de voorbereidingen op het examen. 

Maakt de school al gebruik van de ouderenquête in Vensters voor Verantwoording? 
Zo niet, dan is dit een uitgelezen moment om ermee te beginnen. Scholen die al wel 
gebruik maken van de enquête doen lang niet altijd iets met de uitkomst of aan een 
followup. Dit kan een goed moment zijn om de ouderenquête serieuzer te nemen. 
Ook hier geldt: communiceer erover!


