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SYNOPSIS

De probleemstelling van deze verhandeling stelt ouderparticipatie in het Vlaamse onderwijs
in het daglicht. Welke factoren belemmeren dan wel stimuleren de participatie van
allochtone ouders in het onderwijs in Vlaanderen? Participatie van ouders in het
onderwijsleven en in de schoolcarrière blijkt een succesfactor voor de academische
gerichtheid van hun kind. Desondanks participeren ouders in het algemeen, en specifiek
allochtone ouders veel te weinig. Vanuit holistisch opzicht werd een multionderzoeksmethode toegepast: een combinatie van participerende observatie (kennismakingsbezoeken en deelname aan oudervergaderingen), vierendertig diepte-interviews met
ervaringsdeskundigen en drie bijkomende interviews uit aparte invalshoeken. De
vierendertig diepte interviews werden afgenomen bij zowel allochtone als autochtone
ouders, directeurs, leerkrachten, CLB-medewerkers, intercultureel bemiddelaars en
leerlingen afkomstig uit drie secundaire en één basisschool in en rond de stad Antwerpen.
Op basis van deze gegevens is een participatiepiramide opgesteld die bestaat uit vier
niveaus: interesse, communicatie, aanwezigheid en actieve participatie. De participatiepiramide brengt zowel de belemmeringen als de katalysatoren voor (allochtone) ouderparticipatie in kaart.
Het aantal opklimmende ouders is omgekeerd evenredig aan de hoogte van de piramide. Per
trede verhogen de drempels en vermindert het aantal ouders dat de participatiepiramide kan
of wil beklimmen. Het is met andere woorden niet vreemd dat slechts enkele ouders zich op
het hoogste niveau, het participatieniveau engageren. Het is wel zo dat ouders niet actief
zullen participeren wanneer de basisniveaus als interesse en communicatie niet zijn
ingevuld.
Ouders die interesse tonen, communicatie ontvangen en fysiek op school aanwezig zijn,
kunnen actief in het schoolleven participeren. Deze participatie kan op individueel of op
groepsniveau gebeuren. Gegroepeerde ouders maken deel uit van ofwel een oudervereniging ofwel een ouderraad. Een oudervereniging is gericht op onderling contact, op
actie en het organiseren van evenementen. Een ouderraad wil in het schoolbeleid
participeren als advies- of beleidsorgaan. Binnen het participatieniveau moeten de ouders
een aantal belemmeringen trotseren om lid te worden of te blijven van een ouderbeweging.
Wanneer men aan deze belemmeringen tegemoet komt, kunnen het sterke katalysatoren
worden die de (allochtone) ouderparticipatie in het schoolleven bevorderen.
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VERANTWOORDING ONDERWERPKEUZE
ONDERWERPKEUZE

Naar mijn perceptie bevat het onderwerp ‘Allochtone Ouderparticipatie in het Vlaamse
Onderwijs’ een vijftal deelfacetten: onderwijs, jongeren & ouders, participatie & inspraak,
allochtonen en (interculturele) communicatie. De keuze van mijn onderwerp en elk van haar
deelfacetten vloeit rechtstreeks voort uit mijn persoonlijke interesses. De keuze voor het
deelfacet ‘onderwijs’ ligt voor de hand. Ik stam af uit een onderwijsfamilie. Mijn ouders, mijn
broer en een paar ooms en tantes geven allen les, maar ook veel vrienden- en kennissen
staan in het onderwijs. Zelf hoop ik op het einde van dit academiejaar mijn academische
initiële lerarenopleiding in het vakgebied Communicatiewetenschappen af te ronden.
Mijn bezorgdheid voor de ‘leefwereld en het welbevinden van jongeren’ ligt eveneens voor de
hand. Mijn vrije tijd breng ik door midden in de leefwereld van jongeren. Deels omdat ik zelf
nog met één been in mijn adolescentie sta, deels omdat ik reeds zeven jaar als vrijwilliger
actief ben in het jeugdwerk op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Na een
aantal jaren ervaring als JIP/JAC-vrijwilliger, animator en hoofdanimator, leid ik intussen zelf
nieuwe animatoren op als instructeur voor de Vlaamse Gemeenschap. Ik begeleid ze tijdens
hun stage en tijdens hun vrijwilligerswerkperiode in de schoolvakanties. Naast de vele
andere gespreksonderwerpen praten we regelmatig over school en studiekeuzes. Dit thema
leeft bij onze jeugd. Wanneer uit onderzoeken blijkt dat studiesucces samenhangt met de
factor ouderparticipatie, wanneer blijkt dat ouders een intense impact (sturende invloed) op
de toekomst van hun kinderen kunnen hebben, en wanneer daarbovenop nog eens blijkt dat
net ouders veel te weinig participeren, is de bezorgdheid snel opgewekt.
Ik ben nooit actief geweest in de leerlingenraad bij ons op school. Wil ik daarom met deze
eindverhandeling mijn jeugdzonden uitwissen? Neen, in geen geval. Ik vind participatie
ontzettend belangrijk, als ze zin heeft tenminste. Als 17-jarige zag ik het nut niet in van mijn
middagpauze op te offeren om mee te beslissen over de aankoop van chloorgebleekt of
gerecycleerd toiletpapier. Sinds mijn 17e participeer ik wel in de jeugdraad van mijn
gemeente en sinds mijn 19e coördineer ik mee het dagelijks bestuur van onze jeugdraad.
Vorig jaar hebben we een stuurploeg opgericht voor onze vakantiewerkingen (speelpleinen,
grabbelpas, kleuterwerking, tienerwerking, kinderopvang en kampen). Daar heb ik het gevoel
dat we echt iets gedaan krijgen, dat onze mening zowel op organisatorisch als op
besluitvormingsniveau telt! Tijdens deze periode heb ik gemerkt dat er vele verschillende
actoren in het spel zijn. In het onderwijs kan dit niet anders zijn. Maar krijgen alle actoren
ook echt een stem?
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Waarom leg ik de nadruk op allochtone ouders, en niet op ouders uit lagere sociaal
economische klassen, of andere ouders? Dat is een bewuste keuze omdat de cijfers voor
zich spreken. Ik woon in de buurt van Antwerpen: een stad die opvalt in de onderwijs- en
bevolkingsstatistieken. Ik vind integratie en educatie, maar zeker ook wederzijds respect,
belangrijk. Een groeifactor voor de integratie zou ouderparticipatie kunnen zijn. Maar net
deze ouderparticipatie laat soms te wensen over. Allochtone ouders zijn ondervertegenwoordigd in oudercomités, terwijl ze daar toch een innoverende rol zouden kunnen
vervullen. Misschien is het ambitieus, maar ergens hoop ik toch dat deze eindverhandeling
een verschil kan maken, zodat jonge mensen een bewuste studiekeuze kunnen maken en
de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.
Als laatste, maar zeker niet als minste, spruit de keuze voor interculturele communicatie
deels uit mijn opleiding Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en
deels uit mijn internationale ervaring als trainer voor het Europese Jeugdparlement en het
Europese YOUTH-programma. Interculturele communicatie loopt al eens spaak op vooronderstellingen, vooroordelen en evidenties. Met dit onderzoek kan ik hopelijk de essentie in kaart
brengen, om zo de communicatie en bijgevolg de participatie van allochtone ouders in het
onderwijs te stimuleren.
Het feit dat mijn eindverhandeling mede ondersteund wordt door de Wetenschapswinkel
Antwerpen draagt bij tot mijn motivatie. De Wetenschapswinkel is een universitaire dienst
die maatschappelijk relevant wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maakt voor
particulieren en non-profitorganisaties die zelf niet over de kennis of de middelen
beschikken. Dit maakt mijn onderzoek reëler, relevanter en geeft een duidelijk
maatschappelijk doel voor ogen.
Juni 2006
Met enige fierheid in het hart noem ik mezelf vier maanden later wetenschappelijk
onderzoeker (bij de onderzoeksgroep EduBROn, IOIW-UA). Ik krijg de kans om de uitdagingen
op het pad van mijn eindverhandeling verder te bevragen, te analyseren, te onderzoeken, uit
te dagen. Ik organiseer samen met ‘mijn ouderverenigingen’ projecten om (allochtone)
ouders dichter bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken.
Dit zijn kansen die ik met beide handen grijp. U hoort nog van mij, en van ‘mijn ouders’ !
Oktober 2006
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ALGEMENE INLEIDING

Geen participatie zonder communicatie. Geen communicatie zonder spraakverwarring
Vooraleer de rapportage van dit onderzoek aan te vangen, moet benadrukt worden dat het
absoluut niet de bedoeling is om mensen in vakjes te duwen en ze daar ook te houden. In
een maatschappij waar men streeft naar verdraagzaamheid en integratie wordt hokjesdenken niet geapprecieerd. Voor de problematiek die in dit onderzoek behandeld wordt,
namelijk welke factoren de onderwijsparticipatie van allochtone ouders belemmeren dan wel
stimuleren, is het onvermijdelijk een onderscheid te maken tussen de autochtone en de
allochtone bevolking: een onderscheid dat in de realiteit aanwezig is. Het onderscheid
ontkennen zou in dit geval gelijk staan aan kansen van een minderheidsgroep afnemen. Dit
kan niet de bedoeling zijn.
De term ‘allochtoon’ is voor sommigen een alledaags woord en kan voor anderen een
denigrerende bijklank hebben; omdat mensen door het gebruik van deze term in vakjes
geplaatst worden. Vele allochtonen hebben immers de Belgische nationaliteit en zijn dus
officieel Belgen, en geen Marokkanen, Turken of Kosovaren.
De vraag is welke term niet denigrerend opgevat kan worden. Woorden als ‘vreemdeling’ of
‘migrant’ zijn in mijn oren zeer denigrerend. Ik kies er dan ook bewust voor om bij de
rapportage van mijn onderzoek de term ‘allochtoon’ te gebruiken. Hiermee verwijs ik in dit
onderzoek specifiek naar personen die zelf, of van wie de ouders of grootouders, afkomstig
zijn uit migratie. Concreet bedoel ik daarmee migratie uit Noord-Afrika (Marokko), Turkije en
recent ook Oost-Europa.
Alle respondenten zijn voor aanvang van hun diepte-interview van deze definitie en deze
aanpak op de hoogte gesteld.
Het onderzoeksrapport wordt ingeleid door een overzicht van eerder onderzoek naar
ouderparticipatie in het Vlaamse onderwijs. Enerzijds bestaat er literatuur en onderzoek die
aangeven dat gebrekkige ouderparticipatie in Vlaanderen niet herleid kan worden tot
etnische afkomst. De oorzaak moet gezocht worden in de sociaal-economische status van de
ouders, met andere woorden: ‘zijn de ouders kansarm of niet?’. Want kansarmoede is de
indicator voor ouderparticipatie.
Anderzijds bestaan er onderzoekscijfers die stellen dat allochtone ouders wel degelijk
minder participeren in het onderwijs. De participatie van (allochtone) ouders in het onderwijsleven en de schoolcarrière van hun kinderen blijkt een succesfactor te zijn voor de
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academische gerichtheid van jongeren. Spijtig genoeg, zo blijkt uit onderzoek van Verhoeven
e.a. (2003b), participeren ouders van allochtone minderheidsgroepen in veel mindere mate
aan het schoolgebeuren. Ook vanuit de praktijk blijkt dit: de opdrachtgevers van dit onderzoek zouden de opdracht niet gegeven hebben om naar een oplossing te zoeken, als zij de
situatie niet als problematisch ervaren. Bovendien valt moeilijk te ontkennen dat er nog
steeds een aantal barrières in deze samenleving bestaan die het minderheidsgroepen
moeilijk maken om te participeren.
Het tweede deel van dit onderzoeksrapport beschrijft hoe het onderzoek aangevat is, welke
methodologie daarbij gebruikt werd en op welke basis de keuzes zijn gemaakt. Ons verhaal
is er geen van generaliseerbaarheid, maar wel een van toegankelijkheid. We willen toegang
krijgen tot de denkwereld van (allochtone) ouders. We willen weten welke factoren de
(allochtone) ouderparticipatie belemmeren dan wel stimuleren. We willen deze belemmerende en stimulerende factoren voor (allochtone) ouderparticipatie in kaart brengen. Wij
bieden bewust geen overzicht van de spreiding van migranten en nieuwe Belgen in Vlaanderen, noch een analyse van de daaruit voortvloeiende problematiek in onderwijs en
samenleving.
De onderzoeksdata werd multimethodisch verzameld: verslagen van kennismakingsbezoeken en observaties van oudervergaderingen; en diepte-interviews met vierendertig
sleutelfiguren, aangevuld met informatie uit diverse invalshoeken.
Het derde deel bevat een grondige analyse van de voor dit onderzoek verzamelde informatie.
De onderzoeker bouwde aan de hand van de analyses op de data een participatiepiramide
op, die de rode draad vormt bij het structureren van de onderzoeks-bevindingen. Tijdens het
lezen en het schrijven van deze tekst moeten wij voortdurend in het achterhoofd houden dat
elke situatie anders is: elk gezin, elke school, elke ouder, elke leerling, etc. De resultaten uit
dit onderzoek mogen dus niet onbezonnen naar gans Vlaanderen afgespiegeld worden.
Het is niet de bedoeling bepaalde personen of groepen op de tenen te trappen met de
resultaten van dit onderzoek. Er is getracht zo objectief mogelijk onderzoek te voeren.
Persoonlijke overtuigingen vloeien niet over in de rapportage van de onderzoeksresultaten.
De basis voor het onderzoeksrapport vormt enkel de data die respondenten hebben
aangereikt: op deze manier bekijken en beleven de respondenten in het werkveld deze
situatie. Het Doel is veeleer de wonde bloot te leggen, zodat deze hopelijk kan genezen, dan
er een doekje tegen het bloeden op te leggen.
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DEEL 1 : THEORETISCHE
THEORETISCHE ONDERSTEUNING
EERDER ONDERZOEK NAAR ALLOCHTONE OUDERPARTICIPATIE
OUDERPARTICIPATIE IN HET VLAAMS
VLAAMS ONDERWIJS

1.1 Over migranten in Vlaanderen
België ontvangt al migranten sinds de jaren vijftig (Morelli 1993). Helaas werd de situatie
van de verschillende etnische gemeenschappen in Vlaanderen nooit systematisch onderzocht. Dit geldt eveneens wat betreft onderwijs, communicatie tussen scholen en allochtone
ouders; en allochtone ouderparticipatie in het Vlaamse onderwijs (GKV 2005 : 22).
De cel voor gelijke kansen in Vlaanderen haalt twee mythes of misverstanden onderuit die
wetenschappelijk onderzoek over allochtonen al eens durven te fnuiken. Het eerste misverstand stelt dat onze multiculturele samenleving een fabeltje is. Dit is volgens de onderzoekers niet het geval, in tegendeel: de diversiteit in onze samenleving en vooral in onze
steden zal nog toenemen. ‘Over tien jaar zal de helft van de Antwerpse jongeren ‘allochtoon’
zijn, want ook al nemen allochtonen de Belgische nationaliteit aan, toch zullen hun etnische
roots nog enkele generaties lang blijven meespelen. Verder is er de instroom aan
vluchtelingen, mensen zonder papieren, gezinsherenigers en huwelijksmigranten. Die nieuwkomers brengen hun cultuur mee en zoeken schoorvoetend hun weg in onze samenleving.’
(GKV 2005 : 16).
Een andere stelling die door dit rapport onderuitgehaald wordt is dat er geen etnische
breuklijnen zouden bestaan, maar wel sociaal-economische. ‘Dikwijls scheert men allochtonen en kansarme autochtonen over één kam, maar die twee groepen verschillen erg van
elkaar. Beide zijn sociale minderheden wegens hun zwakke maatschappelijke positie en de
problemen die daaraan verbonden zijn. Toch zijn er verschillen die je niet zomaar over het
hoofd kan zien, zoals juridisch-politieke, sociaal-economische en culturele verschillen.
Allochtonen kunnen – als ze niet over de Belgische nationaliteit beschikken – niet volledig
deelnemen aan de politieke besluitvorming. Ze hebben vaak een ander geloof… Ook worden
allochtonen geconfronteerd met discriminatie en racisme. Kansarme autochtonen zijn vaak
geïsoleerd en vereenzaamd. Allochtonen daarentegen hebben een groter gevoel van
samenhorigheid en vormen een gemeenschap. De gelijkschakeling van allochtonen en
armen is soms terecht, soms niet. Hoe dan ook, de verschillen erkennen hoeft niet tot
ongelijkheid te leiden, integendeel (GKV 2005 : 16 ).
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1.2. Allochtone ouders participeren weinig
weinig in het Vlaamse onderwijs
Verhoeven, Devos, Stassen en Warmoes brachten in 2003 de betrokkenheid van allochtone
ouders in kaart. De participatie van allochtone ouders blijkt inderdaad lager te liggen dan bij
autochtone (Verhoeven 2003b).
In ‘Ouders op school en thuis’ onderzoeken dezelfde onderzoekers (Verhoeven e.a. 2003a)
de ouders in Vlaanderen in combinatie met de school van hun kinderen. Het onderzoek werd
via schoolopbouwwerk afgenomen bij ouders van Turkse en Marokkaanse origine, met
kinderen in het basisonderwijs. Meer dan acht op tien allochtone ouders evalueren de school
van hun kind positief. Opvallend is wel dat een vijfde van de allochtone ouders vindt dat de
school niet luistert naar hen. De meeste allochtone ouders voelen zich welkom op de school
(87%) en weten tot wie ze zich moeten wenden als er zich problemen voordoen (Verhoeven
2003a : 11). Er wordt gesteld dat 30% van de ouders geen inspraak wenst in de school.
Verhoeven et al. (2003a : 19) maken een drieledige onderverdeling in ouderbetrokkenheid:
ten eerste de betrokkenheid van ouders op school, vervolgens de betrokkenheid van ouders
thuis en als laatste de contacten tussen de school en de ouders. Met deze driedeling is uw
onderzoeker het niet eens. De in dit onderzoek opgestelde participatiepiramide stelt dat
ouders op een minimaal niveau thuis betrokken moeten zijn, dat er vervolgens contacten
tussen ouders en school kunnen ontstaan en dat pas daarna de betrokkenheid van ouders
op school tot stand kan komen (zie pagina 38-39).
1.3. Allochtone ouderparticipatie in het buitenland
Ook in het buitenland verschenen onderzoeksrapporten, brochures en boeken die het thema
allochtone ouderparticipatie aanraken. Bronneman-Helmers (1999) van het Sociaal
Cultureel Planbureau in Den Haag schreef ‘Scholen onder Druk’ . Het is een rapport over de
Nederlandse situatie: waar Turkse en Marokkaanse ouders veel minder de ouderavonden en
rapportbesprekingen bezoeken dan Nederlandse ouders; waar het contact met de school
voor Marokkaanse en Turkse ouders minder goed is dan voor Nederlandse ouders; waar de
informatieoverdracht gebrekkig is omdat ouders niet in het medezeggenschapscollege zitten
en niet of nauwelijks weten wat er omgaat op school; waar 16% van de scholen geen
ouderraad hebben (De Vries 1993) en waar allochtone ouders nauwelijks actief zijn.
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ouders op basis van (a) de verscheidenheid
van informatie en kennis waarover ze beschikken, (b) de verwachtingen omtrent de
doelstellingen van de school, (c) de aard en mate van betrokkenheid en (d) de mate van
interesse in het schoolgebeuren (Bronneman-Helmers 1999 : 211). Binnen de mate van
ouderbetrokkenheid worden onderscheiden: ‘communicatie tussen school en ouders, dienstverlening van ouders aan de school, deelname van ouders aan medezeggenschapsraden en
schoolbesturen. Andere vormen van ouderbetrokkenheid hebben een wat ander karakter.
Hierbij gaat het om het pedagogisch klimaat in het gezin en de voorbereiding op het naar
school gaan, en de betrokkenheid van ouders bij de leeractiviteiten thuis, zoals hulp bij
huiswerk’ (Bronneman-Helmers 1999 : 201).
Deze indelingen werden niet volledig overgenomen in dit onderzoeksrapport. Ze werden wel
in het achterhoofd gehouden tijdens het construeren van de participatiepiramide.
Een internationaal overzicht van ouderparticipatie, namelijk in Canada, Denemarken,
Frankrijk, Duitsland, Ierland, Japan, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten,
is samengebracht in de OECD-uitgave ‘Parents as Partners in Schooling’ (1997). OECD staat
voor Organisation for Economic Co-operation and Development. De uitgave geeft een globaal
overzicht van ouderparticipatie, maar is weinig op de allochtone situatie gericht en daarom
minder bruikbaar voor dit onderzoeksrapport.
1.4. Waarom participeren allochtone ouders minder ?
1.4.1. Communicatie
Tiggelovend (2004 : 2) biedt een handleiding aan om als organisatie via etnocommunicatie
met een allochtone doelgroep te communiceren. Zij stelt dat onderwijzend personeel en de
centra voor leerlingenbegeleiding niet altijd weten hoe ze met de diversiteit en de opvang
van allochtone en kansarme kinderen moeten omgaan. Allochtone ouders zijn dikwijls te
weinig geïnformeerd over de studiemogelijkheden en te weinig betrokken op de
schoolprestaties van hun kinderen. Vooral wanneer ze geen of beperkt Nederlands kennen
(GKV 2005 : 23).
Tiggelovend reikt een hiërarchie aan van Talenkennis: het verstaan is het eenvoudigst.
Daarna volgen spreken, lezen en ten slotte schrijven. (GKV 2005 : 44). Bij de rapportering
van dit onderzoek hield de onderzoeker deze hiërarchie in het achterhoofd maar verkoos
een onderscheid te maken op basis van het gebruik van taal, namelijk te weinig tot niet taal
vaardigen, diegene die de taal begrijpen maar het zelfvertrouwen missen om hun taalkennis
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toe te passen, diegene die de taal spreken maar toch hun eigen taal verkiezen en tenslotte
diegene die constant, zowel binnen als buitenshuis de taal gebruiken.
Ook Shadid (2003) haalt in zijn boek ‘Grondslagen van de Interculturele Communicatie’
communicatie met allochtone groepen in de samenleving aan. Deze communicatie is echter
eerder op werksituaties dan op het schoolleven gericht. Eventueel kunnen hier een aantal
interessante parallellen getrokken worden.
Bij het opstellen van het onderzoeksrapport werden dankbaar ideeën geput uit de colleges
Interculturele Communicatie aan de Universiteit Antwerpen (De Houwer 2005).
1.4.2. Leerlingenparticipatie
De dienst Informatie en Documentatie Onderwijs in ‘Onderwijs in Vlaanderen’ stelt dat bij
goed onderwijs iedereen sterk betrokken is: directies, leerkrachten, ouders en leerlingen. Elk
van deze groepen moet op een eigen manier geïnformeerd worden (MVG 2001 : 28).
Het onderzoek naar Leerlingenparticipatie van De Groof en Elchardus (2003) lijkt op het
eerste zicht niet veel met ouderparticipatie gemeen te hebben, ware het niet dat beide
participatievormen een aantal gelijkenissen vertonen. De Groof en Elchardus maken een
onderscheid tussen formele of zichtbare, informele of school-klimatologische en semiformele participatie als tussenvorm (De Groof 2003 : 13, zie ook o.a. Eder 1998, Siebens
1998, Van Dinter 1999). Het gemaakte onderscheid lijkt interessant, maar werd in dit
onderzoeksrapport niet als dusdanig overgenomen. Ouderparticipatie is zowel zichtbaar als
onzichtbaar, beïnvloedt zowel het thuisklimaat als het schoolklimaat, en alle fases die zich
daar tussenin bevinden.
De Groof, Elchardus en Stevens (2001) stelden vast dat zesdejaars vaker lid zijn van de
leerlingenraad dan vierdejaars. Dit betekent dat wanneer ouderparticipatie terugdeint, de
leerlingenparticipatie toeneemt, en daarmee ook de mondigheid van de tiener/student
toeneemt. (De Groof 2001 : 27). We kunnen dus veronderstellen dat ouders van
adolescenten minder in het schoolleven participeren dan ouders van lagere schoolkinderen.
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1.5 Mogelijke oplossingen
Het onderwijstijdschrift ‘Klasse voor Ouders’ heeft een maandelijkse instapbrief voor
allochtone ouders. Die brief dient als opstapje en verwelkoming in het Arabisch, Frans,
Engels, Duits en Turks én stimuleert allochtone ouders om het blad in het Nederlands te
lezen : www.klasse.be/ouders/instapbrief.
Specifieke activiteiten om ouders bij het onderwijs te betrekken worden besproken in het
Nederlandse boek ‘Ouders en Schoolsucces’ (Hogeboom, 1994). In 1980 werd met een
gelijkaardig doel ‘Werkschrift School-Ouders’ geschreven door Van Gorkum. Beide boeken
bevatten interessante ideeën, maar blijken een beetje verouderd.

BESLUIT

Over deelgebieden van dit onderwerp is in Vlaanderen weinig literatuur beschikbaar.
Samenvoeging ervan biedt geen antwoord op de onderzoeksvraag.
Ook in het buitenland is hierover niet veel gepubliceerd. De relevantie ervan voor de
specifieke situatie in Vlaanderen is bovendien klein.
Wie wil onderzoeken welke factoren allochtone ouderparticipatie belemmeren en stimuleren,
zal zich niet kunnen beperken tot literatuurstudie.
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DEEL 2 : METHODOLOGIE
METHODOLOGIE
METHODOLOGISCHE INLEIDING

Methodologie is de leer van de weg
waarlangs onderzoek moet verlopen.
(’t Hart 2003 : 135)

Deze eindverhandeling tracht de volgende probleemstelling te beantwoorden: “Allochtone
ouders participeren weinig in het onderwijs. waar
waar liggen de oorzaken en hoe kan dit
eventueel opgelost worden?”.
Als uitgebreide probleemstelling kunnen we stellen dat de participatie van (allochtone)
ouders in het onderwijsleven en de schoolcarrière van hun kinderen een succesfactor blijkt
te zijn voor de academische gerichtheid van jongeren. Spijtig genoeg, zo stelt onderzoek van
Verhoeven e.a., participeren ouders van allochtone minderheidsgroepen in veel mindere
mate aan het schoolgebeuren. Dit onderzoek wil nagaan welke factoren de participatie
belemmeren dan wel stimuleren. Op basis van kwalitatief onderzoek in vier scholen (1
basisschool en 3 secundaire scholen) zullen dergelijke barrières in kaart worden gebracht.
Hierna kan gedacht worden aan een actieplan om de participatie te stimuleren.
Om de probleemstelling succesvol te onderzoeken, is geopteerd voor een multimethode kwalitatief onderzoek, dit wil zeggen een combinatie van de drie methoden die ’t Hart (2003:
128) aanhaalt : gebruik maken van bestaand materiaal uit de praktijksituatie, ondervragen
van deskundigen en een observatie van deze situatie, bij voorbeeld tijdens vergaderingen.
De sfeer op de school wordt eerst opgesnoven tijdens een kennismakingsbezoek, de
specifieke situatie geobserveerd tijdens het bijwonen van vergaderingen van de
ouderverenigingen en ouderraden. Vervolgens leiden diepte-interviews met sleutelfiguren in
vier scholen binnen en buiten de stad Antwerpen tot kwalitatieve data die samengebracht en
geanalyseerd wordt. De onderzoeksbevindingen krijgen aanvulling van bestaand materiaal
uit de praktijksituatie, afkomstig van ervaringsdeskundigen. Op basis van al deze gegevens
worden de belemmerende en stimulerende factoren voor ouderparticipatie in kaart gebracht.
Hierna kan gedacht worden aan een actieplan om de (allochtone) ouderparticipatie te
verbeteren.
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Het onderzoek spreidde zich over het academiejaar 2005-2006. In september 2005 werd de
onderzoeksvraag opgesteld en in mei 2006 werden de laatste bevindingen neergeschreven.
Het literatuuronderzoek ving aan in september 2005 en liep tot november 2005. Na een
grondige studie van de weinige beschikbare literatuur werden de scholen bezocht, de
vergaderingen bijgewoond, de interviews opgesteld en nadien ook afgenomen. De
kwalitatieve dataverzameling vond plaats tussen november 2005 en maart 2006. De eerste
analyses werden in februari 2006 neergeschreven. De onderzoeksfase van de kwalitatieve
data-analyse werd afgerond in april 2006. Tijdens de maanden april en mei 2006 werden de
onderzoeksbevindingen geformuleerd.

Figuur 1 : Tijdsschema van het verloop van het Onderzoek

De fasen van dataverzameling en data-analyse wisselen elkaar af. Dit is niet vreemd in
kwalitatief onderzoek en wordt soms een cyclisch-iteratief onderzoeksproces genoemd
(Baarda 2001 : 21). Zodra er voldoende gegevens verzameld zijn, kan met analyseren
begonnen worden. Als er gegevens zijn, worden deze geanalyseerd en vervolgens wordt
mede op basis van de analyseresultaten de volgende dataverzamelingsronde ingezet Het is
dus niet zo dat in een eerste onderzoeksfase alle gegevens verzameld worden en dat ze
daarna in een volgende onderzoeksfase allemaal geanalyseerd worden.. Dataverzameling en
–analyse zijn in kwalitatief onderzoek twee componenten van één onderzoeksproces.
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HOOFDSTUK 1: KWALITATIEF
KWALITATIEF ONDERZOEK

Er wordt soms een onderscheid gemaakt tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De
dichotomie of polariteit van het onderscheid kwalitatief - kwantitatief onderzoek in sociale
wetenschappen kan gevaarlijk zijn. In het beste geval is dit onderscheid een pedagogisch
hulpmiddel om studenten wegwijs te maken in het onderzoeksveld en het vakjargon. In het
slechtste geval is deze opsplitsing een excuus om sociologen in ‘gewapende kampen’ op te
delen, waar ze niet bereid zijn van elkaar te leren. Uiteindelijk is niet dit, maar een streven
naar objectiviteit het gemeenschappelijke doel van alle sociale wetenschappers
( Kirk and Miller, 1986 : 10-11 In: Silverman 2000 : 11).

1.1 Motivatie Voor De Keuze Van Kwalitatief Onderzoek
Er schuilt een gevaar in het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In
feite ligt het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek niet in een goed-slecht
tegenstelling. Het verschil zou moeten afhangen van wat de onderzoeker probeert te onderzoeken (Silverman 2000 : 1). In dit onderzoek is het de bedoeling de leefwereld en gedachtegang in kaart te brengen van oudercomités, van (allochtone) ouders die wel en niet deelnemen aan ouderverenigingen en ouderraden
We willen met andere woorden een situatie beschrijven en interpreteren. Wij gaan op zoek in
de leefwereld, de organisatie en de processen, we kijken door de ogen van de mensen zelf.
Objectief bekeken hebben ze baat bij participatie, waarom doen ze het dan niet? Objectief
bekeken moet het, het is ‘bon ton’, maar toch participeren ze niet…
1.2 Explorerend onderzoek - In kaart brengen vanuit verschillende invalshoeken
Volgens Baarda bestaan er drie typen onderzoek: beschrijvend, explorerend en toetsend.
Wanneer het om het ontdekken van verbanden of verschillen tussen kenmerken gaat, is er
sprake van explorerend onderzoek. (Baarda 1997 : 17-22). De (allochtone) ouderparticipatie wordt met haar belemmeringen en katalysatoren in kaart gebracht Dit staat gelijk met
het overzichtelijk maken van de onderzoeksthematiek. Daarom is dit onderzoek explorerend
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In exploratief kwalitatief onderzoek is de werkelijkheidsopvatting organisch en holistisch:
concrete gehelen worden geanalyseerd in hun onderlinge samenhang en in hun samenhang
met de context. (’t Hart 2003 : 107)
De organische of holistische invalshoek houdt in dat de werkelijkheid niet wordt gesplitst in
gelijkvormige of gelijksoortige eenheden. Concrete gehelen (organen) vormen het uitgangspunt van onderzoek en zij worden ook tijdens het onderzoek als concrete gehelen bestudeerd volgens de principes van het holisme (’t Hart 2003 : 103). Deze concrete gehelen zijn
in dit onderzoek scholen, leerlingen, ouders, ouderraden en ouderverenigingen.
Algemeen gesproken bestaat er een trade off tussen het aantal kenmerken in de cases die
sociale onderzoekers kunnen bestuderen en later rapporteren. Aan de ene extreme zijde zit
kwalitatief onderzoek: weinig gevallen, vele kenmerken. Aan het andere extreme eind zit
kwalitatief onderzoek: vele gevallen maar weinig kenmerken (Ragin 1991 IN Ragin 1994 :
78). In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek staat de probleemstelling niet vanaf het
begin 100% vast. De onderzoeker moet zich aanpassen in functie van wat je hoort en te
weten komt. Er bestaat geen perfect stramien dat je moet volgen. Er is al wel een
probleemstelling, maar geen vaste vraagstelling. Er zijn wel richtvragen en open topics om te
behandelen, maar de vragen staan niet vast (Kavadias : 10 Oktober 2005). De KERNVRAAG
is hier : HOE KOMT HET DAT ALLOCHTONE OUDERS NIET PARTICIPEREN EN HOE KAN DAT
VERBETEREN?
1.3 Op kleine schaal, maar diepgaand
Het doel van de onderzoeker zal niet zijn om zoveel mogelijk gevallen aan de oppervlakte te
behandelen en zo een generaliseerbaar, doch oppervlakkig resultaat te behalen. Neen, de
bedoeling is slechts enkele cases uit de werkelijkheid uit te lichten, maar bij deze gevallen
tot diep onder de oppervlakte te boren. Op deze manier wensen we de specifieke huidige
situatie duidelijk in kaart te brengen in plaats een generaliseerbaar algemeen beeld af te
spiegelen.
Kwalitatieve gegevens hebben betrekking op de aard, de waarde, de eigenschappen (dus op
de ‘kwaliteiten’ van het onderzochte verschijnsel en niet op kwantiteiten zoals: de hoeveelheid, de omvang, de frequentie of de mate van voorkomen van iets of iemand (Baarda 2001:
15). Kwalitatieve methodes zijn geschikt om in de diepte cases te bestuderen want zij
helpen de identificatie van de sleutelkenmerken van de gevallen (Ragin 1994 : 79). De
resultaten van kwalitatief onderzoek zijn geldig voor de onderzochte groepen zelf. Zij kunnen
slechts gegeneraliseerd worden naar gelijkaardige situaties. Generaliseren naar de gehele
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populatie is noch een intentie, noch een doel van de kwalitatieve onderzoeker. De intentie is
de belemmeringen en aanmoedigende factoren van (allochtone) ouderparticipatie in kaart te
brengen.

Figuur 2 : Kwalitatief, kwantitatief en ideaal onderzoek

We zochten geen samples van een welbepaalde omvang en type om de uitkomsten van het
onderzoek te kunnen generaliseren tot de grotere populatie, integendeel. Ons verhaal is er
geen van generaliseerbaarheid, maar wel een van toegankelijkheid. We willen toegang
krijgen tot de culturele categorieën en veronderstellingen waaruit de culturele werkelijkheid
wordt opgebouwd. (McCracken 1988 : 17). We willen toegang krijgen tot de denkwereld van
(allochtone) ouders. We willen weten welke factoren de (allochtone) ouderparticipatie
belemmeren dan wel stimuleren. We willen weten tot welke culturele categorieën de ouders
behoren en vanuit welke veronderstellingen hun culturele werkelijkheid wordt opgebouwd.
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HOOFDSTUK 2: AANPAK VAN HET ONDERZOEK
ONDERZOEK

De integratie en participatie van allochtone ouders in het onderwijs en de ouderverenigingen
in Vlaanderen is een zeer breed thema. Met de onderzoeksvraag in het achterhoofd werden
een aantal beperkende criteria opgesteld volgens dewelke de onderzoekselementen
geselecteerd werden.
2.1 Selectiecriteria – Keuzes moeten gemaakt worden
Voor de selectie van de onderzoekselementen van dit onderzoek werd volgens twee strata
gewerkt. Eerst en vooral een stratus op schoolniveau, vervolgens een stratus op functieniveau. Scholen werden geselecteerd aan de hand van criteria op vlak van onderwijsnet,
onderwijsvorm, geografische en demografische spreiding. Deze criteria werden via purposive
sampling ingevuld. Als sleutelfuncties werden geselecteerd: ouders, directeurs, leerkrachten,
clb-medwerkers, intercultureel bemiddelaars en leerlingen. Voor deze sleutelfiguren werden
quota opgesteld.
2.1.1 Scholen selecteren
2.1.1.1 Het onderwijssysteem in Vlaanderen
Het Onderwijs in België is op drie grondwetartikels na een gemeenschapsbevoegdheid. Dit
wil zeggen dat Vlaanderen bevoegd is voor het Vlaamse~ en Wallonië voor het Franstalige
onderwijs in België. In Vlaanderen zijn kleuters vanaf tweeënhalf jaar oud welkom in de
kleuterschool. Tussen het schooljaar waarin het kind zeven wordt en het schooljaar waarin
de jongere achttien geworden is, moeten jongeren die op het Vlaamse grondgebied
verblijven, verplicht onderwijs volgen. Dit kan thuis of in een school, want er geldt leerplicht
en geen schoolplicht. Het verplichte onderwijs in Vlaanderen is in principe gratis. Scholen zijn
opgesplitst in basisonderwijs (kleuter- en lagere school samen) en secundair onderwijs.
Nadien hebben de jongeren de mogelijkheid verder te studeren aan een hogeschool of een
universiteit.
Binnen het secundair onderwijs bestaat een opdeling in algemeen secundair onderwijs,
kunstsecundair onderwijs, technisch- en beroepssecundair onderwijs, respectievelijk ASO,
KSO, TSO en BSO. Het verschil tussen deze opties ligt voornamelijk in de verdeling van de
praktijkuren en de theorie, waarbij ASO vooral theorie, en BSO vooral praktijkuren heeft.
Zowel voor basis- als voor secundair onderwijs bestaat een bijspoor voor kinderen die
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speciale zorgen

nodig hebben, namelijk het bijzonder onderwijs. Via het geïntegreerd

onderwijs of GON krijgen licht andersvalide kinderen toch een kans in een gewone school.
Naast een onderscheid in het aangeboden type onderwijs, bestaat er in verzuild Vlaanderen
ook een onderscheid per net. We kunnen drie netten onderscheiden: het Gemeenschapsonderwijs, het Gesubsidieerd Officieel onderwijs en het Gesubsidieerd Vrij onderwijs. Het
verschil zit oorsprong (vrij onderwijs is ontsproten aan het zogenaamde “vrij initiatief” van
voornamelijk van de kerk) en tegenwoordig in de mate van autonomie. Het
Gemeenschapsonderwijs hangt volledig van de overheid af, terwijl het Gesubsidieerde Vrij
Onderwijs veel vrijer is in haar keuzes. Om subsidies te kunnen ontvangen en geldige
diploma’s uit te reiken moet het Vrije onderwijs evenwel aan een aantal criteria voldoen. Het
officieel onderwijs is een tussenvorm.
2.1.1.2 Onderwijsnet
Bij de selectie van de onderzochte scholen werd met de verzuiling van het onderwijs
rekening gehouden. Van de vier geselecteerde scholen behoren er twee tot de koepel van
het Gemeenschapsonderwijs. De andere twee zijn respectievelijk een officiële en een vrije
school.
2.1.1.3 Onderwijsvorm
Bij de selectie van de onderzochte secundaire scholen werd eveneens rekening gehouden
met het Vlaamse onderscheid tussen ASO, TSO en BSO. KSO en BuSO werden buiten
beschouwing gelaten. Kunstsecundair onderwijs leunt qua basisleerstof immers nauw aan
bij ofwel algemeen, ofwel technisch secundair onderwijs. Tevens zijn er in verhouding ook
veel minder KSO-scholen in Vlaanderen (circa 1% van het aantal leerlingen gewoon
secundair onderwijs; Statistisch Jaarboek Vlaams Onderwijs 2004-2005). Het thema
‘buitengewoon onderwijs’ is in het daglicht van de thematiek van deze eindverhandeling te
uitgebreid, wegens de specifieke doorverwijzingsproblematiek waar migrantenjongeren
menen mee te kampen hebben. Deze problematiek is voldoende ruim om een volledige
eindverhandeling ‘an Sich’ aan te wijden. Onder de geselecteerde secundaire scholen
bevindt zich een ASO-TSO school, een ASO-TSO-BSO school en een TSO-BSO school. De drie
vooropgestelde onderwijsvormen komen aan bod.
2.1.1.4 Geografische spreiding : binnen en buiten Antwerpen
In Vlaanderen manifesteert de migrantenproblematiek zich in bepaalde steden en
gemeenten sterker dan in andere. Een van deze steden is Antwerpen. Antwerpen is qua
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aantal ‘vreemde’ inwoners een geval apart in Vlaanderen. Volgens gegevens van de
Databank Sociale Planning Antwerpen (2004 : 14) telde de stad in 2003: 52.687 inwoners
met een vreemde nationaliteit, ofwel 11,6 % van de stadsbevolking. Dat is meer dan het
dubbel van het percentage van gans Vlaanderen. Belangrijk is evenwel dat allochtonen,
zowel van binnen als van buiten de EU de laatste jaren de Belgische nationaliteit hebben
verworven. Daarom bekijken we ook ‘etniciteit’: mensen met een vreemde nationaliteit die in
de loop van hun verblijf in België de Belgische nationaliteit verwierven. (Databank Sociale
Planning Antwerpen 2004 : 15). Allochtonen van de tweede generatie vallen echter ook
buiten deze groep. Als we de groepen allochtonen en Nieuwe Belgen samentellen, zien wij
dat zij samen bijna 23 % van de Antwerpse bevolking uitmaken. Net om deze unieke situatie
is het belangrijk dat dit onderzoek in een stad als Antwerpen gevoerd wordt.

Figuur 3 : Allochtonen in Antwerpen (Godderis 2006 : 90)

Om de situatie vanuit alle mogelijke invalshoeken in kaart te kunnen brengen, werd bij de
selectie van de onderzochte scholen dan ook gekeken naar hun geografische spreiding. Niet
alle scholen liggen binnen de stadsgrenzen van Antwerpen, evenmin bevinden ze zich allen
buiten de stadsrand. Kwestie van de problematiek niet te overschatten noch te ontlopen.
Eén school komt uit het hartje van de stad Antwerpen. Een tweede school bevindt zich in een
sociale woonwijk aan de Antwerpse stadsrand. De derde school is iets verder van de stadsrand gelegen maar kent een grote instroom aan leerlingen uit het Antwerpse. De vierde
school bevindt zich eveneens in voorstadsgebied maar heeft slechts een klein aantal
migrantenleerlingen.
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2.1.1.5 Demografische spreiding : leeftijd en concentratie
In en rond Antwerpen bevinden zich een aantal zogenaamde concentratiescholen. Een
school wordt een concentratieschool zodra een bepaald percentage van de leerlingen een
zekere etnische origine heeft. Soms komt het werkelijk percentage ‘vreemde leerlingen’ en
het door de buitenwereld gepercipieerde percentage niet overeen waardoor een school als
concentratieschool bestempeld wordt, met alle gevolgen van dien voor het imago van de
school. Tegenover concentratiescholen worden vaak zogenaamde ‘witte scholen’ geplaatst
(Godderis 2006 : 25). Bij de selectie van de scholen werd op de populatiespreiding gelet.
Een van de scholen heeft 55% leerlingen van vreemde komaf, twee andere scholen hebben
ongeveer 30% vreemde leerlingen en de laatste school heeft slechts een kleine 10%
allochtonen, al hebben deze laatste wel 11 verschillende nationaliteiten.
Ruwweg lopen Vlaamse leerlingen school van zeven tot achttien jaar. We kunnen
veronderstellen dat de ouderparticipatie mee evolueert met de leeftijd van de leerlingen. Het
is denkbaar dat ouders hun kleuter of lagere-schoolkind met een grotere nabijheid zullen
opvolgen dan een puber die meer op zijn vrijheid en individualiteit gesteld is. Omdat de
leeftijd van het kind een beïnvloedende factor kan zijn in de mate waarin en manier waarom
de ouder participeert, wordt hier in het onderzoek rekening mee gehouden. De scholen die
aan dit onderzoek meewerkten werden zo gekozen dat de invalshoek van elke leeftijdsgroep
aan bod komt: namelijk een kleuter- en lagere school en drie secundaire scholen. Er werd
geopteerd voor drie secundaire scholen om deze probleemzone op andere criteria gerichter
te kunnen uitdiepen.
2.1.1.6 Purposive Sampling
Om specifiek scholen te selecteren, werd een techniek toegepast die Silverman (2000 : 104)
‘purposive sampling’ noemt. Bij purposive sampling wordt een matrix opgesteld met
verschillende mogelijke factoren. Met deze factoren moet rekening gehouden worden bij het
selecteren van de onderzoekselementen. In dit onderzoek zag de matrix er als volgt uit:
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Figuur 4 : Toepassing 'Purposive Sampling'

Er zijn twee voorwaarden verbonden aan het opstellen van een dergelijke matrix. Als eerste
bestaat de mogelijkheid dat er cellen niet opgevuld geraken. Ten tweede moet de
onderzoeker beseffen dat er misschien te weinig middelen zijn om alle cellen te
onderzoeken. Deze middelen zijn tijd, budget, beschikbare respondenten etc.
“ Wanneer deze selectie welberedeneerd is en alle opties in beschouwing genomen werden,
is het hoogst onwaarschijnlijk dat de selectie van onderzoekselementen bekritiseerd zal
worden. Sampling in kwalitatief onderzoek is immers noch statistisch, noch puur persoonlijk.
Het is theoretisch gefundeerd” (Silverman 2000 : 105).
De directies van tien scholen in en rond Antwerpen werden aangesproken. Elke school kreeg
een garantie van anonimiteit en werd een overzicht van de bevonden onderzoeksresultaten
beloofd. Van de tien aangesproken scholen waren er evenwel slechts vier die hun
medewerking wilden verlenen. De non respons van de andere scholen was deels te wijten
aan de gevoeligheid van het onderwerp en deels aan tijdsgebrek. Twee scholen gaven geen
reden voor hun weigering tot medewerking. Een non respons op de reden tot non respons.
2.2 DiepteDiepte-interviews met sleutelfiguren
Voor het verzamelen van data voor dit onderzoek is gekozen voor diepte-interviews met
sleutelpersonen: bij slechts een klein aantal respondenten in de diepte werken. Alle vereiste
informatie om de drempels en motivaties voor allochtone ouderparticipatie in kaart te
brengen, wordt zo op een overzichtelijke manier verzameld. Bij de keuze van de
sleutelfiguren werd rekening gehouden met het doel van het onderzoek en met het gevaar
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op elitevertekening. Met name door in elke school verschillende invalshoeken: een directeur,
een aantal leerkrachten, een aantal ouders, het CLB, de interculturele bemiddelaars en in de
secundaire scholen ook een aantal leerlingen te interviewen. Van elk sleutelfiguur werd een
interview met een richttijd van één uur afgenomen. Geopteerd werd voor alle zekerheid voor
een combinatie van notities en geluidsopnamen als registratievorm (Hulhof 1987: H6 §1).
2.2.1 Sleutelfiguren Selecteren
Volgens McCracken (1988 : 17) geldt bij de selectie van onderzoekselementen voor kwalitatief onderzoek de volgende stelling, namelijk “less is more” (minder is meer). Het is belangrijker om langer en zorgvuldiger met slechts enkele respondenten te werken, dan een oppervlakkig onderzoek met heel veel respondenten te voeren. Voor vele onderzoeksprojecten
zullen volgens hem 8 respondenten perfect volstaan.
Bij de selectie van de onderzoekseenheden werd gestratificeerd en werden quota opgesteld.
Wanneer tijdens voorbereidend onderzoek blijkt dat ouders, directeurs, leerkrachten, leerlingen, clb-medewerkers en intercultureel bemiddelaars actoren zijn in het onderwijsparticipatieproces, kan je daar bij de selectie van je onderzoekseenheden rekening mee houden.
Bij een quotasteekproef bepaal je op voorhand hoeveel eenheden met welke kenmerken in
je onderzoek moeten worden betrokken. (Baarda 2001 : 79-80) Binnen de strata van de
scholen worden telkens een zestal functies uitgelicht. Binnen elk van deze functies wordt
een quotum bepaald, namelijk één directeur, één clb-medewerker, 3 leerkrachten, 1
allochtone ouder, 1 autochtone ouder, 1 allochtone leerling en 1 autochtone leerling (voor
de secundaire scholen) en een allochtone intercultureel medewerker, jongerencoach of Jojo
per school.
2.2.1.1 De Ouder
Ouders logischerwijs de eerste doelgroep om in een onderzoek naar ouderparticipatie
betrekken. Ouders staan op de eerste lijn van ouderparticipatie. Zij kunnen aangeven
waarom lidmaatschap van een oudervereniging hen wel, of juist niet interesseert. Zij kunnen
aangeven met welke motivatie ze elke twee maanden paraat staan voor de vergadering.
Maar zij kunnen ook de redenen geven voor hun afwezigheid van de vergaderingen, op
bepaalde activiteiten en evenementen. De ouders die voor dit onderzoek in aanmerking
kwamen zijn zowel afkomstig uit de ouderverenigingen en de ouderraden als van buitenaf.
Het zijn huidige leden, ex-leden en niet-leden, elk met hun eigen motivatie. Allochtone en
autochtone ouders werden evenwichtig gespreid. Zes moeders en twee vaders verleenden
hun deelname aan het onderzoek. Na herhaaldelijk afspraken uit te stellen en uiteindelijk af
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te lassen, was er een non-respons van een allochtone vader. Dit werd ingevuld door een
extra interview met een allochtone moeder van een andere school.
2.2.1.2 De Directeur
Directeurs hebben het beleid van een school in handen. Volgens de decreten moeten
ouderparticipatie, en de aanwezigheid van twee ouders in de schoolraad, zeer belangrijk en
nuttig zijn. Maar zien zij de aanwezige ouders dankbaar als helpende hand, of beschouwen
ze die eerder als lastige pottenkijkers? Omdat zij de ‘macht’ in de school in handen hebben,
bepalen ze onrechtstreeks mede de slagkracht van een oudervereniging. Zeggen dat
ouderparticipatie belangrijk is, maar tegelijkertijd de oudervereniging tegenwerken zijn twee
tegenstrijdige gegevens. De vraag stelt zich dus in welke mate de directeurs participerende
ouders in de school ondersteunen. Er werden twee mannelijke en twee vrouwelijke directeurs ondervraagd. Er waren geen allochtone directeurs.
2.2.1.3 De Leerkracht
Elke leerkracht komt vroeg of laat in zijn carrière in contact met de ouders van hun leerlingen. In elke school zijn er leerkrachten die zich bewuster bezig houden met ouderparticipatie, een oudervereniging oprichten of ouderparticipatie heel belangrijk vinden. Er zijn leerkrachten die wegens hun functie als Gelijke Onderwijskansencoördinator (GOK) of islamleerkracht, die qua taal, cultuur of geloofsovertuiging dichter bij de allochtone ouders staan.
Aan dit onderzoek namen elf leerkrachten en een hulpleerkracht deel, waaronder tien
vrouwen en twee mannen. Er waren twee allochtone leerkrachten.
2.3.1.4 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
Omdat de CLB-diensten veelal met probleemsituaties te maken hebben, staan zij in contact
met ouders, meestal met die ouders uit de doelgroepen die ook in dit onderzoek aan bod
komen, namelijk de allochtone en de kansarme gezinnen. Bovendien hebben de CLBmedewerkers een jarenlange vertrouwensband opgebouwd met de school. Ze weten wat
leeft binnen een bepaalde school, maar tegelijkertijd bekijken ze de situatie ook met een
zekere distantie. Ze zijn op de hoogte van de gang van zaken, doch niet dagelijks in de
school aanwezig. CLB’s zijn niet enkel voor één school, maar vaak voor een scholengroep
verantwoordelijk. Ze kunnen hun ervaringen binnen een bepaalde school afspiegelen
tegenover hun ervaringen met de andere scholen binnen de scholengroep, verhalen in een
context plaatsen en die context belichten. Voor het holistische aspect van dit onderzoek is
het belangrijk dat ook de CLB-medewerkers betrokken worden. CLB-medewerkers krijgen
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scholen toebedeeld. Bij de geselecteerde scholen waren vier autochtone vrouwelijke CLBmedewerkers betrokken.
2.3.1.5 De Intercultureel Bemiddelaar
Initieel werden intercultureel bemiddelaars niet in het onderzoek betrokken. Na een eerste
analyse bleek dat de interculturele bemiddelaars een aanzienlijke rol spelen voor het contact
tussen de ouders en de school. Jongerencoaches of Jojo’s zijn allochtonen die maximum een
diploma secundair behaalden en een brugfunctie vervullen tussen school en ouders.
Wanneer de cultuur van de ouders verschilt van deze van de school, staan zij met één been
in de cultuur van de ouders en met het andere been in de schoolcultuur. Zij begrijpen de
ouders beter en maken de school ook voor hen toegankelijk. Om deze reden werd besloten
hen alsnog in het onderzoek te betrekken. In twee scholen was telkens een allochtone dame
aangesteld als Jojo. Deze twee dames namen deel aan het onderzoek.
2.3.1.6 De Leerling
Het welzijn van de leerling staat centraal in heel dit onderzoek. De leerling zou de reden
moeten zijn waarom leerkrachten les geven, waarom directeurs de school besturen, waarom
CLB’s de school begeleiden en waarom ouders ook mee in het schoolleven willen en kunnen
participeren. Per schooljaar brengt een regelmatige leerling gemiddeld 191 dagen van zijn
leven op de schoolbanken door. In het schooljaar 2005-2006 waren er 190 lesdagen1. Met
andere woorden: leerlingen brengen een zeer groot deel van hun tijd op school door.
Leerlingen maken een strikt onderscheid tussen schooltijd en vrije tijd. Ze zijn zeer verontwaardigd wanneer een leerkracht nog verder gaat met lesgeven nadat de bel gegaan is en
andere leerlingen de klas reeds kunnen verlaten (Van Gils 1991 in De Visscher 2000: 1).
Anderzijds maken zij ook soms een onderscheid tussen de thuiswereld en de schoolwereld.
Wanneer hun ouders actief zijn in een ouderbeweging, verkleint de kloof tussen deze twee
werelden. Leerlingen ondervinden dus aan den lijve, of juist niet, de kracht van een oudervereniging of een ouderraad. De jongeren die voor dit onderzoek een interview aflegden, zijn
allen zonen of dochters van ouders die in een oudervereniging of een ouderraad zetelen.
Initieel was de reden dat deze kinderen beter in staat zouden moeten zijn de belemmeringen
en motiverende factoren in te schatten. Na de eerste twee interviews bleek dat zelfs
kinderen van participerende ouders niet wisten waarom ouders naar vergaderingen in school

1

Eigen bewerking van schoolkalender 2005-2007.
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komen en welke effecten dat heeft. Als de ouderbeweging al zo weinig bekend is bij jongeren
van wie de ouders in de beweging deelnemen of deze zelfs voorzitten, is de kans groot dat
het interviewen van ‘gewone’ leerlingen weinig tot geen informatie oplevert.
In de secundaire scholen werden vijf leerlingen geïnterviewd. Het waren allen meisjes: twee
allochtone en drie autochtone leerlingen. Na herhaaldelijke verschuivingen van de afspraak
was er een non-respons van een allochtone leerlinge. Dit werd opgelost door informele
gesprekken met een allochtone oud-leerlinge van de betreffende school.
2.2.2 Uiteindelijke selectie van de sleutelfiguren
Bij het selecteren van de sleutelfiguren werden eerst de quota ingevuld. Vervolgens
controleerden we de beschikbaarheid van de sleutelfiguren, hun bereidheid tot medewerking
en hun aanwezigheid op de school. In samenspraak met de directeur van elke school
werden net die mensen geselecteerd die over een specifiek verleden of eerdere ervaringen
met het thema beschikten. Hierdoor doken allerhande interessante nevenverschijnselen op.
Zo waren er leerkrachten die vroeger voor een koepelvereniging van oudercomités gewerkt
hadden of veel met het onderzoeksthema in contact kwamen. Anderen hadden zowel
ervaringen concentratiescholen als in ‘witte scholen’ en konden de door hun gepercipieerde
verschillen aanhalen. Weer anderen hadden in samenwerking met de VLOR aan integratie
van anderstalige ouders gewerkt of waren in het kader van hun beroep specifiek opgeleid
naar intercultureel werk. Deze verscheidenheid aan achtergronden van de participanten
komt de resultaten van het onderzoek enkel maar ten goede.
Door het persoonlijk aanspreken van respondenten voor een diepte-interview ligt de nonrespons tamelijk laag. Het is immers veel moeilijker om in iemands gezicht ‘Neen’ te zeggen
dan om een omslag met een of ander enquêteformulier links te laten liggen. In hoofdstuk
negen wordt het thema ‘tijdsopvatting van en het maken van afspraken’ aangehaald. Via de
harde weg heb ik moeten leren om de allochtone respondenten een dag op voorhand of
dezelfde dag nogmaals te contacteren en de afspraak te bevestigen, na eerst een aantal
keer onnodig op de afspraakplaats te verschijnen en telkens te bellen. Ze waren de afspraak
inderdaad vergeten. De gewoonte om afspraken de dag zelf nogmaals te bevestigen kan
heel snel geïnternaliseerd worden. Ik heb omgekeerd meermaals de reactie gekregen van
vrienden: ‘dat we de afspraak toch een week geleden hadden vastgelegd’ wanneer ik telkens
belde om de afspraak te bevestigen de avond zelf. Onderzoekersmisvorming?
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Omdat sommige afspraken keer op keer afgelast, opnieuw vastgelegd en weerom afgelast
werden, bekwam ik een non-respons van een allochtone ouder en een allochtone leerling. Er
werd getracht deze non respons op te vangen door in een andere school een extra
allochtone ouder te bevragen. De non respons van de leerling werd opgevangen door
gesprekken met een allochtone oud-leerling van de desbetreffende school. Een onderzoeker
moet af en toe doorzetten. Maar na drie maanden afspraken te verplaatsen merkt een
onderzoeker het ook wel wanneer hij of zij zich in een doodlopend straatje bevindt.
2.3 Indrukken registreren in elke school
De multimethode-aanpak van het holistisch standpunt indachtig wordt er van verschillende
soorten gegevens of gegevensbronnen gebruik gemaakt ( Baarda 2001 : 20). In elke onderzochte school werd een kennismakingsbezoek afgelegd en een vergadering van de ouderbeweging bijgewoond. Van elke kennismakingsbezoek en elke bijgewoonde oudervergadering werd een schriftelijk verslag opgemaakt.
Tijdens het kennismakingsbezoek werden de specifieke kenmerken van elke school in een
kort rapport opgenomen en concrete afspraken gemaakt over het afnemen van de
interviews. We denken onder meer aan geografische kenmerken als de inplanting van de
school, alsook demografische kenmerken: “hoe groot is de schoolpopulatie, welke nationaliteit en afkomst hebben de leerlingen, welke thuistalen zijn er?” etc. De achtergrond van
een deelnemende school moet gekend zijn alvorens het onderzoek aan te vatten. Anders
dreigen er interessante feiten over het hoofd gezien te worden of dreigt er onnodig tijd
verloren te gaan tijdens het afnemen van de interviews, bijvoorbeeld aan het uitleggen van
basiselementen.
Bij het observeren van de vergadering werd aandacht besteed aan de aangehaalde thema’s
en agendapunten, de timing van de vergadering, het aantal deelnemende leden en hun
houding ten aanzien van de vergadering. De onderzoeker kon de sfeer opsnuiven en aan den
lijve ondervinden wat een oudervergadering inhoudt. In elke school gaat deze vergadering er
anders aan toe. Elke vergadering heeft een andere sfeer en andere thema’s. Soms zijn de
leden echt geïnteresseerd en geboeid door de vergadering, soms zitten ze eerder verveeld
naar buiten te staren. Er wordt niet overal even efficiënt vergaderd. Ouderverenigingen
hebben reeds een aantal sterke troeven in handen. Ze moeten desondanks nog heel wat
moeilijkheden overwinnen.
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2.4 Op zoek naar nietniet-schoolse organisaties : een aparte invalshoek
De holistische en multimethode-aanpak indachtig, heeft de onderzoeker bijkomende
interviews en documentatie verzameld om naast de bereikte resultaten te plaatsen. Scholen
zijn immers niet de enige instituties in onze maatschappij die met de probleemstelling in
contact komen. Concreet werd de bijkomende informatie gezocht en gevonden bij
Theehuisje VZW – Huiswerkbegeleiding in Antwerpen, Schoolopbouwwerk – vzw De
Schoolbrug en de Cel Integratie van de Federale Politie.
2.4.1 Theehuisje VZW – Huiswerkbegeleiding in Antwerpen
In de Kerkstraat te Antwerpen bevindt zich de Marokkaanse vereniging Theehuisje VZW. In
de aanvangsperiode van mijn thesis kwam ik in contact met een Marokkaanse dame die
deze VZW beheert. In het lokaaltje van de vereniging komen vrouwen overdag samen bij een
kopje thee en kunnen ze terecht voor cursussen. Na schooltijd zijn Marokkaanse kinderen
er welkom voor huiswerkbegeleiding en Arabische les. Het project loopt in samenwerking
met Lerende Stad Antwerpen.
In november bezocht ik het lokaal van de vereniging. Hier kreeg ik een uitgebreide uitleg over
de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen, hun cultuur en hun religie. Ik was getuige van
zowel de damesgroepen en de huiswerkbegeleiding als van de Arabische les. Dit bezoek was
belangrijk als voorbereiding voor de vragenlijst voor de diepte-interviews met ervaringsdeskundigen en sleutelpersonages.
2.4.2 Schoolopbouwwerk – vzw De Schoolbrug
VZW De Schoolbrug is gegroeid uit een samenwerking tussen Schoolopbouwwerk Antwerpen
en Lerende Stad. Een van de onderzochte scholen werkt nauw samen met de vzw, die daar
actief de communicatie tussen school en ouders probeerde te verbeteren, specifiek de participatie van allochtone ouders aan het schoolleven. De interculturele medewerkers van deze
vereniging legden vele huisbezoeken af bij ouders van de school en richtten een
moedergroep op. Er was meermaals contact tussen mijzelf en de dames van De Schoolbrug,
zowel binnen de betrokken school, op een oudervergadering en op het kantoor van
Schoolopbouwwerk zelf. Deze dames hadden hun specifieke kijk op de hele situatie: een
interessante invalshoek.
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2.4.3 Cel Integratie van de Federale Politie
De probleemstelling moet in haar sociaal maatschappelijke betekenis gezien worden
(Baarda 2001 : 20) en mag niet zomaar los van de context geplaatst worden. Scholen zijn
niet de enige instituten in deze maatschappij die met communicatie met andere culturele
groepen te maken hebben. Een instituut dat dagelijks met verschillende culturen, en ook
met verschillende ouders in contact komt, is de Federale Politie. In tegenstelling tot het
onderwijs heeft de Federale Politie een aparte cel die specifiek gericht is op Integratie en
Communicatie met de verschillende multiculturele doelgroepen . De Cel Integratie van de
Federale Politie richt zich enerzijds op interculturele communicatie, biedt tolken aan en is
gespecialiseerd in de opleiding van agenten die in multiculturele omgevingen werken. De
opleidingen zelf zijn strikt voor politiepersoneel. In het kader van mijn eindverhandeling
kreeg ik de kans een aantal lesvideo’s en een cursusboek in te kijken.
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HOOFDSTUK 3: DATAVERZAMELING
DATAVERZAMELING – METHODE : DIEPTE – INTERVIEWS
INTERVIEWS
Een interview is een vorm van gesprek waarin een iemand – de interviewer –
zich bepaalt tot het stellen van vragen over gedragingen, opvattingen,
houdingen en ervaringen ten aanzien van bepaalde sociale verschijnselen,
aan één of meer andere – de respondenten -, die zich voornamelijk beperkt
tot het geven van antwoorden op die vragen
(Maso 1994: 63).

3.1 Wat is een diepte interview?
De kwalitatieve onderzoeker is terughoudend met het gebruik van al te opvallende, sturende
of gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten. Die kunnen de situatie te veel verstoren en
zo minder goede onderzoeksgegevens opleveren… Methoden moeten flexibel en onopvallend zijn, om zo dicht mogelijk bij de feitelijke gegevens te komen eg. ‘close to the data’
(Baarda 2001 : 20). Een van de methoden die hierin slaagt, is het interview.
In dit onderzoek werd geopteerd voor een diepte-interview. Aan de hand van een vragenlijst
die een aantal topics of onderwerpen behandelt, wordt een één uur durend interview afgenomen. Tijdens dit interview kan de onderzoeker de te onderzoeken thema’s in de diepte
behandelen.
3.2 Motivatie voor de keuze voor dieptediepte-interviews
Korte interviews of zelfs enquêtes blijven vaak aan de oppervlakte. Een belangrijke motivatie
voor de keuze van diepte-interviews is dat er letterlijk in die diepte van het onderwerp
gegraven wordt.
Sommige sociaal-wetenschappelijke vragen ontlokken snelle en gemakkelijke antwoorden
omdat de respondent precies kan identificeren welke respons er gevraagd wordt. Andere
vragen zijn echter meer veeleisend. Soms hebben respondenten hebben dan ook nood aan
iemand die hen op een logische manier door de vragen loodst. (McCracken 1988 : 16). Dank
zij de keuze voor diepte-interviews kunnen de vereiste gegevens verzameld worden die nodig
zijn om de (allochtone) ouderparticipatie in kaart te brengen.
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Wegens de persoonlijke interactie is het makkelijker om de coöperatie van de respondent te
verkrijgen. De interviewer kan moeilijkheden en irritaties, kortom de non-verbale communicatie observeren en hierop inspelen (Downs 1980 : 354). Er moet evenwel met twee zaken
rekening gehouden worden. Enerzijds gaat er informatie verloren wanneer de respondent
zaken vergeet te vermelden, of onbewust verdraait (Maso 1994: 65). Aan de andere kant
bestaat er gevaar voor elitevertekening wanneer je te veel afgaat op informatie van mensen
die een centrale plaats innemen in de gekozen locatie, en je te weinig laat informeren door
personen op minder centrale, of zelfs marginale plaatsen in de locatie (Baarda 2001 : 82).
Om deze nadelen te omzeilen werden binnen iedere geselecteerde school verschillende
stemmen uit verschillende invalshoeken aan het woord gelaten.
3.3 Opstellen van de vragenlijst
vragenlijst
Interviews kunnen gestructureerd of ongestructureerd verlopen (Maso 1994: 68). Hoewel
het diepte-interview ongestructureerd lijkt te verlopen, is het belangrijk een voorbereide
vragenlijst achter de hand te hebben. Een algemene lijst met topics en richtvragen geeft de
interviewer de zekerheid dat alle onderwerpen aan bod kwamen. Naar gelang de
achtergrond, voorkennis en mogelijkheid tot antwoorden van de respondenten, werden
richtvragen aangepast (Downs 1980 : 356-357).
De onderzoeker is vrij te springen tussen de vragen. Wanneer een bepaald thema zich aanbiedt, kan de onderzoeker hier dieper op ingaan. Het is niet de bedoeling dat de interviewer
deze vragen letterlijk gaat voorlezen. Het gesprek moet een natuurlijk verloop hebben, volgens het ritme van de respondent.
“Hiermee vestigen ze de indruk dat ze erop vertrouwen dat de
respondenten de waarheid spreken, waardoor het klimaat ontstaat waarin
de respondenten eerder dan in gestructureerde interviews de neiging zullen
hebben vrijuit over hun werkelijke gedragingen, ervaringen en opvattingen
te spreken. (Maso 1994: 65). Dit effect wordt nog versterkt, doordat het
deelnemen aan een ongestructureerd interview voor respondenten vaak
een van de zeldzame gelegenheden is waarin er echt naar hen wordt
geluisterd en waarbij ze kunnen spreken over iets wat voor hen uiterst
interessant is: zijzelf.” (Goode en Hatt 1952: 190 In: Maso 1994: 65)
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Wanneer allochtone ouderparticipatie in kaart gebracht moet worden, komt er ongetwijfeld
een culturele factor aan te pas. Bij het opstellen van de vragenlijst moet opgelet worden voor
culturele vertekening van de vragen (Meulders 2005). Het gevaar bestaat immers dat een
onderzoeker vragen opstelt aan de hand van zijn of haar persoonlijke achtergrond: een lichte
vorm van etnocentrisme. Na het opstellen van de vragenlijst werd deze door mijzelf en een
aantal medebeoordelaars specifiek nagelezen op culturele vertekening.
Uit de vragenlijst heb ik de cultureel vertekende vragen kunnen uitfilteren. Na het toepassen
van neutraliteits- en objectiviteitscriteria voor kwalitatief wetenschappelijk onderzoek ga ik er
van uit dat dit onderzoeksrapport niet storend etnisch gekleurd noch vertekend is.
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HOOFSTUK 4: DATAVERWERKING
DATAVERWERKING

What is important is the use of mapping as a tool to help understand the way in which
the interviewees make sense of their world, attributing, meaning and significance through,
explaining and predicting the consequenses, of events, for themselves and/or others
(Walker 1985 : 61).

Het gebruik van ‘mapping’ of het in kaart brengen van de onderzoeksgegevens als een
werktuig is belangrijk om te begrijpen op welke manier de geïnterviewden zin geven aan hun
wereld – attributies, betekenis en significantie in het verklaren en het voorspellen van
gebeurtenissen, voor henzelf en voor de anderen.
4.1 Over het uittypen van de interviews
Vooraleer de antwoorden van de geïnterviewden in kaart gebracht kunnen worden, moeten
zij eerst uitgetypt worden. Het uittypen moet woord per woord gebeuren. Indien de onderzoeker de antwoorden van de respondenten zou parafraseren, dreigt informatie verloren te
gaan en komt de objectiviteit van het onderzoek in het gedrang. Het gevaar bestaat dat de
onderzoeker vanuit zijn subjectief standpunt de resultaten van het onderzoek zou
vertekenen.
Het uittypen van de interviews nam veel tijd in beslag. Per tien minuten gesproken tekst
moet ongeveer een uur typewerk gerekend worden. Wanneer de respondenten duidelijk
spreken, verloopt het uittypen redelijk vlot. Andere respondenten eisen echter meer
‘ontcijferwerk’. De vierendertig interviews duurden gemiddeld één uur. Alle uitgetypte
interviews samen beslagen vierhonderd en één bladzijde ofwel 212 503 woorden. Uit deze
vierhonderd pagina’s de essentie destilleren naar een eindverhandeling van zestig
bladzijden toe is geen evidentie. Ter vergelijking: deze eindverhandeling bestaat uit 33 710
woorden.
4.2 Over het zoeken naar kernwoorden
kernwoorden
Om deze vierhonderd bladzijden te vertalen naar een eindverhandeling is een weldoordachte
strategie vereist. Er moet op zoek gegaan worden naar een variabelentaal. In het interpretatieve onderzoek wil men begrippen en categorieën geheel toesnijden op de concrete werke-

32
lijkheid die men aantreft. De taal en het interpretatiekader van de betrokkenen worden in de
gebruikte termen verwerkt. (’t Hart 2003 : 104)
Om de kernwoorden te vinden moeten alle teksten een aantal keer doorgenomen worden.
Een aantal kernwoorden vallen onmiddellijk op. Andere kernwoorden zijn in combinatie
belangrijk voor het onderzoek. Deze kernwoorden worden duidelijk zichtbaar wanneer zij in
een fluorescerende markeerstift aangeduid worden. Voor het doornemen van deze teksten
werden acht kleuren marker gebruikt in verschillende combinaties. Ook in onderlijnen,
markeren en kantmarkeringen kon gevarieerd worden. Om de analyses via Atlas TI vlot te
laten verlopen worden van deze kernwoorden eerst sterdiagrammen, en later een codeboek
gemaakt.
TI))
4.3 Van Kernwoorden naar Sterdiagrammen (voorbereidend werk op Atlas TI
Veel van de informatie die in de uitgetypte interviews terug te vinden is, is overbodig of
irrelevant, gegeven de onderzoeksvraag en de doelstellingen van de onderzoeker (Ragin
1994 : 82). Tijdens een interview wordt immers een volledig gesprek gevoerd. Een aantal
vragen wordt gesteld om de geïnterviewde gerust te stellen en vrijuit te laten spreken.
Andere vragen worden dan weer indirect gesteld. Zo verkrijgt de interviewer de gewenste
informatie, zonder dat de geïnterviewde zich aangevallen of aan een kruisverhoor
onderworpen voelt.
In een kwalitatieve benadering moeten onderzoekers bepalen welke informatie bruikbaar is
in het verloop van het onderzoek. Zij moeten kieskeuriger worden naarmate bijkomende
informatie over de cases bekomen wordt (Ragin 1994 : 82).

Figuur 5 : Toepassing Sterdiagram
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Met de kernwoorden die uit de uitgetypte interviews gemarkeerd worden, kunnen
sterdiagrammen gevormd worden. Per ‘categorie’ (ouders, leerlingen, directeurs, etc.) en per
‘thema’ (ouderparticipatie, tijd, voorzitters van het de ouderbewegingen, de thuiswereld
versus de schoolwereld versus de straatwereld, etc.) konden sterdiagrammen gemaakt
worden die soms ook onderling gelinkt waren.
4.4 Van Sterdiagrammen naar een Codeboek en dataverwerking met Atlas TI
Op basis van de kernwoorden en de daaruit volgende sterdiagrammen kon een codeboek
opgesteld worden. Aan de hand van dit codeboek konden de teksten in het kwalitatieve
analyseprogramma Atlas TI geanalyseerd worden. Er werd geopteerd voor Atlas TI omdat dit
programma de mogelijkheid biedt vrij snel en duidelijk kwalitatief onderzoek te verrichten op
digitale teksten. Het programma kan de teksten duidelijk structureren, coderen en
outputten.

Figuur 6 : Codeboek
Codeboek voor verwerking met Atlas TI
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HOOFDSTUK 5: DATADATA-ANALYSE
ANALYSE

5.1 Outputs van Atlas TI
De outputs van het kwalitatieve analyseprogramma Atlas TI zijn bijzonder bruikbaar om een
onderzoeksrapport samen te stellen met de essentie uit de afgenomen diepte-interviews.
Het computerprogramma biedt de mogelijkheid om gecodeerde tekstfragmenten op
verschillende wijzen samen te brengen, bovendien zowel digitaal als op papier. De
gecodeerde tekstfragmenten kunnen zowel per trefwoord, per code als per supercode in de
output verschijnen. Dit per ‘familie’ of subcategorie, of voor de hermeneutische unit in zijn
geheel.

Figuur 7 : Voorbeeld Output Atlas TI

5.2 Gezond verstand,
verstand, veel ruimte en heel veel tijd
De vier onderdelen van deze fase nemen elk ongeveer evenveel tijd in beslag. De
verschillende fasen die ik doorlopen heb zijn (a) een codeboek samenstellen van alle
voorkomende codes en synoniemen, met behulp van fluo-markers en sterdiagrammen die
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wel een aantal bladzijden bestreken, (b) dit codeboek toepassen op de te analyseren teksten
met behulp van het computerprogramma Atlas TI, (c) de outputs genereren en (d) tenslotte
de geprinte outputs met een schaar te lijf gaan en in de juiste volgorde plaatsen.
Deze methode vergt een flinke dosis gezond verstand, veel ruimte om de papierknipsels uit
te spreiden en flink wat tijd. Als onderzoeker heb je de neiging zo snel mogelijk je
bevindingen te willen verwoorden op het ogenblik dat je een patroon vindt. Het is echter
strategischer om je outputs in een open ruimte uit te spreiden. Een nachtje te slapen over
bevindingen en volgorde, de volgende morgen eventueel een aantal wijzigingen aan te
brengen, tegen ’s middags nog een aantal. Binnen een aanvaardbare periode ligt er een
structuur klaar om uitgeschreven te worden.
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HOOFDSTUK 6: FORMULEREN
FORMULEREN VAN DE BEVINDINGEN
BEVINDINGEN

Bij het formuleren van de bevindingen van een onderzoek is de eindfase van het onderzoek
in zicht. In dit geval lagen er een hele hoop outputknipsels te wachten om uitgeschreven te
worden, hetgeen ondanks de voorbereiding toch nog veel tijd in beslag nam.
Tijdens het uitschrijven van de bevindingen trachtte ik om het hele onderwerp van op een
neutrale afstand te bekijken en zoveel mogelijk invalshoeken te behouden. Volgens Charles
Ragin krijgt kwalitatief onderzoek sterk vorm door de keuze van de onderzoekssubjecten.
Wanneer het de bedoeling is van de onderzoeker om stemgeluid te geven, wordt een
specifieke groep respondenten gekozen voor het onderzoek (Ragin 1994 : 85). Met ‘een
stemgeluid geven’ bedoelt Ragin het volgende: “Er zijn vele groepen in onze maatschappij,
door sociale wetenschappers de zogenaamde gemarginaliseerde groepen genoemd, die zich
buiten de sociale mainstream bevinden, bijvoorbeeld de kansarmen, seksuele minderheden,
raciale en etnische minderheden, immigranten, etc. Vaak missen deze groepen een
stemgeluid in onze maatschappij. Hun opinies en blikpunten worden zelden gehoord door
het mainstream-publiek, omdat ze zelden gepubliceerd of uitgedragen worden door de
media. In feite wordt hun levenssituatie vaak misgerepresenteerd, als ze al gerepresenteerd
worden.” (Ragin 1994 : 83)
Het opzet de verschillende invalshoeken in de rapportage van het onderzoek te bewaren, is
wellicht geslaagd. Aan intersubjectiviteits- en neutraliteitscriteria van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek werd voldaan.
Er werd getracht de rapportagestijl en de gebruikte taal eenvoudig doch correct te houden.
Deels omdat het onderzoeksrapport op een specifieke vraag van een ouderraad wil
antwoorden en deels omdat het onderzoeksrapport zowel voor de assessoren, voor de
opdrachtgevers en voor alle deelnemende scholen bruikbaar wil zijn, ook voor scholen die in
een gelijkaardige situatie zitten of die hieruit ideeën willen putten. Het komt immers voor dat
wetenschappelijk onderzoek naar wetenschappers toe geschreven worden en niet naar het
doelpubliek dat de resultaten in haar dagdagelijkse leven kan toepassen.
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METHODOLOGISCH BESLUIT
BESLUIT

De probleemstelling van deze verhandeling stelt ouderparticipatie in het Vlaamse onderwijs
in het daglicht. Welke factoren belemmeren dan wel stimuleren de participatie van
allochtone ouders in het onderwijs in Vlaanderen? Participatie van (allochtone) ouders in het
onderwijsleven en in de schoolcarrière blijkt een succesfactor voor de academische
gerichtheid van hun kind. Desondanks participeren ouders in het algemeen, en specifiek
allochtone ouders veel te weinig.
De meest geëigende keuze om deze probleemstelling te onderzoeken is via exploratief
kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek biedt de mogelijkheid om met behulp van een
klein aantal cases, een onderzoekssituatie in de diepte te onderzoeken en te exploreren.
Vanuit holistisch opzicht werd een multimethode toegepast: een combinatie van
participerende observatie, diepte-interviews met ervaringsdeskundigen en bijkomende
interviews uit aparte invalshoeken. Via purposive sampling werden vier scholen in en rond de
stad Antwerpen geselecteerd. Gelet werd op de spreiding van het onderwijsnet, de
onderwijsvorm, de geo-grafische en demografische spreiding, Vervolgens werden binnen
elke geselecteerde school quota voor sleutelfiguren opgesteld en ingevuld. In totaal werden
vierendertig diepte interviews afgenomen bij zowel allochtone als autochtone ouders,
directeurs, leerkrachten, CLB-medewerkers, intercultureel bemiddelaars en leerlingen
afkomstig uit drie secundaire en één basisschool in en rond de stad Antwerpen.
De interviews werden digitaal opgenomen en vervolgens letterlijk neergeschreven. Aan de
hand van de neergeschreven interviews werden sterdiagrammen en een codeboek
opgesteld. Het codeboek fungeerde als leidraad voor analyses met het computerprogramma
Atlas TI.
De resultaten van de analyses, gebaseerd op de outputs van Atlas TI, werden vervolgens
aangevuld met observatieverslagen van zowel kennismakingsbezoeken en bijgewoonde
oudervergaderingen in elke school en met aanvullende informatie van gesprekken met
vertegenwoordigers van drie instanties die vanuit een andere invalshoek met dezelfde
problematieken in aanraking komen.
Zowel bij het voorbereiden, het uitvoeren als het neerschrijven van de resultaten van dit
onderzoek, werd veel aandacht besteed aan de intersubjectiviteits- en neutraliteitscriteria
voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
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DEEL 3 : DE PARTICIPATIEPIRAMIDE
PARTICIPATIEPIRAMIDE

PARTICIPATIEPIRAMIDE
PARTICIPATIEPIRAMIDE : INLEIDING
INLEIDING

Dit onderzoek steunt op analyse van interviews met ervaringsdeskundigen die specifiek voor
dit onderzoek werden afgenomen. Hieruit blijkt dat er verschillende niveaus van
ouderparticipatie in het onderwijs bestaan. Voor de duidelijkheid benoemen we deze niveaus
als het interesseniveau, het communicatieniveau, het aanwezigheidsniveau en het
participatieniveau. Wanneer we deze opeenvolgende niveaus in een driehoekmodel
plaatsen, wordt visueel duidelijk dat aan de basisvoorwaarden onderaan de driehoek
voldaan moet zijn, vooraleer men van echte, actieve ouderparticipatie kan spreken. Vanuit
het model valt eveneens af te leiden dat er zeer veel ouders oprecht geïnteresseerd zijn in
het schoolleven van hun kind. Per trede van de piramide vermindert echter het aantal
ouders dat een volgende trede wil of kan opklimmen. Het is met andere woorden niet
abnormaal dat niet elke ouder zich engageert op het participatieniveau. Maar het is wel zo
dat ouders sowieso niet actief zullen participeren wanneer de basisniveaus interesse en
communicatie niet ingevuld zijn.

Figuur 8 : De participatiepiramide
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1. Interesseniveau
De brede basis van het interesseniveau is een makkelijke opstap naar de andere treden van
de participatiepiramide. Vooraleer ouders zullen deelnemen in het schoolleven van hun kind,
moeten zij een zekere mate van interesse hebben en tonen.
Het tonen van deze interesse vergt slechts een kleine inspanning. Interesse zit reeds
verscholen in kleine zinnetjes als ‘hoe was het op school?’ en ‘wat heb je geleerd vandaag?’.
De ouders hoeven er hun huiskamer niet voor te verlaten. Ze hoeven zelf de leerstof niet
volledig te begrijpen om deze vragen te stellen en tijd te nemen om te luisteren naar de
antwoorden van hun kind. Dankzij deze interesse weten leerlingen zich gesteund in hun
schoolcarrière. Ouders kunnen via hun interesse de kinderen vele kansen bieden, ook
wanneer ze deze kansen zelf misschien niet altijd gekregen hebben.
2. Communicatieniveau
Pas wanneer de ouders een zekere mate van geïnteresseerdheid aan de dag gelegd hebben,
kunnen ze opklimmen naar een volgend niveau. Dit is het communicatieniveau. Vlaamse
leerlingen brengen per schooljaar gemiddeld 190 dagen op de schoolbanken door. De
opvoeding naar waarden en normen toe gebeurt dus niet enkel meer thuis. Ouders
vertrouwen hun kinderen toe aan de school. De opvoedende taak wordt deels naar de school
toe geschoven. Omdat de school zulk een aanzienlijk aandeel in de opvoeding naar normen
en waarden invult, is het belangrijk dat ouders en school zich op eenzelfde lijn bevinden.
Binnen in het communicatieniveau tekent zich een gradatie af in de communicatievormen en
hun effect.
De minst veeleisende vorm van communicatie is het lezen van al dan niet aangetekende
brieven, e-mail en internetpagina’s. De ouder/ontvanger kan met een minimum aan
inspanning de boodschap ontvangen. Net iets meer inspanning vergt het aftekenen van het
rapport. Via deze weg communiceert de school drie tot vijf keer per schooljaar de
studieresultaten en soms ook het gedrag van de leerling naar de ouders toe. De ouders
communiceren de ontvangst van de boodschap door onderaan hun handtekening te
plaatsen. Het nalezen van de agenda verloopt ongeveer volgens hetzelfde procédé. De
school communiceert de vordering van de leerstof, organisatorische nota’s en eventueel het
gedrag van de leerling en de ouders bevestigen ontvangst door hun handtekening te
plaatsen, op dagelijkse basis in de basisschool en op week- of maandbasis in het secundair
onderwijs.
Een andere manier waarop ouders en school met elkaar kunnen communiceren is via
telefonisch contact.. Wanneer er gedrag- of studieproblemen opgemerkt worden bij de
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leerling, neemt ofwel de school het initiatief om de ouders te contacteren, ofwel nemen de
ouders het initiatief om de school te contacteren. Het is voor beide partijen belangrijk te
weten dat deze communicatiemogelijkheid bestaat. In extreme gevallen kan de school
overgaan tot huisbezoeken om de ouders te bereiken.
3. Aanwezigheidsniveau
Ouders kunnen niet alleen van thuis uit hun kinderen steunen en het schoolleven opvolgen.
Ze kunnen ook zelf de stap naar school zetten en fysiek op de school aanwezig zijn. Door
hun fysieke aanwezigheid in de school leren ze het reilen en zeilen van de school beter
kennen. Ze weten welke leerkrachten er wekelijks of dagelijks voor de klas van hun kind
staan.
Ouders kunnen aanwezig zijn aan de schoolpoort, wanneer ze hun kind brengen of ophalen,
al is dit bij secundaire scholieren minder het geval. Ouders kunnen ook aanwezig zijn tijdens
de oudercontacten. In sommige scholen is het zelfs zo dat de ouders verplicht het rapport
moeten komen afhalen, de leerling in kwestie krijgt het rapport in principe zelf niet mee naar
huis.
Binnen het aanwezigheidsniveau valt ook de actie die ouders kunnen en zelfs moeten
ondernemen wanneer ze, eventueel via agenda, rapport of oudercontact te weten komen dat
hun kind gedrag- of leerproblemen heeft. Ze kunnen zelf tot actie overgaan en bijvoorbeeld
het kind eigenhandig met leerstofproblemen helpen. Indien de situatie hun petje om eender
welke reden te boven gaat, moeten zij actief op zoek gaan naar externe hulp.
4. Participatieniveau
Op de top van de participatiepiramide bevindt zich het participatieniveau. De ouders die de
top of subtop van de piramide bereikt hebben, zijn niet alleen fysiek aanwezig op school
maar ze maken ook daadwerkelijk deel uit van het schoolleven.
Het participatieniveau kan onderverdeeld worden in drie subniveaus en een topniveau. Als
subniveaus onderscheiden we de participatie op individuele basis en de participatie in
samenwerking met andere ouders: ofwel in een oudervereniging, ofwel in een ouderraad. Op
het topniveau zitten de ouders die werkelijk in het beleid kunnen participeren.
Leesmoeders en –vaders, kookvaders en –moeders, schilder- en herstellingswerkouders,
etc. komen allemaal op individuele basis hun steentje bijdragen aan het welzijn van de
school. Wanneer ouders er voor kiezen niet individueel, doch in samenwerking met andere

41
ouders de schoolgemeenschap te steunen, kunnen zij dit doen in een oudervereniging of in
een ouderraad. Een oudervereniging is vaak een feest/actiecomité of een contactcomité. Bij
een contactcomité denken we aan vader- en moedergroepen. Deze bijeenkomsten hebben
geen organisatorisch doel noch winstoogmerk. De bedoeling is dat vaders of moeders
samenkomen en een kopje thee drinken terwijl ze elkaar en de schoolcultuur leren kennen.
De oudervereniging is minder formeel dan een ouderraad. Een ouderraad heeft meestal de
vorm van een adviescomité. De ouders komen op geregelde tijdstippen samen op een
formele vergadering met vaste agendapunten. Daar bespreken de ouders de beleidsadviezen die ze aan de schoolraad willen geven.
Het topniveau in de participatiepiramide is een beleidscomité. Volgens het Participatiedecreet (BS 2004) kunnen ouders, al dan niet afkomstig uit de ouderraad, afgevaardigd
worden in de schoolraad. In deze schoolraad hebben de ouders de bevoegdheid tot
facultatief advies aan, verplicht advies aan en overleg met de inrichtende macht.
Slechts weinig ouders bereiken deze top van de piramide. Onderweg moeten ze heel wat
interne en externe obstakels overwinnen. Niet elke school laat bovendien graag ouders toe
tot de bovenste top van de participatiepiramide. Net zoals omgekeerd niet elke ouder tot
deze top wil toetreden.
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HOOFDSTUK 7: HET INTERESSENIVEAU
INTERESSENIVEAU

Figuur 9 : Het Interesseniveau

De eerste opstap in de participatiepiramide is interesse van de ouders uit naar de
schoolcarrière van hun kind. Naar de schoolgemeenschap toe lijkt het soms alsof allochtone
ouders niet geïnteresseerd zijn in het schoolleven. Een eerste reden voor deze schijnbare
non-interesse is onbekendheid met het Vlaamse Onderwijssysteem en de school. Het
vooropgestelde overzicht geldt niet als absoluut. Het is een analyse van de resultaten uit dit
onderzoek.
7.1 Onbekendheid met het (Vlaamse) Onderwijssysteem
“ Dus eigenlijk zeg je dat de allochtone ouders hier op school bijna niet op
de hoogte zijn van wat een school is?
Ja, dat is mijn mening. Mijn vader weet zelfs in welke klas ik zit. Als ik met
vriendinnen praat en als zij dan zeggen : “Mijn vader (van de vriendin) weet
niet eens in welk jaar ik zit”. Dus… Het is wel anders.”
(Leerling secundair)
Ouders die niet weten wat een school is, wat hun kinderen daar doen en waarom dit van de
nationale overheid uit verplicht is, zullen de schoolcarrière van hun kind moeilijker begrijpen.
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De groep van allochtone ouders kan opgesplitst worden in geschoolde en niet-geschoolde
ouders.
“De meeste allochtonen van hier dat zijn boeren van Marokko. Dat zijn geen
welgestelde mensen. Die komen meestal van het platteland. Die hebben
nooit geen studie gehad en dat besef is er niet van wat studeren is of wat
voor toekomst dat dan heeft. Zij beseffen het eigenlijk niet. Want ge hebt
ook oudere mensen die bijvoorbeeld van de stad in Marokko komen, die wel
een beetje gestudeerd hebben. Die gaan er meestal wel achter zitten,
achter hun kinderen. “En studeert en dit en dat”. Dat is eigenlijk wel een
verschil” (Marokkaanse leerkracht)
In de groep van de niet-geschoolde ouders kunnen we ruwweg een onderscheid maken
tussen een eerste groep die het belangrijk vindt dat hun kinderen het beter doen dan zijzelf.
Ze vinden school belangrijk, ook al hebben ze een zekere graad onwetendheid naar
schoolzaken toe. Toch zullen ze vlugger reageren en een voorbeeldfunctie innemen. De
andere groep van ongeschoolde ouders vindt school hoegenaamd niet belangrijk en ziet dit
hele gebeuren eerder als een noodzakelijk kwaad.
De redenen waarom een aantal ouders niet geschoold zijn, zijn divers. Ten eerste is er de
leerplicht. In Turkije en Oost-Europa bestaat er net zoals in België een leerplicht. Deze
ouders zijn dus meestal naar school geweest. In Marokko is de leerplicht slechts recentelijk
ingevoerd. Voordien waren er privé-scholen voor de rijke burgers.
“Het onderwijssysteem (in Marokko) is nu eigenlijk veel veranderd
tegenover toen. Toen verliep dat heel chaotisch. … Het was crisis, het
probleem van het werk enzovoort…. Er zijn nu privé-initiatieven, dus dat wil
zeggen privé-scholen. Maar hier spreken we niet over katholiek ofzo, dus
geen onderwijsvormen, maar wel gewoon privé. Financieel zijn die
onafhankelijk….
Slaagkansen zijn eigenlijk ook miniem. … Waarom? Je bent intellectueel, je
weet heel veel. Dus je bent gevaarlijk op politiek niveau. Je kan de mensen
aanspreken of je valt in fundamentalisme ofzo. Dat wil zeggen: de mensen
nog steeds dom houden. Degene die slagen in het onderwijs zijn degene die
geld hebben. Waarom eigenlijk, geld, of familie, of lobbyen, of ik weet niet
wat.” (Marokkaanse leerkracht)
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Voor de Berberbevolking in de bergdorpen was het niet toegestaan onderricht in hun eigen
taal te geven en was het zelfs verboden geschriften in eigen taal in het bezit te hebben.
“De Berbers werden door de Arabieren verdrukt, in de bergen terug
gedreven. Ze werden beschouwd als een achterlijk volk. En de gehele
Berbercultuur moest verdwijnen. Dus daar was ook een verbod op het
spreken van Berbers, een verbod op het gebruik van het Berberschrift. Daar
werd heel veel controle op gedaan door een soort politie. En dat werd
onmiddellijk bestraft met de dood. Als gij in het bezit waart van een
geschrift in het Berbers, dan werd gij onmiddellijk onthoofd. Sprak jij
Berbers, en ge werd gehoord door een Arabier, dan was dat onmiddellijk :
dood. Zo hebben ze heel veel Berbers gedood. En dat heeft zo heel lang
geduurd. Honderden jaren heeft dat geduurd, dat die mensen zo in
verdrukking leefden. Zo is een heel stuk van hun cultuur in die tijd kwijt
geraakt.” (Federale Politie)
Onderdrukking en conflict zijn een volgende mogelijke reden waarom niet alle ouders
geschoold zijn. Wanneer een conflict uitbreekt, sluiten vaak de scholen. Wanneer je op de
vlucht bent is het eveneens zeer moeilijk om onderwijs te volgen. Volgens artikel 28 het
Kinderrechtenverdrag heeft elk kind het basisrecht op onderwijs (BS 1991 : 812). België
ondertekende dit verdrag op 17 januari 1992. Soms blijkt het moeilijk om dit recht in te
vullen.
Een derde mogelijke reden van ongeschooldheid is het huwelijk. Nu is deze tendens iets
verminderd, maar vroeger moesten vele allochtone meisjes op zeventien-, achttien- of
negentienjarige leeftijd trouwen.
“Het vijfde middelbaar was het laatste dat je gedaan hebt?
Ja, dan moest ik trouwen. Als je 18 of 19 bent, dat was voor onze cultuur,
de meisjes moesten dan gehuwd zijn. Anders kunt ge geen vent vinden, dus
wat doet ge…” (Moeder)
Als de bruiden meisjes zijn die in België wonen, maken ze vaak hun laatste jaar secundair
onderwijs niet af. Als de bruiden meisjes zijn die uit het thuisland komen, zijn ze zelfs nooit
met het onderwijssysteem in Vlaanderen in contact gekomen.
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Dit zijn slechts drie redenen. Aangezien elke situatie verschillend is, heeft elke specifieke
situatie ook een aantal specifieke redenen. De drie aangehaalde redenen zijn in dit
onderzoek de meest voorkomende redenen voor de eventuele ongeschooldheid van ouders.
7.2 Thuiswereld versus schoolwereld. Strikt gescheiden?
Een tweede oorzaak die de respondenten aanhalen voor de schijnbare non-interesse in het
schoolleven is het feit dat er een onderscheid gemaakt wordt

tussen verschillende

werelden: soms een tweedeling; de thuiswereld en de schoolwereld. Soms zijn het er drie: de
thuiswereld, de schoolwereld en de straatwereld waar ze met vrienden rondhangen. Tussen
de verschillende werelden zouden denkbeeldige muren opgetrokken worden waarover niet
geklommen, of zelfs niet gegluurd mag worden. Wanneer deze ‘muren’ echt zouden bestaan,
is het natuurlijk zeer moeilijk voor de ouders en de school om met elkaar in contact te
komen.
“Denk je dat die ouders twee gescheiden werelden zien?
“..ja? Bijvoorbeeld als je naar thuis belt, dat de ouders zo iets hebben van
“Neen, dat zijn zaken die op school moeten opgelost worden. Wij hebben
daar eigenlijk niet echt iets mee te maken” Neen. Ik denk van niet, neen.
Het is uiteindelijk hun kind he.” (Jojo)
“ De leerlingen leven niet alleen in hun schoolse leefwereld, maar hebben
ook nog

hun thuismilieu en vaak nog

een straatmilieu. Dat zijn drie

verschillende milieus. Het straatmilieu, daar hebben wij geen impact op,
maar op de andere twee wel. Hier binnenshuis kunnen wij veel doen. Thuis
kunnen wij eigenlijk ook iets doen. Daarom hebben wij de hulp nodig van de
ouders.” (Directeur)
Maar hierop repliceerde een andere allochtone ervaringsdeskundige het volgende. We
kwamen tijdens het gesprek tot de conclusie dat ouders de school wel degelijk belangrijk
vinden, maar dat ze de verantwoordelijkheid voor taken en lessen volledig bij de kinderen
zelf leggen.
“ Dus thuis en school zijn eigenlijk twee totaal verschillende werelden? Is
huiswerk meenemen
meenemen naar huis dan misschien heel raar?
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Neen. Ondertussen zijn ze dat wel gewoon, denk ik. Maar het is niet zo dat
ze daar hun eigen verantwoordelijkheid gaan opnemen en gaan zeggen:
“elke avond kijk ik je huiswerk na”. Dat niet, neen.. Dat is echt de
verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van het kind zelf.
zelf Wat in principe niet slecht is. Maar
het ene kind heeft zelf genoeg discipline om het te doen. Het andere moet
aangespoord en opgevolgd worden. Anders gaat dat kind het niet doen. Wij
worden

echt

op

die

manier

opgevoed,

van:

“het

is

uw

verantwoordelijkheid”. Onze ouders staan superhard achter ons. Omdat zij
zelf niet de kans hebben gehad om naar school te gaan. Zij weten ook niet
hoe het moet. Dus ze hebben wel iets van: “dat is wel uw
verantwoordelijkheid”.” (Schoolopbouwwerk (SOW))
De vraag is of het de ouders zijn die op deze manier de grenzen van hun cultuur willen
bewaken tegen de invloeden van de Vlaamse maatschappij. Of is het omgekeerd; wil de
maatschappij haar grenzen afschermen? Zijn de kinderen het misschien, soms op de rand
van hun puberteit, die bewust deze muren creëren en hoog houden, bewust brieven
achterhouden

en

de

communicatie

tussen

school

en

ouders

verstoren?

(zie

communicatieniveau infra). Deze jongeren staan met elk been in een andere cultuur. Ze
vallen soms zelfs een beetje tussen twee culturen in.
“In Marakech, daar zijn wij boeren voor hun hé. Wij die uit Europa komen.
Wij zijn onbeleefd. Wij hebben geen manieren. Maar dat is allemaal waar
he. Wij studeren niet. Wij zijn eigenlijk ezels. Er zijn zoveel dinges. Wij
hebben geen normen. Wij hebben geen waarden, want wij zitten in een
Europees land, waar wij ons proberen aan te passen.
Dus eigenlijk is het een beetje – heel grof gesteld - dat ze ginder zeggen
“jullie zijn niet goed genoeg”. Dus ge zijt eigenlijk nergens welkom. Erg he.”
(Jojo)
De jongeren weten niet altijd waar ze thuis horen, waar ze welkom zijn en welke normen en
waarden ze zich moeten aanmeten. Er zijn bijvoorbeeld jongeren die thuis heel stil, rustig en
gehoorzaam zijn, maar die losbarsten eens ze de school binnenwandelen. De jeugd wil haar
eigen leven leiden, zonder een ouder die over de schouder meekijkt.
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“Denk je dat er leerlingen zijn die eigenlijk bewust een muur optrekken
tussen de wereld thuis en de wereld op school ?
Ik denk dat wel. En soms ervaar ik dat zelf bijna. Als ze bijvoorbeeld een
moeilijke thuissituatie hebben en ze zullen daar hier over zwijgen omdat ze
die problematiek dus even kunnen ontvluchten. Dan gaan ze
ze ’s avonds dat
muurtje terug over.
over En ook omgekeerd he. Leerlingen die het thuis goed
hebben , maar die qua studieresultaten niet presteren. Die komen dan
terug thuis en doen wel of dat ze grote jongens zijn. Maar dat wringt. Want
die mogen nog zo een lef hebben. Dat lukt dan niet en dan komt die schok
he. Maar wanneer ?” (Directeur)
7.3 Elke ouder wil ‘het beste’ voor zijn of haar kind
“De mensen zijn goed. De mensen innerlijk he, die zijn goed. Begrijp je. Die
zijn goed vanbinnen. De mensen zijn gastvrij. Maar alleen één ding. De
aanpak, hoe kan je eigenlijk wakker maken, en warm maken om … Ze zijn
voorzichtig in het begin, achteraf is het gedaan.” (Marokkaanse leerkracht)
We kunnen er als derde oorzaak voor de schijnbare non-interesse van de allochtone ouders
dus van uitgaan dat in principe elke ouder het beste wil voor zijn kind. ‘Het beste’ kan echter
op diverse wijzen geïnterpreteerd worden. Wil een vader dat zijn dochter goed leert koken,
voor het huishouden kan zorgen en eerbaar snel in het huwelijk stapt?
“Ik ben ervan overtuigd dat de meeste ouders handelen naar wat in hun
ogen het beste is. Maar dat is heel subjectief. Wat in hun ogen het beste is,
is misschien niet voor iedereen de gangbare norm van een goede
opvoeding. Ik ken hier vaders die voor hun kind door het vuur zouden gaan ,
maar “die moet niet studeren, die moet eten maken als ik thuiskom” en
“maar die is toch nog maar 16” en “het is belangrijk dat zij een diploma…”
Ja, die is er voor haar. En die heeft die heel duidelijk opvoeding en die doet
ermee wat volgens hem het beste is. Maar ik denk ook wel, en ik denk dat
dat bij de meesten is, dat die doen wat in hun ogen het beste is.” (Directeur)
Of is ‘het beste’ voor die dochter dat zij haar secundaire studies afmaakt en een diploma
behaalt zodat zij op haar eigen benen kan staan? Is ‘het beste’ dat een zoon braaf is en snel

48
gaat werken om geld te verdienen? Of is ‘het beste’ dat hij zijn ASO-studies afmaakt en
nadien een universitaire graad kan behalen?
Hetgeen de school en de ouders als ‘het beste’ percipiëren, is niet in sé congruent. ‘Het
beste’ is niet eenduidig een vruchtbare schoolcarrière.
7.4 Eigen negatieve ervaringen
Sommige ouders zijn niet schijnbaar niet-geïnteresseerd. Ze hebben werkelijk geen enkele
interesse in het onderwijs. Deze ouders, zowel allochtone als autochtone, gegoede
middenklasse als kansarmen, hebben in het verleden negatieve ervaringen gehad met het
onderwijs en wensen dit instituut dan ook kost wat kost te ontwijken. Deze doelgroep zal
bijna onmogelijk te bereiken zijn.
7.5 Interesse naar de buitenwereld toe of in de richting van het kind
Er zijn ook ouders die wel beseffen dat ze naar de buitenwereld toe, voor de eer en de goede
naam, interesse in hun kind moeten tonen. Maar als het er op aankomt, naar hun kind toe,
vinden ze onderwijs overbodig. Er bestaat een verschil tussen oprechte interesse en
‘verplichte’ interesse. Zo getuigt ook deze respondent:
“Maar
Maar het feit dat
dat je naar school ging of kon studeren, dat vonden zij wel
belangrijk ?
Ja, in zekere zin wel. Maar mijn vader gebruikte het tegelijkertijd ook altijd
als een verwijt.
Dat je niet ging werken in de plaats ?
Ja. Langs de ene kant was dat heel dubbelzinnig. Naar buiten toe, naar de
mensen, zei hij altijd: “Hij gaat naar het college. Hij doet toch zijn best”. En
aan de andere kant, als ge dan alleen waart, of thuis: “Ja, gij werkt niet. Gij
kost alleen maar geld.” Dat werd u eigenlijk verweten dat ge naar school
ging.” (Ouder)
Een aanzienlijk aantal van de allochtone ouders hebben wel degelijk interesse in de
schoolcarrière van hun kind. Deze interesse wordt op een andere manier geuit dan de
Vlaamse leerkrachten, CLB’s, schooldirecties en ouderverenigingen gewoon zijn. Interesse
wordt schijnbare non-interesse. De aanwezige interesse wordt bij momenten geïnterpreteerd

49
en opgevat als non-interesse. Elke ouder wil in sé het beste voor zijn kind. Soms uit zich dit
in interesse in de schoolcarrière, soms in interesse in andere zaken. Zoals u in de laatste
paragraaf kan lezen, bestaat er evenwel een verschil tussen oprechte interesse en
‘maatschappelijk verplichte’ interesse.
Alle allochtone ouders die bij dit onderzoek betrokken werden, scoren goed op het
interesseniveau.
7.6 Wel interesse hebben, maar niet durven uiten
De laatste categorie ouders is wel degelijk geïnteresseerd in het schoolleven van het kind,
maar durft deze interesse niet steeds te uiten. Ze hebben bijvoorbeeld angst zich als
bemoeiziek op te stellen, of om de zelfstandigheid van de leerling te beknotten. De interesse
uit zich niet zichtbaar op het interesseniveau, maar komt op een van de hogere niveaus
misschien wel tot uiting.
Andere ouders beseffen dat ze aan het studieniveau van hun kind niet kunnen tippen en
blijven liever discreet op de achtergrond, zonder hun gezicht te verliezen. Binnenin zijn ze
zeer geïnteresseerd in de belevenissen en vorderingen van hun kind, maar ze durven er niet
over te praten.
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HOOFDSTUK 8: HET COMMUNICATIENIVEAU
COMMUNICATIENIVEAU

Figuur 10 : Het Communicatieniveau

Wanneer de ouders een zekere mate van interesse opvoeren en begrijpen wat een school is,
wat deze kan en niet kan doen voor hun kind, is er veel kans dat ze de volgende trede van
de participatiepiramide betreden, namelijk het communicatieniveau. In dit hoofdstuk
bekijken we of en op welke manier de allochtone ouders deze communicatiefase betreden.
Bij allochtone ouders draait de communicatiefase vooral om taal en zelfvertrouwen. Bij taal
denken we aan het specifieke vakjargon, de kennis van het Nederlands en ten derde ook
analfabetisme. Met zelfvertrouwen bedoelen we het zelfvertrouwen om het leren van een
nieuwe taal aan te vatten of wanneer iemand taalkennis heeft, hij of zij deze ook
daadwerkelijk durft te gebruiken. Op het communicatieniveau is het belangrijk dat de school
een lage drempel heeft, waar elke ouder in principe zonder problemen kan binnenwandelen
om uitleg over de communicatie te vragen en te verkrijgen.
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8.1 Taal
8.1.1 Schooltaal
“Soms kun je je vragen stellen in verband met de taal waarin je dat doet. Ik
bedoel nu niet het Nederlands of Arabisch, maar gewoon “Schoolnederlands”. Ja, ik bedoel de termen die gebruikt worden.” (Leerkracht)
Een eerste factor die de communicatie tussen school en ouders kleurt, is de schooltaal.
Vooral in het secundair onderwijs hebben leerkrachten, directies en CLB-medewerkers de
neiging om in hun beroepsomgeving over te schakelen naar een vakjargon. Ze gebruiken
specifieke termen die voor de invulling van hun beroep noodzakelijk zijn. Deze vaktermen
zijn echter niet voor iedereen verstaanbaar. Dit is niet enkel een probleem van allochtone
ouders. Het treft ook autochtone ouders. Leerkrachten hebben minstens drie jaar
gestudeerd en zijn minstens in het bezit van een bachelordiploma. Ze brengen minstens 20
uur per week in een schoolomgeving door en zijn dus doordrongen met hun vakjargon.
“Misschien zijn ze bang voor de taal , heb ik wel eens begrepen. Als wij
onderwijsmensen eens een ander taaltje spreken. Wij hebben vaak een
andere taal dan zij dikwijls spreken hé.” (Leerkracht)
Deze ‘ingewikkelde’ terminologie bestaat bijvoorbeeld uit woorden als jaarplan, eindtermen,
A-, B- en C-attesten, etc.
Wat de school kan doen om deze hindernis te overbruggen, is extra aandacht besteden aan
alle communicatie die de school verlaat. Zijn de brieven niet te moeilijk opgesteld? Zijn alle
woorden die in een informatiebrochure gedrukt werden wel eenduidig te verstaan?
“Ieder schooljaar haal je uit je computer je brief tevoorschijn van het jaar
daarvoor. Dan lees je die opnieuw en dan denk je: ‘dit is niet goed’. Ieder
jaar merk ik dat ik de zinnen verander. Dit kan toch nog eenvoudiger. … De
brieven worden kleiner en de zinsbouw wordt eenvoudiger. Het worden
kortere zinnen. Ik betrap mijzelf daarop van ‘verdorie, die brief van vorig
jaar was niet goed. Waarom heb ik die toch meegegeven, want het was
gene goeie?’. En volgend jaar zal ik dat waarschijnlijk weer zeggen van de
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brieven van dit jaar. Ja. Ja. Ooit zal er wel eens een ideale brief komen
zeker? Met pictogrammen dan misschien.” (Directeur)
Schooltaal is een gegeven dat vaak over het hoofd gezien wordt. Maar het is niet voor alle
ouders evident om deze schoolse taal te vatten. Voor ongeschoolde ouders kan de ‘geleerde
spraak’ van de leerkrachten een ernstige drempel betekenen.
8.1.2. Nederlands
Een eerste hindernis die overwonnen moet worden om de communicatie tussen ouders en
school vlot te laten verlopen was de schooltaal. Het probleem wordt ernstiger en de
communicatie wordt heviger verstoord wanneer blijkt dat de ouders problemen hebben met
de Nederlandse taal, of de taal zelfs helemaal niet begrijpen.
Het is evenwel fout te stellen dat geen enkele allochtone ouder Nederlands kent. Op basis
van deze onderzoeksgegevens kunnen we binnen de groep van de allochtone ouders
ruwweg vier categorieën onderscheiden worden:
(a) Allochtone ouders die absoluut geen Nederlands kennen
“Die papa spreekt dan geen woord Nederlands. Dan kunt ge daar zo een
beetje zitten knikkebollen he.” (Voorzitter Ouderraad)
(b) Allochtone ouders die zich wel verstaanbaar kunnen maken, maar die niet genoeg
zelfvertrouwen hebben om het Nederlands in dagdagelijkse situaties te gebruiken.
“Mijn papa verstaat wel Vlaams, maar ja. Turks lezen en schrijven, dat kan
die wel. Vlaams, dat kan hij wel spreken. Maar dus eigenlijk zo heel illegaal
zo. Dat trekt eigenlijk op niks”.(Leerling)
“Mijn vader kan wel Nederlands, maar hij is niet echt mondig. Hij is niet
zelfzeker om naar hier te komen en een heel verhaal te doen. Mijn moeder,
die praat beter dan mijn vader. Die volgt ook Nederlandse lessen en zo”.
(Leerling)
(c) Allochtone ouders die perfect Nederlands gebruiken, maar toch opgelucht zijn
wanneer ze thuis hun eigen taal spreken
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“Mijn moeder spreekt wel gebroken Nederlands. Ik spreek ook Nederlands.
Maar dan heb ik ook geen zin meer voor thuis ook nog eens Nederlands te
gaan spreken. Ik ben blij als ik thuis ben, dat ik mijn eigen taaltje kan
gebruiken.” (Jojo)
(d) Allochtone ouders die constant Nederlands spreken, zowel buitenshuis als in
thuissituaties.
“Thuis onderling spreken wij altijd Nederlands. Vooral met mijn broers en
mijn zussen. Met mijn moeder ook. Dat doen wij dan ook met ons vader,
maar meestal is er toch wel een woordje Marokkaans bij, ik moet eigenlijk
Berbers zeggen”. (Leerling)
Het is duidelijk dat wegens het taalprobleem niet elke boodschap elke ontvanger kan
bereiken. Het taalprobleem moet voor elke categorie op een andere, strategische manier
bestreden worden. Het taalprobleem situeert zich voornamelijk in de eerste twee
categorieën. In categorie drie en vier, waarin iedereen perfect Nederlands spreekt, is er niet
echt taalprobleem. Het zoeken naar oplossingen zal zich dus concentreren op de eerste twee
categorieën.
Eer de communicatie aangepakt wordt, moet men goed nadenken. Wat wil men met de
communicatie bereiken? Is het (a) de bedoeling dat iedereen geïnformeerd wordt? Dan
moet de boodschap zo efficiënt mogelijk uitgebracht worden. Of is het (b) de bedoeling dat
iedereen gelijk behandeld wordt en dus ook identieke informatie krijgt? Dan zal de
boodschap niet allerduidelijkst overgebracht kunnen worden.
Een boodschap duidelijker overbrengen heeft immers een aantal consequenties. Breng je de
boodschap democratisch aan iedereen op dezelfde manier, met het gevaar dat een aantal
ouders de boodschap misloopt en het gevaar dat andere ouders zich betutteld en bekleuterd
voelen? Of breng je de boodschap aangepast aan de ontvanger. Dit houdt wel in dat
leerlingen in eenzelfde klas verschillende brieven krijgen, met het gevaar dat deze leerlingen
gestigmatiseerd worden omdat hun ouders de standaardboodschappen niet kunnen
begrijpen. Of moet iedereen maar Nederlands leren of zelf iemand zoeken die de
boodschappen in begrijpelijke taal vertaalt? Het gevaar bestaat dan dat boodschappen
misbegrepen worden, nuances overgeslagen. Ouders worden op die manier minder gestimuleerd om te participeren.
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Het is aan de school en de leerkracht in kwestie om per situatie uit te maken of extra communicatie vereist is opdat de ouders de boodschap eenduidig zouden ontvangen. Elke
situatie is uniek en vraagt daarom om een andere aanpak.
8.1.2.1 Gesproken Communicatie
Wanneer blijkt dat de ouders het Nederlands niet- of onvoldoende machtig zijn om de
huidige gesproken communicatie, meer bepaald telefoongesprekken en huisbezoeken,
tussen de school en de ouders te begrijpen, moet er ingegrepen worden. Met gevaar voor het
verlies van nuances dient de boodschap vertaald te worden.
Dit kan ofwel gebeuren door het eigen potentieel in de school aan te boren. De leerkracht,
directie, CLB-medewerker of jongencoach in kwestie vertaalt simultaan in een door beide
partijen gekende taal, bijvoorbeeld Engels, Frans of Duits of in de thuistaal indien deze
gekend is. In deze methode moet rekening gehouden worden met het feit dat deze taal
waarschijnlijk ook voor de ontvanger de tweede of derde taal is, en dat het voor hem of haar
niet in sé evident is deze te verstaan.
“Ge moet niet vergeten dat Frans of Engels niet alleen voor ons maar ook
voor die mensen hun tweede taal is he. Dan gaat er automatisch een deel
van de boodschap verloren.” (Directeur)
“ Zo hadden wij bijvoorbeeld vorig jaar Poolse kinderen hier op school. De
moeder was een Poolse die geen woord Nederlands sprak. En in het begin
ook de kinderen niet. Ze woonde wel samen met een man die wel
Nederlands sprak. Als die erbij was, was er uiteraard geen probleem. Maar
soms kwam die moeder alleen naar school en dan hadden wij het geluk dat
een van onze juffen een Poolse moeder heeft. Dat die dus ook noties heeft
van het Pools en zo dingen kan uitleggen. Dus we proberen echt wel dat alle
ouders alle brieven en alle afspraken begrijpen.” (Directeur)
Wanneer het eigen vertaalpotentieel ontoereikend is, kunnen tolken ingeschakeld worden.
Bij het selecteren van een tolk moet men met een aantal zaken rekening houden. Er wordt
best voorkeur gegeven aan een tolk die niet uit dezelfde leefgemeenschap komt. Respect
voor de ‘eer’ kan immers de vertaling kleuren. Niet alle allochtonen spreken hetzelfde
dialect. Hiermee moet bij de selectie van een tolk ook rekening gehouden worden.
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In sommige gevallen kan de leerling in kwestie ingeschakeld worden. Het gebruik van
kinderen als tolk is moeilijk zowel voor de ouders als voor het kind. Het is aangeraden
kinderen enkel als tolk in te schakelen wanneer dit echt niet anders kan, en enkel om
informatie over te brengen. Voor praktische zaken kan dit heel handig zijn. Laat evenwel
geen jongens vrouwenzaken vertalen. En blijf de ouders altijd aankijken. Het is immers niet
de bedoeling om met het kind te discussiëren, maar wel met de ouders (Marchand s.d. : 22).
Wanneer er serieuze problemen besproken worden, is het niet raadzaam de leerling in
kwestie de vertaling te laten verzorgen. Er bestaat een kans dat hij of zij niet alles zal
vertalen wat er gezegd wordt, en hoe het gezegd wordt.
“Ik zeg niet dat ik zo een situatie al heb meegemaakt. Maar ook verhalen
die je op de speelplaats soms hoort. Dat die ouders naar de directie werden
geroepen en dat die zoon een tolk was voor zijn vader en dat die andere
dinges zei. Zijn resultaten waren heel slecht en dat die zei ‘o ja, dat rood,
dat is een aantekening dat ik dat heb gevolgd.” (Allochtone leerling)
“Ik denk dat dat ook voor kinderen … stigmatiserend werkt. Je kan dat ook
anders doen hé. Je kan dat ook anders aanpakken. Je kan die individueel
apart nemen. Een kind moet niet opdraaien voor ..., mag nooit slachtoffer
worden van de situatie thuis. Op school mag dat toch niet gebeuren. Wij zijn
toch een beetje een buffer.” (Leerkracht)
Wanneer het over serieuzere zaken gaat kan ook overwogen worden andere familieleden
van het gezin aan te spreken als tolk. Het komt tegenwoordig veel voor dat broers en zussen
de participatietaak van hun ouders overnemen. Omdat deze broers en zussen zich wel veilig
voelen in het Vlaamse onderwijslandschap.
Indien er binnen de familie of vriendenkring geen geschikte tolk gevonden kan worden, kan
de school beroep doen op het Tolkencentrum te Antwerpen. Deze dienst biedt indien
gewenst gratis tolkenuren aan de Antwerpse scholen aan.
Indien er geen tolk beschikbaar is, zit er voor het lerarenkorps, de directie, het CLB en de
intercultureel bemiddelaars niet veel meer op dan met hand en tand de situatie proberen uit
te leggen. Of de boodschap dan daadwerkelijk haar doel bereikt, blijft een vraagteken.
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“Ja als wij merken dat dat belangrijk is, zullen wij zo’n mensen persoonlijk
aanspreken. En met hand en tand en eventueel in het Engels of het Frans
of het Duits proberen van wat meer uitleg te geven.” (Directeur)
Op een verbale manier communiceren met allochtone ouders die het Nederlands niet altijd
even goed beheersen is dus mogelijk. Het is gewoon een kwestie van initiatief, goede wil en
creativiteit.
8.1.2.2 Geschreven Communicatie
Wanneer men de ouders werkelijk wil bereiken, moet men er niet van uit gaan dat die ouders
wel iemand zullen zoeken om een moeilijke brief te vertalen wanneer het hen werkelijk
interesseert. Deze ouders weten niet of een brief hun interesse wekt, want ze kunnen de titel
niet eens lezen. Wat geschreven communicatie betreft is het voor de ouders die absoluut
geen Nederlands kennen, aan te raden om brieven in een andere taal te versturen. Deze taal
kan de thuistaal van de ouders zijn, of een veelgebruikte taal als Engels, Frans of Duits.
Eventueel kunnen de hoofdkenmerken van de brief verduidelijkt worden via kleurcodes,
pictogrammen of cartoons.
“Diegene die niet kan lezen, die gaat dat niet als een karikatuur zien, maar
wel als een boodschap. “Wat wil dat zeggen”, begrijpt u? Diegene die
minder, ongeletterd is, die minder ervaring heeft, die gaat blijven kijken:
‘wat wil dat echt zeggen?’.” (Leerkracht)
Als de ouders werkelijk geen woord Nederlands begrijpen, is het niet aan te raden enkel een
Nederlandstalige brief te versturen. Bij ouders uit de tweede categorie, die wel Nederlandse
basisuitdrukkingen kennen maar het zelfvertrouwen missen om deze toe te passen is het
raadzaam twee versies van eenzelfde brief te versturen. De ouders in kwestie krijgen op
deze manier zowel de kans om hun passieve kennis van het Nederlands te verbeteren als
om de boodschap volledig te begrijpen. Ook bij deze ouders kan een kleurcode, een
pictogram of een cartoon ondersteunend werken. Het wordt dan een bevestiging van wat ze
reeds gelezen/ontcijferd hebben.
“Sterk karikaturaal. Dat eigenlijk een mens kan wel een beetje lachen,
aandacht aantrekken, maar niet tegen hen zeggen dat je hen dom vindt. De
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gestudeerde die gaat direct zien en direct weten waarover dat gaat.”
(Leerkracht)
Een voorwaarde om brieven in een tweede taal te kunnen meesturen is natuurlijk dat er
vertalers beschikbaar zijn om de brief te vertalen. In sommige scholen is dit wel met het
schoolreglement gebeurd, maar kunnen ze dit niet voor elke brief doen. Klasse voor Ouders
heeft een initiatief waarbij het tijdschrift in een aantal talen vertaald wordt, zodat het voor
vele ouders toegankelijk wordt. Deze ouders hebben de informatie over de onderwijswereld
immers nog sterker nodig.
Er van uitgaande dat de ouders met glans in het interesseniveau geslaagd zijn, weten zij wat
een rapport en een agenda zijn. Ook bij het opmaken en invullen van rapporten en agenda’s
moet rekening gehouden worden met visuele duidelijkheid, eventueel door kleurcodes of
onderlijningen, en eenvoudig woordgebruik bij ouders die dat nodig hebben.
“Op deze school maken wij nooit brieven in meer talen. Altijd Nederlands.
Ook de folders in gewoon Nederlands, zal ik maar zeggen. Men wil het wel
eenvoudig houden. Dat is wel belangrijk. Dus geen folder met veel tekst op,
maar eerder kortzinnen. Slagzinnen. Slogangewijs.” (Directeur)
8.1.3 Analfabetisme
Openbaring van het schooljargon, brieven in aangepaste talen, extra uitleg bij rapporten, etc.
Allemaal goed en wel. Maar wat als je als ouder nooit hebt leren lezen of schrijven?
Analfabetisme. Er komen een heleboel papieren en boekjes van de school op de keukentafel
terecht, vol vreemde tekens waar je op enkele kleurtjes en pictogrammen, geen jota van
begrijpt.
“Mijn moeder die spreekte wel Nederlands he, maar die kan niet lezen of
schrijven. Ook al spreekt ze in het Turks, dat kan ze ook niet lezen.” (ouder)
Als het zo is dat de ouders analfabeet zijn, nooit hebben leren lezen of schrijven, dan hebben
noch de Nederlandstalige, noch de brieven in hun eigen taal of een andere taal enig nut. Van
dergelijke situaties moet de school op de hoogte zijn om hierop te kunnen inspelen.
Wanneer de ouders Nederlands spreken is het voldoende dat er iemand in de school
aanwezig is die openstaat om aangesproken te worden om de brief te verduidelijken.
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Wanneer de ouders het Nederlands niet of onvoldoende beheersen, kan de school vertalers
of tolken inschakelen.
8.2 Zelfvertrouwen
Ook de factor zelfvertrouwen slaat vooral op de eerste twee categorieën allochtone ouders,
namelijk diegene die niets van het Nederlands begrijpen, en zij die zich wel verstaanbaar
kunnen maken en basisbegrippen begrijpen, maar zich onzeker voelen wanneer ze het
Nederlands actief moeten gebruiken.
Allochtone ouders zitten niet altijd in een gemakkelijke situatie. De allochtone ouders die
geen Nederlands kennen, zouden gesteund moeten worden in hun zelfvertrouwen om actief
het Nederlands te gaan leren. Ook die ouders die zich wel kunnen verstaanbaar maken,
maar zich onzeker voelen wanneer ze zelf Nederlands moeten gaan spreken, kunnen best
een aanmoediging gebruiken (T4T 16 november 2005).
Wanneer deze ouders zich zekerder voelen bij het gebruik van het Nederlands, zal de
communicatie logischerwijs veel vlotter verlopen.
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Figuur 11 : Het Aanwezigheidsniveau
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communicatievoorwaarde ingevuld zijn, kan het aanwezigheidsniveau in beschouwing
genomen worden. Ouders kunnen binnenshuis hun kind steunen en het schoolleven opvolgen. Ze kunnen ook zelf de stap naar school zetten en fysiek op de school aanwezig zijn. Het
is belangrijk dat ouders op scharniermomenten in de school aanwezig zijn.
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Bijvoorbeeld wanneer er een oudercontactavond is; oudercontacten,
rapporten, afsluiten van een schooljaar, een kerstviering of zo. Die dingen..
Wanneer er iets gebeurd is. Dan kan je ook altijd naar de school gaan en
met de directie spreken. Dus dat is geen probleem. De school is wel
bereikbaar voor ouders he. Het is geen fort.” (Voorzitter Ouderraad)
Door hun fysieke aanwezigheid op de school geraken ze vertrouwd met het reilen en zeilen
van de school. Ze leren de gezichten kennen van de leerkrachten. Omgekeerd leren ook de
leerkrachten de gezichten van de ouders kennen.
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“Maar ik herken geen ouders van mijn leerlingen.” (Leerkracht)
“En dan verschieten ze ervan: ‘ah, dat is een Marokkaanse van school’ en
dan vragen ze dat zo van: ‘ah , werkt gij daar’ en dan als er hier soms
ouders komen en die vinden mij, dan beginnen die altijd zo te praten en van
alles te vertellen. Van ‘ik doe mijn best, maar ik weet niet wat ik moet doen.
Kunt gij niet al die Marokkanen bijeen halen en er eens mee praten ?’.”
(Jojo)
In de volgende paragraaf worden vier scharniermomenten besproken waarop ouders
aanwezig kunnen zijn op school, namelijk aan de schoolpoort, de informatieavond, het
oudercontact en het ophalen van het rapport. Aanwezigheid op schoolfeesten, zowel als
organisator of als bezoeker kan eveneens als een scharniermoment beschouwd worden. Dit
scharniermoment werd door de respondenten evenwel niet aangehaald.
9.1 De Schoolpoort
Ouders kunnen aanwezig zijn aan de schoolpoort, wanneer ze hun kind afzetten of komen
ophalen, al is dit bij secundaire scholieren minder het geval.
“Wanneer ge merkt dat diezelfde vader of diezelfde moeder steeds weer
aan die schoolpoort staat en dus eigenlijk wel interesse toont. Dat daar
misschien toch wel iemand op af kan gaan. Dat er contact wordt gelegd,
gewoon mondeling, want ik denk schriftelijk dat die heel moeilijk te
bereiken zijn. …
Ouders die er staan of in de auto op hun kinderen zitten te wachten, dat
zijn toch ouders die ermee inzitten, denk ik dan. Ja ik weet : in de lagere
scholen wordt dat ook zo gedaan.” (Leerkracht)
“Ik zie dat soms in mijn klas bij het raam, dan wordt er zo op afgegaan zo
van ‘goh en mijn mama staat er al en dat zijn mensen die er toch mee
inzitten, denk ik dan.. “ (Leerkracht)
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•

Roddels aan de schoolpoort – een drempel

Vooral in de basisschool zijn schoolpoortcontacten voor sommige ouders een gegeerde
bezigheid waar ze elke dag graag heengaan. Deze schoolpoortcontacten hebben soms de
neiging om te vervallen tot roddelclubjes.
“Ik zal tetteren met de die en dan overgaan naar de die en dan is dat op
den duur een heel gedoe aan die schoolpoort.”
(Allochtone Ouder Basisschool)
“Als er dan geroddeld wordt aan de poort, dat zijn ook altijd dezelfde ouders
die roddelen … maar het zijn altijd dezelfde ouders die problemen hebben.”
(Ouder Basisschool)
Voor de ouders die tot de roddelclub behoren is dit een fijne bezigheid. Deze bezigheid,
tezamen met het groepsgevoel dat hieruit voorkomt, creëert een drempel. Wanneer
allochtone ouders zich nog voor het betreden van de school afgeschrikt voelen, is het quasi
onmogelijk om ze verder, binnen in de school, bij het schoolleven te betrekken.
Voor sommige ouders komt de sfeer aan de schoolpoort echt bedreigend over. Ze voelen
zich bekeken en geviseerd wanneer ze de school via de schoolpoort betreden.
“Ja, ik weet niet hoe het is gekomen. Daar stonden ze direct aan de poort,
stonden ze allemaal buiten bij wijze van spreken.” (Ouder Basisschool)
Andere ouders voelen zich zo ongemakkelijk aan de schoolpoort dat ze deze zelfs kost wat
kost zullen vermijden.
“... en ik heb dat echt zo eens een tijdje gehad van ik rijd helemaal met de
auto rond … Zo sarcastisch doen en dan achter mijn rug lachen en tegen
een andere ouders van: ‘zeg hebt ge dat nu gezien, die heeft gewoon geen
goedendag gezegd’.” (Allochtone Ouder Basisschool)
•

Schoolpoortinitiatieven

Een bedreigende sfeer bij het betreden van het schoolgebouw via de schoolpoort moet
vermeden kunnen worden. Er bestaan initiatieven als ‘koffie aan de schoolpoort’ of de
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directeur die elke morgen aan de schoolpoort staat, aanspreekbaar is en impliciet de sfeer
aan de schoolpoort bewaakt, etc. Opdat de ouders en het onderwijspersoneel elkaar leren
kennen en waarderen.
“Uiteraard is er hier in onze school al een vrij grote communicatie bij het
brengen en ophalen van de kinderen. Al onze leraars, meesters en juffen,
staan bij het dichtgaan van de school op de speelplaats, aan de poort … en
zijn dus door iedereen aanspreekbaar. Iedereen is hier ook op tijd op
school. Onze school start om vijf voor negen maar half negen twintig voor
negen zijn de meeste leraars op school. En mensen die hun kinderen
komen afzetten kunnen dan ook altijd komen praten met de leraars.”
(Directeur Basisschool)
Maar in het secundair onderwijs verloopt het soms anders.
“Als een leerling hier drie jaar is, da zou eigenlijk moeten zijn dat de vader
door het secretariaat gekend met zijn

voornaam”. (Marokkaanse

Leerkracht) Of dat de moeder gekend is met haar voornaam.
•

Een grote ijzeren deur met een speciale bel, anders kom je er niet in – een drempel

Vanuit veiligheidsoverwegingen is er soms geen schoolpoort. In de plaats staat dan een
zware ijzeren deur die slechts op bepaalde tijdstippen van de dag open is. Op andere
momenten moet een eventuele bezoeker aanbellen en met rede binnenkomen.
“Soms is de voordeur wel open. De deur die direct op de straat uitgeeft. En
soms is het die kleine zijdeur. Ja, het is geen leuk gebouw. En met die deur
waar je moet bellen. Het is gewoon het idee. Een immigrant die misschien
nog maar een jaar of een jaar en een half een beetje Nederlands spreekt .
Ze weten niet eigenlijk waarom dat ze moeten naar een school gaan.”
(Ouder Secundair)
Vanuit één opzicht betekent dit dat de school veel belang hecht aan veiligheid en aan het
fysieke welzijn van haar leerlingen. Deze zware ijzeren, gesloten deur kan door ouders ook
als een grote drempel van een zwaar bewaakte ingang van een onbekend en duister
instituut betekenen. Zij zullen bijgevolg niet geneigd zijn de school vanuit eigen initiatief te
betreden.
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9.2 De Informatieavond
Elke school die in dit onderzoek betrokken werd, organiseert in het begin van het schooljaar
een informatieavond. Op een informatieavond wordt het pedagogisch project van de school
voorgesteld, alsook de agenda, het rapport en extra-muros activiteiten. Vaak wordt de
informatieavond georganiseerd in samenwerking met de ouders, of krijgen zij minstens een
tiental minuten spreektijd de ouderbeweging voor te stellen en leden te werven. De opkomst
op deze informatieavonden ligt in elke onderzochte school vrij tot zeer laag. Naast andere
redenen zullen ouders die al eens geweest zijn geen tweede keer komen. Ouders die nog
niet geweest zijn, hebben een drempel te beklimmen.
“Allé als er veel mensen komen, dan

kunt ge ook wel veel mensen

bereiken. En zeker degenen die dan hun zoon voor het eerste of tweede
jaar inschrijven he. Degene die hier al veel langer zijn komen niet naar zo
een informatieavond.. Maar voor de nieuwkomers eigenlijk is zo een
informatieavond wel interessant.” (Allochtone Ouder)
“Jah, als die ouders niet naar de infoavond komen is het toch ook een teken
dat ze niet zo geïnteresseerd zijn in de school.” (Leerling)
9.3 Het Oudercontact
Ouders kunnen op eigen initiatief naar school komen. De school kan echter ook actief de
ouders uitnodigen voor een gesprek. Een van deze gesprekken is het oudercontact.
“Het is eigenlijk heel tof van de leerkrachten dat ze bereid zijn om naar
school te komen om daar te zitten. Maar je ziet soms, vooral bij de talen, bij
Frans en bij Wiskunde, dan komen er altijd mensen die willen praten over
hun kind. Maar euh bij de minder belangrijke vakken; je hebt leerkrachten
die daar heel de avond een krant of een boek zitten te lezen ofzo.” (Ouder)
“Oudercontact hebben ze … bij ieder rapport geloof ik, vier of vijf keer per
jaar. Het is ook moeilijk om ouders daar naartoe te trekken.” (Ouder)
“Wij hebben drie keer per jaar een oudercontact.” (Directeur)
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Helaas zijn op deze oudercontacten niet alle ouders aanwezig.
“Ja, dat is het. Je krijgt ze al heel moeilijk naar de school voor een oudercontact met een rapport enzo. Dat is al heel moeilijk.”
(Voorzitter Ouderraad)
Van sommige ouders is de aanwezigheid inderdaad niet vereist. Van andere ouders dan
weer absoluut wel. Het is jammer dat de ouders met wie de leerkrachten het liefst zouden
willen spreken, vaak van zich laten afweten.
“Maar de ouders die je het hardst zou willen zien, die komen niet.”
(Directeur)
De belangrijkste reden om wel naar een oudercontact te komen is dat er een directe link is
met het eigen kind. Op deze avond krijgen de ouders de mogelijkheid om met een of
meerdere leerkrachten tien tot vijftien minuten enkel over hun kind te praten.
Waarom komen vele ouders toch niet?
Er kunnen een heleboel redenen gevonden worden waarom ouders niet aanwezig zijn op
oudercontacten. Als eerste zijn er natuurlijk de interesse- en de communicatievoorwaarden
aan de bodem van de participatiepiramide. Andere redenen waarom ouders niet op het
oudercontact aanwezig zijn, zijn bijvoorbeeld hun ervaringswaarheid, tijdissues, gezinssituatie, etc.
•

ervaringswaarheid

Eerst en vooral moeten ouders weerom in verschillende types ingedeeld worden. Een aantal
ouders vind het niet nodig dat ze naar het oudercontact komen.
Een eerste groep ouders heeft een nare ervaring gehad. Vanuit hun ervaringswaarheid op
een probeeravond besluiten ze dat er niets interessants gezegd wordt. Op basis hiervan
nemen ze het besluit geen oudercontacten meer bij te wonen.
“Ik denk als ze zo één keer komen. Dan komt dat misschien op in die
ouders hun hoofd. O, dat is hier eigenlijk wel interessant he. Dat het dan
misschien wel kan zijn dat ze terug komen. Maar die anderen zeggen van:
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‘zeg wat is dat hier? Allemaal zagen!’ Dan komen ze niet meer terug.”
(Leerling)
In deze eerste groep die zich op een ervaringswaarheid baseert, kunnen we ouders van
jongeren met positieve en negatieve resultaten onderscheiden. Deze resultaten slaan zowel
op kennis van de leerstof als op het gedrag. Bij een eerste groep van ouders zijn de
resultaten en het gedrag van hun kinderen aanvaardbaar. De aanwezigheid van deze ouders
op een oudercontact is dus niet strikt noodzakelijk. Deze ouders krijgen geen specifieke,
persoonlijke uitnodiging en leiden daaruit af dat hun aanwezigheid niet vereist is. Ze krijgen
steeds hetzelfde goed nieuws te horen, namelijk dat hun zoon of dochter het goed doet op
school.
“Het is misschien een beetje mijn fout dat ik niet naar dat oudercontact
geweest was. Maar ik dacht dat het niet nodig was. Maar ook, ik was niet
uitgenodigd door de school.” (Ouder)
Een andere groep ouders die niet komt opdagen zijn de ouders van jongeren die steeds weer
dezelfde problemen vertonen. Deze ouders zijn het beu altijd slecht nieuws over hun kind te
horen en besluiten daarom de oudercontacten niet meer bij te wonen.
“Misschien zijn ze het beu altijd hetzelfde slechte nieuws over hun kind te
horen en laten ze daarom afweten.” (Directeur)
Dit zijn jammer genoeg vaak de ouders van jongeren die deze vorm van steun het hardst
kunnen gebruiken voor een succesvol verloop van hun schoolcarrière.
9.3.1 De factor TIJD
De factor tijd kunnen we in drie onderdelen opdelen. Eerst kijken we hoe er met tijd wordt
omgegaan. Vervolgens belichten we de redenen waarom mensen tijdgebrek kunnen hebben
en ten slotte of het tijdstip waarop het oudercomité doorgaat wel een geschikt tijdstip is.
•

Omgaan met tijd
“ Het is niet altijd slechte wil hoor. Gewoon omdat ze het soms vergeten,
omdat er andere dingen tussen komen. Omdat zij niet gewoon zijn om met
afspraken en gestructureerd en met plannen te werken. Dan is het voor hen
niet zo evident om twee weken op voorhand een afspraak te maken.”(CLB)
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Culturele verschillen mogen niet overschat worden, en ook niet voor eender welke
gelegenheid aangesproken worden, maar bij gerichtheid op de tijd (Shadid 2003 : 111) is er
wel degelijk sprake van verschillen tussen culturen.
Vele Vlamingen komen liever vijf minuten te vroeg dan een minuut te laat. Terwijl het in de
Vlaamse samenleving ‘normaal’ is om ongeveer stipt op afspraken te verschijnen, met
eventueel een academisch kwartiertje, is dit niet voor iedereen evident. Van verschillende
respondenten hoorde ik dat zij niet echt moeite hebben om afspraken met allochtone
ouders te maken, maar wel om ze deze afspraken te laten nakomen. Omdat zij een
afspraak wel bevestigen, maar daarna vergeten. Dit is geen kwestie van opleidingsniveau
van de betrokken persoon, maar zowel een persoonlijke als een culturele kwestie. Hier
beschouw ik dit als een culturele kwestie omdat deze probleemsituatie zich volgens de
respondenten van mijn onderzoek voornamelijk bij de allochtone bevolkingsgroep situeert.
“Ja, maar dat ben ik niet zo. Eerlijk, maar ik hoop dat dat niet opneemt, ik
werk zonder agenda. Nooit heb ik met een agenda gewerkt. Afspraken
noteren, nooit. Euh gewoon leven, dicht bij de werkelijkheid zijn.”
(Allochtone leerkracht )
Als het inderdaad zo is dat het doelpubliek zonder agenda leeft, afspraken maakt maar deze
daarna weer vergeet etc. bemoeilijkt dit onder andere de aanwezigheid op oudercontacten.
De beste strategie is om een dag op voorhand of de dag zelf de persoon in kwestie nogmaals
te contacteren en hem of haar te herinneren aan de afspraak.
“Het is voor hen niet zo evident om twee weken op voorhand een afspraak
te maken. … Soms bel ik de dag zelf nog van: ‘ik ben hier’. Ze wonen ook
dikwijls niet zo ver van de school. Dat je dan even opbelt van: ‘ik ben hier’
Dat ze dan zeggen: ‘jaja ik kom er aan’. Dat gebeurt wel.” (CLB)
•

Gebrek aan tijd

Buiten het feit of de doelgroep zich aan de afspraken houdt of niet, moeten de ouders ook
de tijd hebben om naar het oudercontact te komen. De weinig tijd die de ouders hebben kan
op geslorpt worden door andere bezigheden als verantwoordelijkheid voor het huishouden
een gezinssituatie waar ze een groot gezin of kleine kinderen moeten verzorgen, werk (op
onregelmatige uren), andere zorgen aan het hoofd, persoonlijke hobby’s, , etc. Soms
verliezen ouders kostbare tijd wanneer ze een hele afstand moeten overbruggen om tot in de
school te geraken.
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“Als de kinderen er geraken, dan geraken de ouders toch ook wel op
school.” (Leerling)
•

Verkeerd tijdstip

Voor ouders met bepaalde activiteiten is het tijdstip van de ontmoeting soms zeer slecht
gekozen. In de scholen die ik onderzocht gingen de oudercontacten telkens ’s avonds door.
Ouders die avondwerk doen, in ploegdienst werken of gebonden zijn aan andere
avondactiviteiten kunnen ondanks hun eventuele interesse onmogelijk op het oudercontact
aanwezig zijn.
Hierin zou de school flexibel moeten zijn en voor deze ouders een ander tijdstip aanbieden.
Een tweede reden waarom het tijdstip verkeerd kan vallen, is wanneer een oudercontact valt
op een religieuze of culturele feestdag, of in een belangrijke religieuze of culturele week of
maand. Bijvoorbeeld wanneer een oudercontact tijdens de Ramadan of de vastenmaand van
de moslims valt, is het moeilijker om moslimouders te overtuigen naar school te komen.
Wanneer echter de school alle ouders tegen zonsondergang zou uitnodigen om samen de
maaltijd te nuttigen, en later de oudercontacten zou laten doorgaan, hebben ze kans op een
grotere opkomst.
“We hebben dit jaar een combinatie gemaakt met oudercontact en
Ramadan. Het viel binnen de maand van Ramadan. De Ramadan: 30
dagen dat wij alleen mogen eten ’s avonds. Dus gaan wij 1 avond hier
ontbijten, hier op school. Dat laten wij door de leerlingen zelf organiseren,
dus dat wil zeggen door hun ouders. De ouders maken zaken klaar,
voorbereiden enzovoort, en meenemen naar de school. Begrijpt u?
Dus dat wil zeggen de ouders moeten niet thuis blijven eten. Ze mogen wel
hier hun vasten komen onderbreken. En hun rapporten afhalen.
…
Het was prachtig. De ouders zijn gekomen, die hebben gegeten. Die zijn
naar de leerkrachten gegaan. Die hebben met hen gepraat enzovoort. Toen
wij allemaal gingen eten, de leerkrachten ook, zijn meegegaan. Maar dat is
een periode van stilte he, niemand gaat komen. En zo hebben we dat
gedaan. Dus je moet eigenlijk creatief zijn en als ge de wil hebt, da vindt ge
altijd wel.” (Allochtone Leerkracht)
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Met een beetje creativiteit en een hoop goede wil kunnen oplossingen en manieren
gevonden worden om ouders met tijdproblemen bij de oudercontacten te betrekken.
9.3.1 De factor gezinssituatie
Ieder gezin is anders en uniek. Er zijn gezinnen met veel kinderen en gezinnen met minder
kinderen, met jonge kinderen en met pubers. Er zijn gezinnen met twee gezonde ouders en
er zijn gezinnen die met gezondheidsproblemen sukkelen. Er zijn gezinnen die over veel
financiële middelen beschikken, gezinnen die rondkomen, en gezinnen die kansarm zijn. Er
zijn gezinnen met werkende ouders en gezinnen met werkloze ouders. Er zijn gezinnen met
en zonder ouders toutcourt. Er zijn gezinnen waar de ouders zelf alles regelen en er zijn
gezinnen waar broers en zussen de (administratieve) taken van de ouders op hun schouders
nemen.
Met al deze zaken moet de organisator van een oudercontact rekening mee houden
wanneer hij de ouders wil bereiken.

9.4 VERPLICHT RAPPORT AFHALEN
Twee van de scholen die in dit onderzoek betrokken waren, hebben initiatief genomen om
alle ouders op de school te krijgen. Het oudercontact is verplicht. Door te stellen dat het
rapport niet langer met de leerlingen wordt meegegeven, maar dat het enkel afgehaald kan
worden door de ouders. Er zijn echter verschillende manieren waarop dit positieve idee in
uitvoering gebracht kan worden, de ene manier is succesvoller dan de andere
In de eerste situatie mogen enkel ouders het rapport komen afhalen. Eventueel zijn ze
vergezeld van een familielid dat de vertaling op zich neemt. Maar de ouders moeten
persoonlijk het rapport komen afhalen. Rapporten die niet afgehaald worden, blijven op het
bureau van de directeur liggen tot deze afgehaald worden. Of desnoods worden ze tijdens
huisbezoeken thuis afgeleverd, zolang de ouders de rapporten maar in handen krijgen.
“Maar als ge dan toch uw been stijf houdt, dan krijgt ge eigenlijk heel veel
respect van die mensen. Omdat je heel duidelijk stelt ik doe dit niet. Dus het
is heel belangrijk om grenzen te trekken en duidelijk te zijn. Eigenlijk is dat
het toch wel : duidelijkheid, structuur en grenzen.” (Directeur)
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In de tweede situatie wordt ook gesteld dat de ouders persoonlijk het rapport moeten komen
afhalen. Indien zonen of dochters op het oudercontact verschijnen, wordt er een oogje
dichtgeknepen en krijgen deze het betreffende rapport mee naar huis. Rapporten die ’s
avonds niet afgehaald werden, worden de volgende dag toch met de leerlingen mee naar
huis gegeven.
“Van die oudercontacten zijn er verplichte oudercontacten. En wat noemen
wij verplicht oudercontact ? Dat wanneer de ouders het rapport krijgen en
de leerlingen niet. Maar ook dan zijn er uiteraard ouders die niet komen
opdagen en dan moeten wij uiteraard het rapport wel meegeven met de
kinderen de dag er na.” (Leerkracht GOK)
“Dat was als ge wilt komen is het OK en als ge niet wilt komen dan geven
wij die rapporten mee” (Ouder)
In beide gevallen is het oorspronkelijke idee een goed idee, namelijk: alle ouders betrekken
en

in

contact

met

de

school

brengen.

Het

eerste

model

spreekt

het

verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders echt aan. In het tweede model echter is het niet
strikt noodzakelijk dat de ouders naar school komen. Er wordt een veiligheidsmarge
gecreëerd waarin het ouders gemakkelijk gemaakt wordt om niet te komen, het rapport komt
immers toch.
Een eenmalig contact is trouwens niet voldoende. Ideaal zou zijn wanneer ouders, na een
eerste opkomst, blijven komen zodat iedereen elkaars voornaam en gezicht leert kennen,
hetgeen de onderlinge contacten enkel kan aanmoedigen en bevorderen.
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HOOFDSTUK 10: HET PARTICIPATIENIVEAU
PARTICIPATIENIVEAU

Figuur
Figuur 12 : Het Participatieniveau

Participatie is een professionele term waarmee deelname in het schoolleven en in haar
beleid bedoeld wordt. Deze deelname heeft tot doel de school te ondersteunen in haar
dagelijkse werking. Eén zaak was voor de ouders die ik interviewde duidelijk: een
oudervereniging dient om een school te ondersteunen, niet om haar te controleren. Er
bestaat reeds een uitgebouwd systeem van inspecteurs en doorlichtingen dat effectief is,
dat praktisch veel beter werkt. De school heeft geen extra stel pottenkijkers nodig om door
op de vingers gekeken te worden.
De ondersteuning zelf kan verschillende vormen aannemen, op individueel en op
groepsniveau.
A. INDIVIDUELE INITIATIEVEN VAN OUDERS
Ouderparticipatie kan ofwel op individuele basis gebeuren, ofwel in groepsverband.
Op individuele basis kunnen ouders participeren als leesmoeder- of vader. Ze komen een
dagje helpen tijdens de kookles en worden dan kookvaders- of moeder. Ze helpen puzzelen,
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naaien, zwemmen, dansen, etc. En worden puzzelouders, naaiouders, zwemouders,
dansouders: individueel actief participerende ouders. Ouders helpen de leerlingen bij
momenten rechtstreeks, maar soms helpen ze ook de schoolinfrastructuur te verbeteren,
bijvoorbeeld wanneer ze schilder- of herstellingswerken uitvoeren op een klusjesdag. Deze
ingreep heeft dan een indirect effect op de leerling, namelijk dat zijn of haar
schoolwelbevinden toeneemt. De ouders nemen vrijblijvend aan deze acties deel omdat ze
dat belangrijk vinden. Ze kiezen er voor om niet gegroepeerd te werken.
B. GEGROEPEERDE OUDERS:
Contactcomité, feestcomité, adviescomité of beleidscomité?
beleidscomité?
Ouders hoeven echter niet steeds individueel in actie te schieten. In samenwerking met
andere ouders kan een officiële oudergroepering, namelijk een oudervereniging of een
ouderraad opgericht worden.

Figuur 13 : Oudervereniging of Ouderraad

Oudere Vlamingen gebruiken nog vaak de term ‘oudercomité’. Deze term werd mede door
het Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (BS 2004)
opgesplitst in een ouderraad en een oudervereniging. Zowel in het deel oudervereniging als
in het deel ouderraad kunnen we een volgende opsplitsing maken. De oudervereniging heeft
als voornaamste doelen eerst en vooral een actie- en feest comité te zijn, en vervolgens ook
een comité dat het contact tussen zowel ouders onderling als tussen de ouders en de school
probeert te bevorderen.
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In de meer formele ouderraad kunnen we een onderscheid maken volgens de slagkracht van
de ouders: geven zij advies aan een school, of mogen zij werkelijk mee het beleid maken?
“Het Oudercomité? Volgens mij is dat een soort vergadering waar de ouders
bijeen zitten. Of bepaalde ouders die dat interessant vinden om over
problemen die er geweest zijn te praten". (Leerling)
Is het oudercomité een vergadering waar ouders samen komen omdat ze het interessant
vinden over problemen te praten? Of hebben ouders meer te bieden? De observatie die
deze leerling aanhaalt, beschrijft slechts een deel van de activiteiten van actief
participerende ouders.
10.1 Oudervereniging
10.1.1 Contactcomité – VaderVader- en moedergroepen
moedergroepen
Een moedergroep is een soort oudercomité, maar toch nog anders. Allochtone moeders
komen op een bepaalde middag per maand samen thee drinken. Het is niet echt een
oudercomité, het is meer een ontmoetingsdag waar ouders tezamen zitten en waar men de
school leert kennen. De echte functie om mee te participeren zit daar eigenlijk niet in. Een
vadergroep is het zelfde, maar dan meestal ’s avonds.
Moedergroepen komen veel frequenter voor dan vadergroepen. Uit een kort onderzoek door
vzw De Schoolbrug bleek dat moedergroepen in de betreffende school meer effect zouden
hebben dan vadergroepen.
“Daarna zijn wij beginnen werken met moedergroepen: de moeders meer
en meer betrekken bij het schoolgebeuren: die moedernamiddagen. En dan
lukt het wel. Omdat de ouders (vaders) zijn vaak afwezig van thuis, de
moeder is sterk aanwezig. Het opvoedingsproces van de kinderen, van de
leerlingen hebben wij gestimuleerd langs de weg van de moeder, maar niet
meer langs de weg van de vader. En het is ook geslaagd.” (Marokkaanse
Leerkracht)
Wat is precies de functie van een moeder- of vadergroep?
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“Daar wordt informatie over de school aan de ouders meegedeeld aan zo’n
vader en moedergroepen. Terwijl in zo een echt oudercomité, ja daar wordt
iets voorgelegd en zij beslissen iets en dan gaat dat terug naar de school.
Daar wordt dan iets mee gedaan. Dat is participeren in het beleid, of
proberen te participeren.” (Leerkracht– Koepelwerker Ouderverenigingen)
Als het doel van een vader- of moedergroep niet is om actief te participeren, waar ligt de
doelstelling dan wel?
“Het is de bedoeling om het schoolse naar die ouders toe uit te leggen. Er
zijn bijvoorbeeld moedergroepen gestart, waar een namiddag, enkele
uurtjes van een namiddag, wordt uitgelegd hoe een agenda er uit ziet, waar
die toe dient; wat de structuur van deze school is, hoe deze school werkt;
wat het schoolreglement is; wat de richtingen zijn die hun kinderen kunnen
studeren. En wat dat inhoudt. Vele ouders weten dat bijvoorbeeld niet.”
(CLB)
Een moeder- of vadergroep verschilt van een oudervereniging of ouderraad in die zin dat de
ouders niet echt in het schoolleven participeren. Ze zitten in een kennismakingsfase.
“Denk je dat zo een moedergroep meer uithaalt of meer kan veranderen
dan bijvoorbeeld het oudercomité ?
Ik denk dat dat toch anders loopt dan het oudercomité. Zo’n moedergroep
is echt. Men gooit heel veel dingen op tafel. Terwijl een oudercomité meer
is: “welke punten gaan wij nu bespreken?”. Neen, een moedergroep is echt
spontaan. Gooi maar op tafel en we zullen wel zien wat het wordt.” (Jojo)
Een vader- of moedergroep is niet erg strak en formeel. In tegenstelling tot een
oudervereniging en een ouderraad zijn zij niet gebonden aan een vast agenda. Er is niet
alleen ruimte voor het programma van de school, maar ook voor de noden en wensen van de
ouders zelf.
“En natuurlijk. Dat was dan niet alleen onze kant dat wij lieten horen. Maar
dan vroegen wij ook hunne kant. Hoe staan jullie er tegenover of hoe wordt
er thuis op gereageerd. Omdat ge dan ook wel te weten kwam. Het is niet
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alleen belangrijk dat ge het weet van school. Maar omgekeerd ook he. Wat
vinden zun belangrijk ? Ik bedoel het is niet omdat wij iets belangrijk vinden
dat dat dan noodzakelijk moet, natuurlijk he. Dat is omdat wij dat zo
gewoon zijn.” (Leerkracht)
“k denk niet dat ze op een oudercomité durven zeggen van: “Goh, ja. Mijn
kind heeft geen bureau in huis of ik heb geen plaats om haar een kans te
bieden om te studeren.” Ik zeg nu maar iets he. Ik denk niet dat dat bij ons
nog aan bod is gekomen. Maar in de moedergroep wel. Die vertellen zo van
die echt kleine dingen, heel simpele dingen, maar die echt wel heel
belangrijk zijn.” (Jojo)
Een moeder- of vadergroep brengt ouders samen, verduidelijkt het schoolgebeuren en
verduidelijkt de noden en wensen van de ouders. De wederzijdse verwachtingen worden op
tafel gegooid. Maar wat is de slagkracht van een vader- of moedergroep. Wat kan daarmee
bereikt worden?
“Voor hun eigen kinderen kan dat heel veel betekenen. De moeder die er
gewoon meer over weet en betrokken is. Dat ze niet meer hun eigen zin
kunnen doen. Stel je voor dat ze thuis komen en eerst TV kijken en dan. Ik
heb voorbeelden gehoord van kinderen die thuis komen , eten, TV kijken,
buiten spelen. En pas om 10 uur beginnen met hun huiswerk. Dus daar zou
verandering in kunnen komen.” (SOW1)
Moeder- en vadergroepen hebben vooral een persoonlijk effect. Persoonlijk op de
ouder die beter op de hoogte is van het schoolgebeuren en de schoolcarrière van
zoon- of dochterlief. Alsook een persoonlijk effect op de leerling in kwestie. Een directe
en hevige impact op heel de school ‘an Sich’ zal niet direct gebeuren, maar vele kleine
veranderingen worden misschien een grote.
“Ik denk dat het effect naar de eigen kinderen toe wel het sterkste en het
meest duidelijke zal zijn. Het effect naar school toe, of naar anderen, de
rest van de leerlingen toe. Ik denk meer aan familiale betrokkenheid dan..
Dat is minder duidelijk. Misschien vergis ik mij, maar ik kan mij niet goed
voorstellen dat uit die moeders, uit die groep moeders die wij willen samen
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brengen snel iets anders zou groeien.. Dat die gaan zeggen: ‘ wij gaan dit
en dit doen op school. Aan dit en dit puntje werken. Wij werken mee aan
overleg tussen ons en de school’. Dat zie ik nog niet direct gebeuren.”
(SOW2)
De meest motiverende factor voor het aansluiten bij een moeder- of vadergroep is het
kennismakingsaspect. De drempels die toetreding tot een vader- of moedergroep kunnen
belemmeren vallen samen met de vorige treden van de participatiepiramide.
10.1.2 Actie/Feest/Organiserend comité
Ouders die zeggen: “Wij gaan dit en dit doen op school, aan dit en dit puntje werken,” zijn
meestal aangesloten bij de oudervereniging. Een oudervereniging is een semi-formele
verenging van ouders die initiatieven willen nemen om de school te ondersteunen. Een
oudervereniging kan misschien beter beschreven worden als een actiecomité, een
feestcomité of een organiserend comité.
Deze ouders hebben twee expliciete doelstellingen:
Enerzijds willen zij graag betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind. Anderzijds
zamelen zij geld in. Hoe meer een oudervereniging kan organiseren, hoe aangenamer het
schoolleven van de kinderen kan zijn. Zonder daarin te overdrijven uiteraard.
“Naar welke scholen komen de leerlingen graag ? Naar een school die veel
dingen organiseert. Het school welbevinden is in die scholen het grootst,
waar veel dingen georganiseerd worden en wat die zaken waren, dat was
niet zo belangrijk. Dàt georganiseerd wordt, dat is belangrijk.” (GOKleerkracht)
“Moest er geen oudercomité zijn, zou dat toch allemaal niet kunnen zijn.
Want ik veronderstel niet dat daar mijnheer directeur bij ons in de school
daar een budget voor heeft voor zo’n dinges.” (Voorzitter Oudervereniging)
Om al deze zaken te kunnen verwezenlijken heeft de oudervereniging natuurlijk zelf een
budget nodig. Hun tweede expliciete doelstelling is dan ook zoveel mogelijk geld en
sponsoring inzamelen om dit later in de zetten voor de leerlingen.
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“Wij doen nu geen oudercomité en alle activiteiten voor een kas te die maar
gespekt wordt en waar nooit iets mee gedaan wordt … Elke cent die
verdiend wordt gaat ook echt wel naar de kinderen toe.” (Voorzitter
Oudervereniging)
De oudergroeperingen die ik voor dit onderzoek bezocht, waren allen in meer of mindere
mate een organiserend feestcomité. De georganiseerde evenementen zijn ruwweg op de
delen in vijf verschillende doch evenwaardige categorieën: eten en drinken, festiviteiten,
sport, cultuur en samenwerking.

Figuur 14 : Functies van de Oudervereniging

Onder de categorie eten en drinken valt ondermeer het bakken van gebakjes, wafels,
pannenkoeken, broodjes etc. Er wordt een ‘week van de gezonde voeding’ georganiseerd,
een eetcafé, een kaas- en wijnavond, een barbecue, een dagje wereldkeuken, …. In de
onderzochte scholen komen ouders regelmatig op school koken.
“ … als er eten gemaakt moet worden voor de schoolfeest, gebakjes die de
school anders moet kopen. Dus dat ge de school een beetje steunt.
Eigenlijk met dat ge iets kunt maken zo he; om samen iets te maken voor
de school...” (Allochtone moeder)
Naast eet- en drankgelegenheden worden ook een aantal festiviteiten georganiseerd. Bij
festiviteiten denken we bijvoorbeeld aan een actie rond Halloween, Sinterklaas, Kerstmis,
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Carnaval, Pasen of de proclamatie van de laatstejaars. Ouders steken ook graag een
helpende hand toe tijdens de informatieavond, de opendeurdag of het schoolfeest.
Ouders denken niet enkel aan eten, drinken en feesten. Ze vinden ook de gezondheid van
hun kinderen belangrijk. Op gebied van sport bieden ze hulp tijdens de sportdagen van de
school. Een oudervereniging richtte zelfs op eigen kosten een volledige bewegingsklas voor
kleuters in, die tijdens de Open Kleuterdagen bezocht kon worden.
Ook op cultuurgebied blijven de ouders niet stilzitten. Ze organiseren filmnamiddagen voor
de kinderen, een boekenkaravaan, proeftuinen, leesklasjes, puzzelklasjes en ‘het project
van

het

boek’.
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ouderverenigingen ook een boekentassenactie waarbij elke leerling op de weegschaal gezet
wordt, en te zware boekentassen onherroepelijk aan de kant vliegen.
Wanneer de school zelf deze taak niet op zich neemt, zet de oudervereniging zich in om de
samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Er lopen projecten rond
ouderbetrokkenheid. Vader- of moedergroepen moeten niet altijd van de school uit, maar
kunnen ook vanuit de oudervereniging georganiseerd worden. Een ouder- of grootouderfeest
brengt ouders, grootouders en school samen. Een stadsgesprek legt dan weer contacten
tussen de school en de buurt. Ten slotte kan de individuele participatie omkaderd worden
door klusjesdagen die de oudervereniging organiseert.
Voor organiserende ouders bestaan er heel wat motiverende factoren. We kunnen een
onderscheid maken tussen intrinsieke en extrinsieke factoren. Bij intrinsieke motivatie ligt
de bron van de motivatie in de persoon zelf., in zijn of haar spontane drang tot ontwikkeling
en ontplooiing. Extrinsieke motivatie daarentegen put uit externe redenen, bijvoorbeeld een
streven naar succes of naar het verhogen van het sociale aanzien. (Van Petegem 2004 :
121) Intrinsieke factoren zijn bijvoorbeeld verveling tegengaan, graag in team werken of
graag de school helpen. Extrinsieke redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat je voortgang,
resultaat en effect ziet van je werk. En dat je inspanningen goed zijn voor de kinderen, zowel
voor je eigen kind als voor zijn of haar schoolgenootjes.
De drempels die deze ouders moeten overwinnen eer ze op een actieve manier initiatieven
organiseren, komen grotendeels overeen met de eerste drie niveaus van de
participatiepiramide. De grootte van de budgetten, de beschikbaarheid van dat geld en een
soms ingewikkelde wetgeving kunnen de actieve deelname van de ouders belemmeren.
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10.2 Ouderraad
10.2.1 Wetgeving
Het verschil tussen een oudervereniging en een ouderraad is niet voor iedereen duidelijk.
Op 2 april 2004 trad in Vlaanderen het decreet betreffende participatie op school en de
Vlaamse Onderwijsraad of het Participatiedecreet in voege. In artikel 2 § 10 worden ouders
voor de eerste maal vernoemd. Zij zijn de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in
rechte of in feite de leerling onder hun bewaring hebben. Het begrip ‘ouder’ slaat dus niet
enkel op biologische ouders, maar op ieder die de leerling officieel onder zijn of haar hoede
heeft (BS 2004 : 59197).
In ditzelfde decreet wordt een onderscheid gemaakt tussen een oudervereniging en een
ouderraad. In artikel 2 § 11 worden ouderkoepelverenigingen beschreven. De
ondersteuningscentra van ouderverenigingen en van erkende verenigingen die vorming
organiseren voor ouders van schoolgaande kinderen worden gesubsidieerd. (BS 2004 :
59197). Een oudervereniging is bijgevolg een vrij toegankelijke, feitelijke vereniging of een
vereniging zonder winstoogmerk van vrijwilligers: ouders met schoolgaande kinderen. Deze
ouders verenigen zich met een bepaald nut voor de school voor ogen.
Ouderraden daarentegen zijn veel formeler opgesteld. Artikel 45 stelt dat in elke school een
ouderraad opgericht kan worden. De oprichting ervan is verplicht wanneer minstens tien
procent van de ouders hierom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders
betreft. (Art 46) De leden van de ouderraad worden dan verkozen uit en door de ouders.
Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen en anoniem één stem uitbrengen (BS 2004 :
59202). (Art 48) De ouderraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad advies
uitbrengen over de aangelegenheden die in de artikels 18,19,21 en 36 beschreven worden.
Namelijk over (Art 18) alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders
aanbelangen, over (Art 19) de bepaling en het profiel van de directeur, het studieaanbod, het
aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe
instanties, de opstapplaatsen en busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende
macht aangeboden openbaar vervoer, de vaststelling van het nascholingsbeleid en het
beleid inzake experimenten en projecten. ((BS 2004 : 59199). Over (Art 21) het
schoolreglement, de schoolrekening, het beleidsplan, de infrastructuurwerken, het welzijnsen veiligheidsbeleid van de school en de duur en tijdstip van stageactiviteiten. ((BS 2004 :
59200). In artikel 36 lezen we nog dat dit medezeggenschapscollege overlegbevoegdheid
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heeft over een rationeel onderwijsaanbod en over de afspraken omtrent een objectieve
leerlingenoriëntering en –begeleiding (BS 2004 : 59201).
Zij kunnen dit advies op eigen initiatief uitbrengen, voor zover het buiten de bevoegdheid van
de schoolraad valt.
In de volksmond wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen deze twee vormen van
ouderparticipatie. Het Participatiedecreet trad slechts vorig schooljaar in voege. Vele
burgers, onder wie ook veel respondenten van dit onderzoek, nemen de oude benaming
‘oudercomité’ nog zeer vaak in de mond. Omdat de term ‘oudercomité’ voor vele
respondenten nog steeds in het dagelijkse taalgebruik ingeburgerd is en de nieuwe termen
voor verwarring kunnen zorgen, werd tijdens het afnemen van de interviews vaak toch nog
de oude term ’oudercomité’ gebruikt.
10.2.2 Adviescomité
“Een oudercomité mag geen informatieoverdracht vanuit de school naar de
ouders zijn. Dat zie je zo bij vader- en moedergroepen he. Ik zeg het nu heel
extreem he. De directeur vertelt wat er gebeurt op school. Maar in een
secundaire school zijn dat dikwijls mensen die zelf iets te zeggen willen
hebben. Die dat zeggen ‘ha, nu willen wij hier rond werken’ of ‘nu willen wij
daar rond werken’.” (Koepelmedewerker Ouderverenigingen)
Een adviescomité is een meer formele groepering dan een oudervereniging. Hun doel is niet
om activiteiten en evenementen te organiseren, veel geld binnen te halen en zo de
leerlingen en de school te ondersteunen. Deze ouders willen zelf mee het beleid van de
school adviseren en verbeteren. Zij kunnen immers een andere kijk op een aantal zaken
hebben dan het onderwijspersoneel. Ondermeer op de schoolrekening, waarbij ouders deze
liefst zo laag mogelijk zien, en leerkrachten liefst zoveel mogelijk educatieve uitstapjes doen
met de klas.
“Hoe daarop gereageerd is en wat voor interpretatie daaraan gegeven
wordt. Invoering van de schoolrekening. Dus we geven wel een bepaalde
feedback van dingen die in onze school veranderen of gebeuren of zo.”
(Directeur)
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•

Motivatie

Het merendeel van de ouders die deelnamen aan dit onderzoek, vindt het zonder meer
plezant om in de ouderraad te zetelen. De diepere redenen waarom ouders gemotiveerd zijn
naar een ouderraad te komen zijn divers. We kunnen intrinsieke motivatie van extrinsieke
onderscheiden (Van Petegem 2004 : 27): een persoonlijk motivatieniveau van een motivatie
op schoolniveau als het ware.


Intrinsieke Motivatie

Ouders hebben een aantal persoonlijke redenen om de ouderraad te vervoegen. Als eerste
vinden ze het heel belangrijk om in de school van hun kind aanwezig te zijn en actief hun
steentje bij te dragen.
Voor sommige ouders is lidmaatschap van de ouderraad een kwestie van traditie. Ze zitten al
sinds de eerste kleuterklas van hun oudste kind in een oudervereniging, hun ouders hebben
altijd in een oudercomité gezeteld, of ze hebben als oud-leerling een persoonlijke band met
de school. Deze ouders voelen zich verplicht door gebeurtenissen in het verleden.
Als derde motivatie zijn er ouders die het niveau van hun eigen kind willen overstijgen, die
het gemeenschapsgevoel belangrijker vinden dan exclusieve aandacht voor hun kind. Die
appreciëren wat andere ouderraadouders in het verleden voor hun kind gedaan hebben, en
zo iets terug willen geven aan alle kinderen van de schoolgemeenschap.
“Er zijn altijd ouders die klaarstaan voor onze kinderen. Waarom ga ik niet
samenwerken? Wat ik heel tof vond, dat sommige ouders van de kinderen
die hier naar school gaan, dat die ouders met alles in staat zijn om te
helpen. En ik vond dat heel leuk en ik zeg: ‘ja, waarom zou ik niet
meehelpen?”.” (Allochtone Moeder)
En ouders die als spreekbuis voor hun kind willen fungeren
“Ik bedoel. Het moet van de school misschien, het oudercomité. Nee. Ik
kom niet omdat het moet. Niet als persoon. Nee. Want ik vind dat altijd wel
interessant om daar aanwezig te zijn. Om te spreken, als spreekbuis voor
mijn zoon. Want die zegt nooit veel.” (Allochtone ouder)
Andere ouders vinden dan weer een motivatie vanuit hun werkervaring. Ouders, vooral
vaders dan, die medezeggenschap krijgen op het werk of een leidinggevende functie
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uitoefenen hebben soms de neiging om dit medezeggenschap door te trekken naar de
school.
“En mannen die in een bepaalde functie zitten. Die bijvoorbeeld weten wat
zij willen. Die bijvoorbeeld mee een woordje te zeggen willen hebben in de
school.” (Ouder)
Verder is de ouderraad voor een aantal ouders een uitlaatklep voor hun creativiteit: dat ze
samen op zoek kunnen naar creatieve oplossingen en ideeën.
Er bestaat een wisselwerking tussen ideeën, de wisselwerking tussen school en ouders, de
wisselwerking tussen ouders onderling. Ouders vinden deze wisselwerking motiverend, maar
ook soms relaxerend. Omdat ze even kunnen ontsnappen aan de drukte of de leegte thuis.
“Een heel kleine groep. Blijkbaar zouden ze meer mensen willen hebben en
dan is dat natuurlijk wel fijn. Iedereen heeft zijn opmerkingen en als dat
maar van drie of vier mensen moet komen is dat veel beperkter dan als er
tien of vijftien zetelen. Maar het is hier zo wat een relaxere houding. Zo wat
we zijn er wel, maar er moet niets.” (Allochtone ouder)
De belangrijkste intrinsieke factor is waarschijnlijk interesse. Ouders op dit subtopniveau van
de participatiepiramide scoren zeer hoog op de interessefactor. Ze komen graag naar de
ouderraad omdat ze er het nut van inzien. De informatie die via de ouderraad verspreid
wordt vinden ze nuttig. Ze zijn nieuwsgierig, vinden de bijeenkomsten interessant en willen
graag nieuwe kennis opdoen.
“Wij hebben ons daar de laatste vergadering over bezig gehouden en dat
was zeer boeiend, eigenlijk en de conclusie was:” verdorie, eigenlijk zouden
meer ouders dit verhaal moeten horen. En hun mening daarover kunnen
zeggen.” (Directeur)
Dankzij de beleidsinformatie waarmee ze in contact komen, worden ze ten eerste meer
geïnformeerd en ten tweede worden ze deskundiger.
“Maar je vertelt dat allemaal. Waar gaat dat geld naar toe. Wat komt er
binnen. Wij spelen heel open kaart he. Zoveel miljoen is er binnengekomen
en dat gaat naar dat en dat. Dus de ouders geraken wel geïnformeerd. En
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dat komt wel ieder jaar terug. Dus het oudercomité of de ouderraad, die
worden wel iets deskundiger dan de anderen.” (Directeur)
De ouders zijn van veel zaken op de hoogte en doen een hoop ervaring op.


Extrinsieke motivatie

Ook van op schoolniveau zijn er factoren die motiverend werken voor ouders om naar de
ouderraad te komen. Ouders kunnen een signaalfunctie vervullen. Zij vangen via hun
kinderen een aantal signalen op die de directie misschien nooit of te laat bereiken.
“Er zijn dingen waar dat wij vaak ook geen weet van hebben, die op de
speelplaats gebeuren of zo. Vaak komt ons dat te horen, maar niet altijd, en
ik denk dat op die manier, via het oudercomité, wel een goed kanaal kan
zijn om die dingen tot bij ons te brengen.” (Leerkracht)
“Dat het oudercomité eigenlijk een soort signaalfunctie heeft ja. Zo als de
kinderen zeggen die wordt op school altijd gepest en de school doet er niets
aan. Nieuws dat anders de directie moeilijker bereikt.” (Leerling)
Ouders willen actief vergaderen om het beleid van de school te ondersteunen, maar ook om
kritische vragen te stellen.
“Het oudercomité dient hier veel meer om te participeren in het beleid of
de school bij te sturen waar dat nodig is of om een beetje kritische vragen
te stellen over dingen die hier gebeuren enzo.” (Leerkracht)
Ze merken dat hun betrokkenheid goed is voor de schoolwerking. Hoe meer ouders er
zouden zijn, hoe intenser de discussies en hoe groter de slagkracht van de ouderraad. En
hoe beter er samen naar oplossingen gezocht kan worden.
Een ander voordeel van een sterk bevolkte ouderbeweging is dat de school deze mensen en
hun bemerkingen niet gemakkelijk aan de kant kan schuiven. Bij ouderraden gebeurt het
regelmatig dat een vaste kern van ouders aangevuld wordt door een restgroep die nogal
variabel is. De ouders die deel uitmaken van de kerngroep hebben een aparte, belangrijke
motivatie, namelijk dat zij moeten blijven volhouden, want anders schiet er niets meer van
de ouderraad over.
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“Of ik het belangrijk vind om te komen ? Ja. Want als ik geen zin meer zou
hebben om te komen, dan schiet er eigenlijk helemaal niets meer van het
oudercomité over. Dus het is wel belangrijk als ge dat op u neemt in het
begin van het schooljaar, dat ge dat ook wel blijft volhouden en blijft doen.”
(Allochtone moeder)


Voorzitter

De voorzitter blijkt de spilfiguur van de ouderraad te zijn. Hij of zij is diegene die de
vergaderingen bijeen roept, de vergaderingen leidt, de leden aanmoedigt om zich 100% in te
zetten voor het algemene ouder-doel.
“Misschien doordat die voorzitster heel gedreven is krijgt ze misschien dat
groepje nog bij mekaar als die voorzitster dan volgend jaar stopt. Hoe gaat
dat met het oudercomité verlopen?” (Ouder)
“Maar die voorzitter heeft het dan moeten opgeven - door omstandigheden.
En toen is het zo wat beginnen verwateren.”
(Koepelwerker ouderverenigingen)
“Een jaar geleden toen ik hier aankwam was er een oudercomité met een
voorzitter. Een geweldig gedreven man. En die zorgde wel dat dat comité
werkte. Maar vorig jaar heeft die dan haar ontslag genomen en zich
teruggetrokken uit het oudercomité. En toen zagen wij dat de ouders
stelselmatig één voor één afhaakten. Daar de bezieler weg was ook. Tot er
uiteindelijk geen oudercomité meer overschoot.
Toen zijn wij opnieuw moeten gaan zoeken naar een nieuwe voorzitter. En
we hadden op den duur ook geen ouders meer. Vorig jaar zijn we er niet
meer in geslaagd om echt een oudercomité te hebben, toch niet meer die
naam waardig.” (Directeur)
“Ik heb gezien hoe belangrijk een actieve voorzitter is. In de zin dat , het is
eigenlijk begonnen met iemand die heel actief en populair en graag gezien
was in het dorp.
Hij was dan geen voorzitter meer. En er is iemand gekomen die minder
actief was. En er hebben een 7 à 8-tal mensen afgehaakt. Minder interesse.
Dat was natuurlijk iemand die heel veel mensen in het dorp kende, heel vlot
in contact was.” (Ouder)
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“Vind
Vind jij ouderparticipatie belangrijk ?
Ja. Ja., anders begint ge er niet aan natuurlijk he. Allé het is wel zo dat ik
niet naar hier gekomen ben met het idee van voorzitter te worden van het
oudercomité natuurlijk.” (Voorzitter Ouderraad)
10.2.2.1

Waarom belangrijk allochtone ouders in de ouderraad?

Voor een schoolgemeenschap is het sowieso belangrijk dat ouders vertegenwoordigd zijn in
een oudervereniging, een ouderraad of een schoolraad. Zoals in de probleemstelling reeds
werd aangehaald behandelt dit onderzoeksrapport specifiek de allochtone situatie. Er zijn
een aantal redenen waarom specifiek allochtone ouders een onmisbare input in de ouderraad kunnen betekenen.
Wanneer er (meer) allochtone ouders in de ouderraad zetelen, zal dit ten eerste het aantal
initiatieven opdrijven. De school zal dynamischer en actiever worden. Als tweede krijgen de
ouders een beter beeld van de school. De school is niet langer een blinde vlek voor de
ouders en de leerling voelt zich beter thuis. Als derde wordt er een netwerk opgericht, dat
opvang en steun moet bieden voor zowel de school als voor de ouders zelf.
In een ideale situatie is de mix van ouders op de ouderraad een afspiegeling van de leerlingmix binnen een school. In de scholen die in dit onderzoek betrokken waren, is dit verre van
het geval.
Ouders kunnen elkaar leren kennen. Zo krijgen ze meer inzicht in elkaars gedachtegoed. Ze
leren begrip opbrengen voor elkaars situatie. Er kunnen regels en afspraken gemaakt en
verduidelijkt worden. De emancipatiebeweging en de integratiebeweging krijgen positieve
golven.
Allochtone ouders in de ouderraad kunnen de school steunen. Vooral leerkrachten hebben
soms nood aan steun van ouders. Zo voelen ze dat ze niet alleen staan en of ze goed bezig
zijn.
“Voor de feedback. Ge doet van alles en als ge geen contact hebt met
ouders, krijgt ge niet terug he. “Ben je goed bezig, ben je slecht bezig?”.”
(Leerkracht)
Ze kunnen aan de ouders tonen waar ze mee bezig zijn en met de steun van de ouders
kunnen ze veel meer zaken realiseren binnen de school.
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10.2.2.2

Drempels

Eer allochtone ouders zich actief gaan engageren moeten ze niet alleen de eerste drie
treden van de participatiepiramide opklimmen. Er bestaan ook andere hindernissen die overwonnen moeten worden. Ruwweg kunnen deze hindernissen in acht categorieën ingedeeld
worden. De hindernissen die hier aangegeven worden vallen deels samen met het
communicatie- en aanwezigheidsniveau van de participatiepiramide. Aanvullingen kunnen
dan ook uit deze piramide gehaald worden.
Eerst en vooral moeten de ouders van het bestaan van een ouderbeweging op de hoogte
zijn. Als ze de ouderbeweging kennen, hebben ze ongetwijfeld een aantal positieve en
negatieve verwachtingen hiertegenover. De gezinssituatie laat actieve ouderparticipatie niet
altijd toe, evenmin de kosten die hieraan verbonden zijn. De communicatie over de
activiteiten van de ouderbeweging moet op een duidelijke manier gecommuniceerd worden.
De samenstelling van de groep ouders zal een bepaald beeld of imago met zich meebrengen
dat ouders ofwel verwelkomt, ofwel wegjaagt van ouderparticipatie. De drempels met
betrekking tot de inhoud en het resultaat van de vergaderingen nemen slechts de zevende
en achtste plaats in.
A. Bestaat er een ouderbeweging?
Voor sommige ouders is het vanzelfsprekend dat er een ouderbeweging bestaat en dat ze
daar actief deel van uitmaken. Voor andere ouders is dit echter niet zo evident. Een aantal
ouders weet niet van het bestaan van de ouderbeweging af omdat ze het strookje of de brief
nooit te zien gekregen hebben. Andere ouders hebben nooit ervaring gehad met
ouderbewegingen of het verenigingsleven in het algemeen. Ze hebben er geen voeling mee
en zullen er dus niet snel uit eigen beweging instappen.
B. Welke verwachtingen leven er?
Een aantal ouders heeft een drempelvrees ten aanzien van de ouderbeweging. Ze durven
eigenlijk niet naar de vergaderingen toe te stappen. Sommigen voelen zich een minderheid,
ze komen uit een andere sociale klasse of voelen zich minder mondig dan de rest. Soms
moet er tegen vooroordelen opgebokst worden. Deze vooroordelen kunnen ontstaan vanuit
een bepaalde politieke partij, vanuit een godsdienst of vanuit een ideologie. Vooroordelen
vormen een structureel struikelblok.
De maatschappij is geëvolueerd en hedendaagse verwachtingen liggen anders dan vroeger.
Bovendien zijn er ouders die zelf al meer dan twintig jaar niet meer naar school geweest zijn
en verwachten dat ze problemen zullen hebben met het lezen en schrijven van de teksten.
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Andere ouders hebben vroeger misschien zelf negatieve ervaringen gehad met de school en
hebben daarom een zekere negatieve verwachting die hen afremt om lid te worden.
Aan de andere kant leeft er ook een vrees bij sommige ouders die reeds tot de ouderbeweging behoren, maar minder verdraagzaam zijn. Zij vrezen dat als er veel allochtone
ouders lid worden van de ouderbeweging, dat dit net de andere ouders zal afschrikken.
Daarom bouwen ze bewust drempels in naar allochtone ouders toe.
“Ik vrees ook een beetje dat als je heel veel allochtone ouders gaat
aantrekken, in het oudercomité – en ik ben helemaal niet racistisch zunne maar dat je dan mensen gaat afschrikken ook.. Ik denk dat wel . Ik denk dat
wel …. Dus ik vermoed als je teveel van die allochtone ouders in je
oudercomité hebt, ga je de mensen die hier ingeburgerd zijn en het ook
gewoon zijn zo een beetje afschrikken zo van ‘goh hier horen wij echt niet
meer bij. Dit is mijn ding toch niet.’ Die gaan echt wegblijven denk ik. Tenzij
dat dat echt ouders zijn die open staan voor alles. Maar ik weet niet of we
zooo veel ouders hebben.” (Leerkracht)
C. Hoe zit het met de gezinssituatie?
Een aantal ouders heeft geen zin, geen goesting om lid te worden van de oudervereniging of
de ouderraad. Ze willen ’s avonds tijd doorbrengen met hun werkende echtgenoot in plaats
van een vergadering bij te wonen. Ze krijgen als vrouw te slikken dat ze hun neus niet overal
moeten insteken.
“Dan zeggen ze (de Turkse Gemeenschap) : “Steekt uw neus als vrouw niet
overal in, zwijgt erover”. Ja, omdat ik der ook mijn neus overal insteek he
(lacht). Allé, dan worden ze echt kwaad, ‘steekt uw neus niet overal in’.
Bemoeid u ni, ge gaat er problemen mee krijgen zo. Ja, bij ons is het de
man die altijd alles beslist, ja niet alles he . De vrouwen, onder euh dinge,
onderwater.” (Allochtone moeder)
Of ze vinden het belangrijker dat ze thuis zijn voor hun kind en zeker zijn dat die zijn
huiswerk maakt.
Mensen hebben soms andere problemen aan hun hoofd dan te praten over het verloop van
het schoolleven en door de in- en uitstroom van hun kinderen zijn ze minder geneigd om voor
één of twee jaar in een ouderbeweging te stappen. Dankzij het watervalsysteem hebben zij
daar wellicht nog minder zin in.
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D. Welke kosten
kosten zijn eraan verbonden?
De kosten kunnen we opdelen in drie groepen. Lid zijn van een ouderbeweging kost tijd, kost
een zekere afstand en brengt ook een financiële last met zich mee.
1. Tijdsfactor
Lidmaatschap is op vrijwillige basis en in de persoonlijke vrije tijd.
2. Afstandsfactor
Ouders die niet in de omgeving van de school wonen, moeten een zekere
afstand afleggen eer ze op school geraken. Die moeten echt naar de school
toe komen en kunnen er niet altijd geraken.
3. Financiële factor
Het aanwezig zijn bij activiteiten of vergaderingen, evenals het transport,
eventueel het inhuren van een babysit, gebeurt op eigen kosten. Voor
kansarme ouders vormt dit een aanzienlijke drempel.
E. Communicatiefactor
Een andere drempel die ouders moeten overwinnen, vormt zich wanneer de communicatie
onvoldoende is, of niet duidelijk genoeg. Een uitnodigingsbrief spreekt ofwel niet aan ofwel
geven de kinderen de brief niet af, de taal is te moeilijk

en de aanwezigheid op de

vergaderingen of activiteiten is niet verplicht.
F. Groepsfactoren, uitstraling en imago
De grootste drempel om aan te sluiten is voor sommige ouders het feit dat er slechts een
beperkt aantal ouders deel uitmaakt van de ouderbeweging. Vooral wanneer een
ouderbeweging in de opstartfase zit, verloopt dit moeizaam. Een andere reden waarom het
werven van nieuwe leden soms ietwat stroef verloopt is wegens het clubjesgevoel. Een
ouderbeweging heeft soms het imago van een exclusief clubje, waar doorsnee ouder niet
welkom is. Wanneer het inderdaad zo is dat een bepaalde groep de ouderbeweging heeft
ingepalmd, zullen andere groepen opvallend wegblijven.
G. Inhoud van de ouderbeweging
Pas op de zevende plaats lijkt de inhoud van de vergaderingen en de besprekingen een
drempel. Een aantal ouders vat de inhoud van de besprekingen van een ouderbeweging op
als een last, maar ziet het nut er niet van in. Ze vinden de aangehaalde thema’s niet
interessant. Het zou ook kunnen dat de formele vorm hen afschrikt.
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H. Resultaat van de ouderbeweging
Een aantal ouders wordt geen lid van een ouderbeweging omdat ze op voorhand al
aanvoelen dat hun bijdrage weinig succes zal hebben. Ze denken bijvoorbeeld dat het beleid
reeds helemaal vaststaat. Of ze merken dat er reeds een andere beweging in de school
actief is, een vriendengroep van leerkrachten eventueel, die alle activiteiten op school
organiseert en waarvan de leden in de schoolraad zetelen. Indien deze vriendenkring zich
erg sterk profileert, laat ze soms geen ruimte meer voor de waardevolle initiatieven van de
ouders. Ouders knappen hierop af.
10.2.2.3

Afhaken

De ouders die deze drempels konden overwinnen, zijn nog niet automatisch ‘gewonnen’ voor
de oudervereniging of de ouderraad. Ouders die lid zijn van een ouderbeweging kunnen op
elk moment afhaken. Ook voor de redenen van de afhakers kunnen we ons op dezelfde acht
categorieën baseren. De eerste en de vierde categorie vallen echter weg. De ouders die lid
zijn van een ouderbeweging weten logischerwijs van haar bestaan af. De ouders die lid zijn,
maken zich geen zorgen over de directe en de indirecte kosten van het lidmaatschap. Het
merendeel van de ouders die afhaken, doet dit wegens een samenloop van omstandigheden. Drijfveren om af te haken zijn dan onder meer :
A. De wederzijdse verwachtingen
De verwachtingen zijn wederzijds. Enerzijds begint een nieuwe ouder soms iets te overmoedig aan zijn of haar opdracht, hetgeen in teleurstelling kan uitmonden. Anderzijds
verwacht de ouderbeweging ook een zeker engagement van haar leden: aanwezigheid op
activiteiten en vergaderingen, actieve voorbereiding en evaluatie. Lid zijn van een oudervereniging of een ouderraad is bij momenten echt hard werk.
B. De gezinssituatie
Ouders haken soms af van hun lidmaatschap van de oudervereniging omdat ze een
zorgenkind hebben dat veel tijd en energie vraagt. Het kan ook dat hun kinderen ouder
worden. Dit wil zeggen dat ze niet meer van zo nabij gevolgd moeten worden, of dat ze de
school verlaten. Eens de kaap van de tweede graad bereikt is, is het moeilijk om ouders
warm te maken voor lidmaatschap. Een andere reden kan zijn dat er onverwachte familiale
gebeurtenissen optreden.
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C. Communicatie
Op communicatie gebeurt het al eens dat er communicatiefouten ontstaan. Deze fouten en
misverstanden kunnen het einde van een lidmaatschap betekenen.
D. Groepsfactoren
Als ouderteam moet je roeien met de riemen die je hebt. Soms zijn er slechts een beperkt
aantal ‘roeiers’ aanwezig. Het waanzinnig weinige volk bestempelt zichzelf in kleine groep
soms als ‘flutoudercomitéke’. Niemand wil toch bij een ‘flutoudercomitéke’ blijven? Vooral
niet wanneer een charismatisch leiderfiguur ontbreekt.
E. Inhoud van de ouderbeweging
Het sleutelwoord is hier: efficiënt vergaderen. Het allergrootste struikblok voor de
geïnterviewde ouders zou zonder meer de inhoud van de bijeenkomsten van de
ouderbeweging zijn. Eerst en vooral zijn de agendapunten soms teleurstellend. Ze
overlappen en blijven elkaar overlappen, of de thema’s blijken niet zo interessant als eerst
gedacht.
De vergadering en de uitkomsten van de vergaderingen zijn vaak krachteloos of inhoudsloos.
De vergadering van de ouderbeweging wordt dan een praatbarak, een luistercomité of een
klachtenbank: lege communicatie die vaak saai en vervelend is. De vergaderingen worden
oninteressant bevonden omdat er vaak oneindige discussies gevoerd worden over kleine
futiele geschilpunten die tot in de kleinste details besproken moeten worden.
Het initiatief voor een ouderraad of een oudervereniging ligt nog te vaak bij de school en niet
bij de ouders zelf. Omdat de school gebonden is aan decreten, richt ze zich meer op de vorm
dan op de inhoud van deze vergaderingen. Ouders zouden in staat moeten zijn zelf het
programma van de ouderbeweging te bepalen. Ten slotte kan aangehaald worden dat er
regelmatig moeilijke woorden gebruikt worden en dat mensen soms ook afhaken wegens het
onophoudelijke geroddel achter hun rug.
F. Resultaat
Wanneer blijkt dat ouders wel gehoord worden, maar dat hun zeg niet bindend is, wanneer
de inbreng in het schoolleven telkens weer wordt afgezwakt en er niet genoeg naar hen
geluisterd wordt en er geen budget of middelen vrijgemaakt kunnen worden voor hun
initiatieven, willen sommige ouders maar wat graag afhaken.
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Een aantal ouders meent dat hun lidmaatschap in de ouderbeweging geen resultaat
oplevert, geen rendement biedt. Deze ouders moeten leren om lange termijneffecten ook te
waarderen, en niet enkel te focussen op een onmiddellijk resultaat. Dit is gewoon de
mentaliteit van sommige ouders. Maar als het écht moet, worden ze wel teruggefloten naar
de realiteit.
Naarmate ouders tegen meer afhaakredenen botsen, verkleint hun engagement en zullen ze
vele uitvluchten zoeken om maar niet te hoeven komen.
“Dan denk ik dat als mensen hun engagement verkleint, dat men zegt : “ik
ga daar niet meer naar toe want het is te koud, want het regent, want ik kan
niet , want ik moet naar …, want dit is op TV”. Ik denk dat mensen dan heel
veel uitvluchten zoeken om niet meer te gaan.” (Koepelmedewerkster
Oudercomités)
10.2.3 Beleidscomité
“Het oudercomité is een lege doos.” (Directeur)
“Zelfs een leek, zelfs een ongeschoolde kan wel invloed hebben. Maar ik
vind dat eigenlijk onverantwoord.” (Allochtone leerkracht)
“Soms is het heel interessant om met ouders te kunnen samenwerken. En
dan is dat wel fijn. Maar soms als ouders zich te veel bemoeien is dat
minder fijn uiteraard”. (Directeur)
In principe bestaat de top van de participatiepiramide uit ouders die deel uitmaken
van het beleidscomité. Van de overheid uit is het verplicht ouders een stem te geven in
het schoolbeleid, via vertegenwoordiging in de ouderraad en via vertegenwoordiging in
de schoolraad. Maar de stem die in het Participatiedecreet beschreven wordt, is
slechts een adviserende stem. Scholen zijn verplicht om naar de stem, naar de mening
van de ouders te luisteren. Ze zijn niet verplicht daar daadwerkelijk iets mee te doen.
Tenzij een ouder toevallig ook leerkracht of directeur is van een bepaalde school, is
het bijna onmogelijk om echt het beleid in een school mee te sturen en te bepalen. Om
dit niveau van participatie te bereiken moeten alle vorige treden zijn ingevuld en moet
er heel veel vertrouwen van de school uit in de ouders zijn.
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Scholen zijn eerder van mening dat ouders bewust voor een school en haar
pedagogisch project moeten kiezen. Ze waarderen de betrokkenheid en de
aanwezigheid van de ouders maar verkiezen zelf hun beleid te voeren. Van de scholen
die voor dit onderzoek onder de loep genomen werden, was er geen enkele die ouders
mee betrok in de finale beleidsbeslissingen.
“Persoonlijk geloof ik dat zoals het bij ons loopt dat het vrij perfect is. Want
ik vind ook dat er moeten beperkingen zijn. Dat je niet kan zeggen:” wij
betrekken ouders bij alles”. Als wij vanuit ons schoolbestuur een
pedagogisch project opgelegd krijgen, hebben de ouders dat te
aanvaarden. In de zin van: er zijn hier wel drie verschillende netten. Je hebt
gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk onderwijs en vrij onderwijs. Die
hebben allemaal een specifiek pedagogisch project. Mensen kunnen echt
wel kiezen. Zodra zij hebben gekozen voor een school met een bepaald
pedagogisch project, dat zij daar ook moeten achter staan. Er is echt wel
keuze genoeg.
Dus ik denk eigenlijk dat ouders moeten betrokken worden, maar dat ook
niet mag overdreven worden.” (Directeur)
Geld inzamelen of beleid voeren: Hoe welkom zijn ouders op school?
Over het feit dat ouders extra financiën voor de school binnenhalen, kan niemand
ontevreden zijn. Met deze gelden kunnen pedagogische hulpmiddelen gefinancierd worden,
schoolinfrastructuur, studiereizen etc. waarvoor het standaard schoolbudget ontoereikend is.
Wanneer de vraag gesteld wordt of ouders de school, het lerarenteam en de leerlingen
moeten ondersteunen, is het antwoord eenduidig ja.
De kwestie ligt iets gevoeliger wanneer we over inspraak in het beleid praten.
Oudergroeperingen aan de rechterzijde van figuur 10, namelijk adviescomités en
beleidscomités worden niet altijd even hartelijk verwelkomd binnen de schoolmuren.
Er zijn waarschijnlijk net zoveel verschillende soorten ouders binnen een school als er
gezinnen en leerlingen zijn. Binnen deze ouders zijn er groepen die bewust een bepaalde
school met een bepaald beleid voor hun kinderen gekozen hebben en zich bijgevolg niet
willen mengen in het schoolbeleid.
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Er zijn ook groepen ouders die deze vorm van inspraak juist heel belangrijk vinden. De
wetgever geeft deze ouders een kans actief mee te participeren in de schoolraad of
ouderraad van de school van hun kind.
De ouders die zich engageren in een oudergroepering vinden hun participatie zeer belangrijk,
noodzakelijk en nuttig. Niet enkel voor hun eigen kind, maar ook voor de andere kinderen in
de school. Ze vinden de vergaderingen die ze bijwonen best interessant, maar soms hebben
ze het gevoel dat ze tegengewerkt worden door de directie, dat hun inbreng wordt afgezwakt.
Ze kunnen wel als een praatbarak fungeren, maar uiteindelijk kunnen ze niets tekenen, niets
beslissen, hebben ze geen slagkracht. Sommigen hebben zelfs het gevoel dat het beleid in
de school sowieso al vaststaat en dat ze er toch niets meer aan kunnen veranderen.
Dit is inderdaad de indruk die sommige directeurs geven.
“Dan bestaat al snel het gevaar dat zij zich ook gaan moeien in schoolse
aangelegenheden. En zij mogen daar wel hun zegje over doen, maar ze
mogen niet het roer overnemen. En als ze teveel andere dingen gaan doen,
wordt dat gevaar toch wel reëel.” (Directeur)
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PARTICIPATIEPIRAMIDE : BESLUIT

De belemmerende en stimulerende factoren voor allochtone ouderparticipatie worden in
kaart gebracht aan de hand van een participatiepiramide. De piramide is opgesteld op basis
van de analyses op kwalitatieve gegevens die voor dit onderzoek verzameld werden. Ze
bestaat uit vier niveaus en omvat zowel de drempels als katalysatoren voor (allochtone)
ouderparticipatie in het onderwijs. We onderscheiden een interesseniveau, een communicatieniveau, een aanwezigheidsniveau en een participatieniveau.
Om een hoger niveau te betreden moet aan het merendeel van de voorwaarden binnen het
oorspronkelijke niveau voldaan zijn. Elke situatie is uniek, dus is niet elke specifieke
genoemde voorwaarde cruciaal. Ouders kunnen naar een volgend participatieniveau opklimmen zonder aan alle specifieke voorwaarden te voldoen.
In het piramidemodel is duidelijk te zien dat het aantal opklimmende ouders omgekeerd
evenredig is aan de hoogte van de piramide. Per trede verhogen de drempels en vermindert
het aantal ouders dat de participatiepiramide kan of wil beklimmen. Het is met andere
woorden niet vreemd dat slechts enkele ouders zich op het hoogste niveau, het
participatieniveau engageren. Het is wel zo dat ouders niet actief zullen participeren
wanneer de basisniveaus als interesse en communicatie niet zijn ingevuld.
Een eerste basisvoorwaarde is dat ouders interesse hebben voor het schoolleven van hun
kind. Dankzij deze belangstelling wordt het kind positief bekrachtigd in de schoolcarrière. Om
interesse te kunnen hebben, moeten ouders beseffen wat een school is en wat studeren
inhoudt. Dit is onvoldoende bij allochtone ouders het geval. Bij de allochtone ouders die het
begrip ‘school’ niet kennen, komt dit ondermeer door de afwezigheid van leerplicht in hun
jeugd, door onderdrukking of conflict, of omdat ze in het huwelijk (moesten) treden alvorens
hun studies te beëindigen.
Soms wordt de interesse onmogelijk gemaakt door een strikte scheiding tussen school- en
thuiswereld. Er zijn drie motieven voor deze scheiding. Van de ouders uit zijn er ouders die
schoolzaken als het territorium van de school beschouwen en ook niet wensen dat de school
zich in het huishouden moeit. Er zijn ouders die op deze manier bewust de grenzen van hun
cultuur willen bewaken tegen invloeden van de Westerse maatschappij. Maar ook leerlingen
spelen soms stoorzender. Er zijn situaties vernoemd waarin jongeren bewust een muur
optrekken, brieven achterhouden en de communicatie tussen ouders en school verstoren.
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Hoe meer de ouders te weten komen, hoe lastiger de situatie van de jongere wordt en hoe
meer vrijheid hij of zij moet afstaan.
De meeste ouders willen het beste voor hun kind. Wat ‘het beste’ inhoud is echter subjectief.
‘Het beste’ is misschien een diploma behalen, maar is evengoed een huishouden kunnen
runnen, snel geld verdienen of eerbaar huwen. De interesse in het schoolgebeuren hangt
dus samen met het doel dat ouders voor hun kind voor ogen hebben. Interesse in het
schoolgebeuren kan in positieve of negatieve zin beïnvloed worden door eerdere ervaringen
van de ouders zelf. De kans is groot dat ouders die in het verleden een erg negatieve
ervaring hadden met het onderwijs, dit instituut kost wat kost wensen te vermijden. Deze
doelgroep zal bijna onmogelijk te bereiken zijn.
Er zijn verschillende gradaties in het tonen van de interesse. De interesse is meestal naar
het kind gericht. Soms wordt naar de buitenwereld, voor de ‘eer’ een ander plaatje
opgehangen. Naar de buitenwereld toe is men trots dat een zoon of dochter studeert, maar
binnenshuis wordt het verweten dat het niet gaat werken. In een ander geval zijn de ouders
wel degelijk geïnteresseerd in het schoolleven van hun kind, maar durven ze dit naar zoon- of
dochterlief toe niet te uiten,uit angst voor bemoeizucht, het beknotten van zijn of haar
zelfstandigheid of het uitlokken van negatieve reacties. Deze ouder zijn initieel wel
geïnteresseerde en kunnen dus opklimmen naar de volgende trede van de participatiepiramide.
De volgende opstap naar actieve ouderparticipatie omvat een communicatievoorwaarde.
Ouders zullen niet aan het schoolleven participeren als de communicatie tussen school en
ouders verstoord is. De school moet voor zichzelf duidelijk maken wat ze wil: een éénvormige
overdracht van de boodschap waarbij iedereen gelijk behandeld wordt, of aangepaste
communicatievormen waarbij er meer zekerheid is dat iedereen daadwerkelijk de boodschap
ontvangt en begrijpt. Wij belichten taal en zelfvertrouwen, naar geschreven en gesproken
communicatie. Het ‘Schoolnederlands’ dat het onderwijzend personeel al eens neigt te
gebruiken, is niet voor iedere ouder verstaanbaar. Dit geldt zowel voor allochtone als voor
autochtone ouders. Het probleem wordt ernstiger wanneer blijkt dat de ouders in kwestie
moeite hebben met het Nederlands. Er zijn ruwweg vier types allochtone ouders te
onderscheiden op het criteria ‘Nederlands’: ouders die absoluut geen Nederlands kennen,
ouders die zich verstaanbaar kunnen maken, maar niet genoeg zelfvertrouwen hebben om
hun Nederlandse kennis in dagdagelijkse situaties toe te passen, ouders die perfect
Nederlands spreken, maar toch opgelucht zijn als ze thuis hun eigen ‘taaltje’ kunnen
gebruiken en ouders die constant Nederlands praten, zowel binnen als buitenshuis. Het
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communicatieprobleem situeert zich vooral rond de eerste twee types die het Nederlands
niet echt beheersen. Gesproken communicatie moet vaak vertaald worden. Geschreven
communicatie kan vertaald worden, of verduidelijkt via kleurcodes, pictogrammen of
karikaturen. Er zit echter nog een derde gradatie verscholen in het communicatieprobleem:
wat als de ouders analfabeet zijn en niet kunnen lezen of schrijven? Dan hebben brieven in
het Nederlands, in een gemeenschappelijke taal of in de thuistaal weinig nut. De school
moet van dergelijke situaties op de hoogte zijn om hier te kunnen op inspelen. De school
moet bovendien elke kans grijpen om het zelfvertrouwen van ouders op te peppen bij actief
gebruik van het Nederlands en ze te betrekken bij het schoolgebeuren.
Ouders hoeven niet alleen van thuis uit het schoolleven te volgen. Ze kunnen ook zelf de
stap naar school zetten en daar fysiek aanwezig zijn. Door hun fysieke aanwezigheid leren ze
het onderwijzend personeel en het dagelijkse leven in de school kennen. Het is belangrijk
dat ouders op een aantal scharniermomenten aanwezig zijn. Om ouders voorbij de
schoolpoort te krijgen moet de sfeer aan de schoolpoort toegankelijk zijn, mag deze niet
bedreigend overkomen. De informatieavond is interessant, maar de opkomst soms te laag.
Ouders van kinderen die reeds langer op een bepaalde school zitten, menen alles reeds
gehoord te hebben en gaan er niet meer heen. Nieuwe ouders op school ontmoeten wat de
informatieavond betreft drempels op het interesse- en het communicatieniveau. Elke
onderzochte school organiseert meermaals per jaar een oudercontact. De non respons van
de ouders kan, naast de basistreden van de participatiepiramide, te wijten zijn aan hun
ervaringswaarheid, hun tijdsopvatting of hun gezinssituatie. In twee van de onderzochte
scholen moet het rapport verplicht door de ouders afgehaald worden. Wanneer men hierin
consequent is, blijkt het een efficiënte manier om contact te leggen tussen de ouders en de
school. Zelfs bij een grote allochtone schoolpopulatie.
Ouders die interesse tonen, communicatie ontvangen en fysiek op school aanwezig zijn,
kunnen actief in het schoolleven participeren. Deze participatie kan op individueel of op
groepsniveau gebeuren. Gegroepeerde ouders maken deel uit van ofwel oudervereniging
ofwel een ouderraad. Een oudervereniging is op onderling contact, op actie en het
organiseren van evenementen gericht. Een ouderraad wil in het schoolbeleid participeren als
advies- of beleidsraad. Eer ouders lid worden van een oudervereniging of een ouderraad
moeten ze binnen het participatieniveau een aantal belemmeringen trotseren. Als er binnen
de school een ouderbeweging bestaat en zij daar van ze op de hoogte zijn, hebben ze daar
vaak een aantal positieve doch ook negatieve verwachtingen over die een drempel kunnen
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vormen. De gezinssituatie moet deelname aan de vergaderingen en activiteiten toelaten en
de kosten verbonden aan de deelname moeten draagbaar zijn. De inhoud en aangehaalde
thema’s op de vergaderingen moeten aanspreken en het is belangrijk dat ouders weten dat
er efficiënt vergaderd wordt, dat de oudervergadering geen zoveelste ‘koffieklets’ is. De
ouderbeweging moet een positief imago hebben en mag geen select clubje lijken waar geen
nieuwe ouders welkom zijn. Het is een katalysator voor het imago van een ouderbeweging
wanneer

de

effecten
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hun

inspanningen

zichtbaar

zijn

voor

de

ganse

schoolgemeenschap. Wanneer ouders op voorhand aanvoelen dat hun bijdrage weinig
succes zal hebben, worden ze geen lid van de ouderbeweging.
Ouders die reeds lid zijn van een oudervereniging of een ouderraad moeten liefst ook lid
blijven. Er zijn echter een aantal redenen waarom ouders kunnen afhaken van hun
lidmaatschap. Eerst en vooral zijn er wederzijdse verwachtingen. De ouders hebben een
aantal initiële verwachtingen naar de ouderbeweging en haar slagkracht toe. Omgekeerd
verwacht de ouderbeweging ook een zeker engagement van de participerende ouders:
aanwezigheid

op

de

vergaderingen,

meehelpen

aan

activiteiten,

eventueel

vertegenwoordiging in de schoolraad etc. waar ouders misschien niet op gerekend hadden.
Ook wijzigingen in de gezinssituatie kunnen een reden tot afhaken betekenen: de kinderen
worden ouder, werkuren veranderen of onverwachte familiale omstandigheden steken een
stok in het wiel. Er kunnen al eens communicatiefouten ontstaan. De hieruit voortkomende
misverstanden betekenen soms het einde van een lidmaatschap. Een continue lage
ouderopkomst kan zelfs voor de meest geëngageerde ouder demotiverend werken. De lage
opkomst kan te wijten zijn aan onefficiënte vergadertechnieken of agendapunten die niet zo
interessant blijken als verwacht. Een ouderbeweging mag geen luistercomité of praatbarak
zijn. Ouders moeten het gevoel hebben dat hun inbreng waardevol is en dat er rekening mee
gehouden wordt. Niet alle ouders maken evenwel een onderscheid tussen effecten op korte
en op lange termijn. Het is niet omdat een actie geen direct resultaat heeft, dat ze niets
waard is. Maar ouders zijn zich niet allemaal van de lange termijneffecten bewust. Eens het
engagement om een van de aangehaalde redenen verkleint, is elk excuus goed genoeg om
niet meer te hoeven komen.
Met het beleidscomité hebben we de ultieme top van de participatiepiramide bereikt. Vele
ouders bereiken deze top echter nooit. Schooldirecties hebben niet graag moeiallen of
pottenkijkers in hun buurt. Mee beleid bepalen is wettelijk niet verplicht, dus het hangt van
de goede wil van de school af of zij ouders mee het beleid laat sturen.
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ALGEMEEN BESLUIT

WAT LEERT DIT ONDERZOEK ONS OVER PARTICIPATIE VAN (ALLOCHTONE) OUDERS?
De probleemstelling van dit onderzoeksrapport stelt allochtone ouderparticipatie in het
Vlaamse onderwijs in de kijker. Welke factoren belemmeren en stimuleren de participatie
van (allochtone) ouders in het onderwijsleven en de schoolcarrière van hun kind? Participatie
van (allochtone) ouders in het schoolgebeuren blijkt een succesfactor voor de academische
gerichtheid van hun kind. Desondanks participeren ouders in het algemeen, en specifiek
allochtone ouders nog te weinig.
De meest geëigende keuze om deze probleemstelling te onderzoeken is via kwalitatiefexploratief onderzoek. Vanuit holistisch opzicht werd een multionderzoeksmethode
toegepast: een combinatie van participerende observatie (kennismakingsbezoeken en
deelname aan oudervergaderingen) en diepte-interviews.
De belemmerende en stimulerende factoren voor allochtone ouderparticipatie werden in
kaart gebracht aan de hand van een participatiepiramide. De piramide is opgesteld op basis
van de analyses op de specifiek voor dit onderzoek samengestelde databestanden. De
participatiepiramide is opgebouwd uit vier niveaus en omvat zowel de drempels als
katalysatoren voor (allochtone) ouderparticipatie in het onderwijs. We onderscheiden een
interesseniveau, een communicatieniveau, een aanwezigheidsniveau en een participatieniveau.
Het is redundant en zinloos te proberen aspecten af te splitsen en te bestuderen die enkel
en alléén de participatie van allochtone ouders zouden stimuleren dan wel belemmeren. De
schoolcarrière van elke leerling kan welvaren bij een hogere mate van interesse en van
communicatie tussen de ouders en de school. Naar gelang de specifieke situatie varieert dit
immers sterk. Veel te vaak wordt marginaliserend op een ‘vierde wereld’ gealludeerd. Elk
groot gezin, elk eenoudergezin, elk tweeverdienersgezin wordt in meerdere of mindere mate
geconfronteerd met de drempels en katalysatoren die in de participatiepiramide samen
gebracht werden.
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In het piramidemodel is duidelijk te zien dat het aantal opklimmende ouders omgekeerd
evenredig is met de hoogte van de piramide. Per trede verhogen de drempels en vermindert
het aantal ouders dat de participatiepiramide kan of wil beklimmen. Het is met andere
woorden niet vreemd dat slechts enkele ouders zich op het hoogste niveau, het participatieniveau engageren. Het is wel zo dat ouders niet actief zullen participeren wanneer de basisniveaus als interesse en communicatie niet zijn ingevuld.
De school kan de interesse van de ouders proberen te stimuleren. Aan de communicatie
moeten echter actieve verbeteringen ingevoerd kunnen worden. In de huidige gang van
zaken wordt te weinig gecommuniceerd tussen de ouders en de school. Wanneer dit wel het
geval is, gebeurt de communicatie veelal op een gebrekkige of foutieve manier
Er wordt duidelijk nog te veel verondersteld over ‘de anderen’. Er wordt meer gepraat over
allochtonen, dan met allochtonen. Op deze manier kunnen misverstanden en vooroordelen
gecreëerd worden. Deze situatie is voor geen enkel niveau van de participatiepiramide
bevorderlijk: niet voor de interesse, niet voor de communicatie, niet voor de aanwezigheid en
al zeker niet voor de actieve participatie.
Iedereen weet ‘hoe de allochtonen denken en doen’ of ‘hoe het er in een oudervergadering
aan toegaat’, of tenminste iedereen denkt dit te weten. Het niveau van ‘echte kennis’ ligt
waarschijnlijk bedroevend lager dan de werkelijkheid zou willen. De vraag reist of er in de
lerarenopleidingen geen extra aandacht aan dit thema besteed kan worden. In cursussen
‘Animator in het Jeugdwerk’ en ‘Hoofdanimator in het Jeugdwerk’ zit een module
‘communicatie met ouders en derden’ ingebouwd. Deze cursussen worden gegeven aan
jongeren vanaf zestien jaar. In een lerarenopleiding aan semi-volwassen studenten mag aan
de thema’s ‘communiceren met ouders’ en ‘communiceren met bijzondere doelgroepen’
zeker extra aandacht besteed worden.
Een school moet niet alleen de kennis hebben om met ouders in het algemeen, en specifiek
met bepaalde doelgroepen van ouders om te gaan. Ze moet ook op de hoogte zijn van
eventueel bijzondere situaties om hier te kunnen op inspelen. De school moet elke kans
grijpen om contact met de ouders te leggen en de kloof tussen beiden te verkleinen. De
school moet wanneer ze kan het zelfvertrouwen van ouders stimuleren om actief Nederlands
te gebruiken en te betrekken bij het schoolgebeuren.
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Ogenschijnlijk minimale drempels kunnen voor allochtone, maar ook voor andere ouders
onoverkomelijke barrières worden. Een banaal voorval als een gemachtigd opzichter die
geen goedemorgen knikt wanneer de kinderen het zebrapad naar de schoolpoort
oversteken, kan maken dat sommige ouders zich niet welkom voelen in een school. Bijgevolg
zullen ze niet actief participeren, zullen ze zelfs niet fysiek aanwezig zijn, tenzij dit
uitdrukkelijk geëist wordt.
Wanneer men specifieke eisen stelt, bijvoorbeeld het verplicht ophalen van het rapport door
de ouders, moet een school consequent zijn in haar eisen. Consequent toegepaste eisen
blijken een efficiënte manier om contact te leggen tussen de ouders en de school. Als er
bepaalde technieken aangereikt of uitgeprobeerd worden, moeten deze dus correct doch
billijk toegepast worden. De school heeft de sleutel in handen om een eenmalig contact te
koesteren en te laten groeien tot actieve ouderparticipatie. Een eenmalig contact tussen de
ouders en de school betekent immers niet dat ouders automatisch zullen blijven naar school
komen.
Een eerste eenmalig contact bekomen is echter ook niet evident. Sommige ouders leven met
verschillende tijdsopvattingen of gaan zonder agenda door het leven en komen daarom
bepaalde afspraken niet na. Ze geven, niet steeds uit slechte wil, foutieve contactgegevens
door. Misschien is het toeval dat in dit onderzoek het telkens allochtone respondenten
waren die afspraken niet nakwamen of foutieve persoonlijke contactgegevens doorgaven. De
doelgroep is immers zeer divers. Zoals in elke doelgroep zijn er personen die een
voorbeeldfunctie vervullen en personen die dit niet doen. Hetgeen een school of een
ouderbeweging in dergelijke situaties kan doen, is niets minder dan kalm te blijven en er
vrede mee te nemen. Het is best mogelijk dat elke vergadering een dag op voorhand
telefonisch bevestigd zal moeten worden door de organisator van de vergadering zelf. Een
kleine inspanning toch, als je ziet hoeveel rijkdom er uit een allochtone-autochtoneouderparticipatie-samenwerking kan voortspruiten.
ACTIEPLAN: WAT KAN DE SCHOOL/DE MAATSCHAPPIJ NU REEDS DOEN?
Zal het hele allochtone onderwijsparticipatieproblematiek zich met verloop van tijd en
generaties automatisch oplossen? Sommige stemmen beweren van wel, anderen zien dit
nooit gebeuren omdat iedereen altijd een deeltje culturele eigenheid met zich zal
meedragen. Vast staat dat de oplossing voor de problematiek vertraagd wordt door de
voortdurende
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migratiehuwelijken of door andere redenen. Ze vertraagt wanneer er op een foutieve manier
op gereageerd wordt, verrijkt wanneer de scholen hier op een constructieve manier kunnen
op inspelen.
In onze zogenaamde postmoderne maatschappij (Ritzer 2004) is alles gericht op instant
genot en instant resultaat. Soms zijn de resultaten van acties en beleidswijzigingen evenwel
niet onmiddellijk zichtbaar. Als men met etnocommunicatie, of met de implicatie van de
participatiepiramide aanvangt, hou er dan rekening mee dat het behoorlijk lang kan duren
alvorens de eerst resultaten merkbaar zijn. De doelgroep moet kunnen wennen aan het
gewijzigde beleid.
Participatie moet ook mogelijk zijn. Wanneer participatie-initiatieven van bovenaf geboycot
worden, is het voor geen enkele ouder zinnig om zich actief participatief te engageren.
Duidelijk communicatie en duidelijke wederzijdse verwachtingen zullen deze drempels aan
het licht kunnen brengen.
Ouderbewegingen die een positief imago hebben en zichtbaar zijn in de schoolgemeenschap, zullen sneller allochtone ouders kunnen bereiken. Hoe meer initiatieven er georganiseerd worden, hoe groter de aanwezigheid van de ouders kan zijn. Hoe meer de georganiseerde initiatieven specifiek op de cultuur van de allochtone ouders gericht zijn (bijvoorbeeld
een dagje wereldkeuken), hoe meer allochtone ouders op de school aanwezig kunnen zijn.
Vanuit deze aanwezigheid kan in een eerste fase contact, en later actieve allochtone ouderparticipatie groeien.
De participatiepiramide die in dit onderzoeksrapport langzaam groeide, kan als leidraad
fungeren voor zowel individuele ouders, ouderverenigingen, ouderraden als het schoolbestuur. De piramide kan nuttig zijn om de specifieke situatie in een school te analyseren.
Ouders kunnen kijken op welke trede ze graag willen zitten, welke fase(s) ze effectief
betreden hebben en hoe hoog binnen de schoolgemeenschap op de participatiepiramide
opgeklommen kan worden. Scholen kunnen de participatiepiramide gebruiken als
assessment-tool: Hoe zit het met de interese? Wat kan er gebeuren met de communicatie?
Waarop kunnen wij verbeteren? Schijnbaar kleine drempels kunnen immers torenhoge
barrières vormen voor (allochtone) ouders. Maar deze barrières kunnen doorbroken worden.
De school heeft met andere woorden de macht in handen om deze belemmeringen tot
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ouderparticipatie om te vormen tot katalysatoren. Bij goed onderwijs is immers iedereen
sterk betrokken: directies, leerkrachten, leerlingen én ouders (MVG 2001 : 28).
AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK
Op dit ogenblik is het verhaal van dit kwalitatief onderzoeksrapport er een van
toepasbaarheid, niet van generaliseerbaarheid. Het zou interessant zijn om te zien of deze
participatiepiramide naar een groter onderzoeksveld vertaald kan worden. Misschien kunnen
de gegevens wel naar gans Vlaanderen of zelf naar een internationale, of was het
interculturele oppervlakte vertaald worden? Op basis van de categorieën die in dit
onderzoeksrapport aangereikt worden kunnen met behulp van kwantitatief onderzoek
cijfermatige data verzameld worden. Data die niet alleen de situatie in vier Antwerpse
scholen in kaart brengen, maar die voor een groter geheel van scholen en oudergroepen van
betekenis

kunnen

zijn.

Via

toetsend

onderzoek

kan

nagegaan worden of

de

participatiepiramide ook op groter gehelen toepasbaar is. Onderzoek in het kader van de
wetenschap kan immers altijd bevestigd of weerlegd worden (Popper in De Corte 2005).
Benieuwd of het verhaal van toepasbaarheid er ook een van generaliseerbaarheid kan
worden? Benieuwd hoeveel ouders zich door de uitdaging van de participatiepiramide
aangesproken voelen?
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