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Kwaliteit vanuit het 

standpunt van de ouders 

GO ! ouders 

• Ouderkoepel van het GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap 

• Relatie gezin – school: ouderbetrokkenheid 

• Informeren 

• Begeleiden en ondersteunen 

• Vormen 

• Stem vertegenwoordigen  

 

www. go-ouders.be   
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Het begrip wordt door verschillende mensen en 

groeperingen anders ingevuld. Zo hebben leerkrachten, 

beleidsmakers, onderzoekers, leerlingen en ouders een 

verschillende visie over welke kenmerken relevant zijn 

voor kwaliteit (Onderwijsraad,2005). 

Bevraging 

 

- Kwaliteit in het onderwijs: mening van ouders? 

- Aspecten waar ouders zicht op hebben  

 

- Bevraging van ouders uit adresbestand  

- Verspreid via email  

- Onlinebevraging via Limesurvey  

 

 

  

 



SOK-congres "Wat is kwaliteit in 

onderwijs?" - 5 december 2014 3 

Inhoud bevraging 

 

- Doelen van een kwaliteitsvolle school? 

- Wat zijn indicatoren van kwaliteit voor ouders? 

- Hoe tevreden zijn ze over die indicatoren van kwaliteit? 

- Hoe sterk weegt kwaliteit door bij schoolkeuze? 

- Werd je mening al gevraagd over kwaliteit? Hoe? Belangrijk? 

Over welke thema’s? 

 

 

  

 

Respons 

• 309 respondenten (284 ouders) 
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Doelen van een kwaliteitsvolle school  

 
Inspelen op de talenten en interesses van leerlingen 78% 

Aandacht hebben voor het welbevinden van de leerlingen 63% 

Ondersteunen in de algemene ontwikkeling van de leerlingen 47% 

Leerlingen laten kennismaken met nieuwe dingen 29% 

Doorstroming naar verder onderwijs verzekeren 29% 

Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de eindtermen 
halen 

24% 

Leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt 24% 

Het profiel van de leerlingen – 

begeleiding van leerlingen met 

bijzondere leernoden  
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Teken dat een school kwalitatief is? 

 
Hoe leerlingen zich voelen op school 98% 

De houding van de leerkrachten  97% 

De inhoud van de lessen 97% 

De houding van de directie 96% 

De manier van communiceren met de ouders 95% 

De visie van de school  95% 

Begeleiding studiekeuze 90% 

Mogelijkheden om betrokken te zijn als ouders 90% 

Omgang met leerlingen met bijzondere leernoden 89% 

Wat geven ouders nog extra mee? 

 

- Inspraak leerlingen 

- Bereikbaarheid directie/leerkrachten 

- Professionaliteit leerkrachten 

- Vernieuwing  

- Flexibiliteit 
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Verschil basisonderwijs en secundair onderwijs 

 

- Schoolfactuur 

- Begeleiding studiekeuze 

- Sport, spel en cultuur  

Geen teken dat een school kwalitatief is? 

 

 

 

 

Maar: twijfelaars over wachtrijen, profiel van de leerlingen en 

samenwerking met schoolexterne partners 

 

Wachtrijen 62% 

Schoolfactuur 46% 

Ligging 44% 

Hoeveelheid huiswerk 40% 
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Hoe kwaliteit inschatten bij schoolkeuze? 

 

 

 

 

 

Waarover zijn ouders het meest tevreden?  
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Tevredenheid het grootst over … 

 
Hoe leerlingen zich voelen op school 89% 

Visie van de school  87% 

De inhoud van de lessen 85% 

De ligging van de school 85% 

De houding van de leerkrachten 84% 

De mogelijkheden voor ouders om betrokken te zijn 83% 

De houding van de directie  82% 

Hoe de school zichzelf voorstelt 81% 

Hoe de school communiceert met ouders 81% 

Gezond, milieubewust en sociaal  80% 

Minst tevreden over…  

 
Wachtrijen 13% 

Hoeveelheid huiswerk 12% 

Schoolfactuur  9% 

De ligging van de school 9% 

Infrastructuur  8% 
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Verschil basisonderwijs en secundair onderwijs 

 

- Profiel van de leerlingen 

- Houding van directie 

- Uitstappen 

- Infrastructuur  

- Samenwerking schoolinterne partners  

- Schoolfactuur  

Inspraak ouders  
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Inspraak ouders  

 

 

 

 

 

Inspraak ouders  
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Contact 

Veerle Vyverman 

GO! ouders 

Veerle.Vyverman@g-o.be  

0487/33.21.22 

 

Huis van het GO!  

Willebroekkaai 36 

1000 Brussel  
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