WOU format samenvatting onderzoeksverslag 2018-2020
Naam school:

OBS Tuindorp

Inleiding
Bij de start van het onderzoek worden ouders vooral betrokken bij het onderwijs van hun
kind wanneer er problemen zijn en ligt de nadruk vooral op de schoolse ontwikkeling van
het kind. Daarnaast ervaart de school dat het lastig kan zijn om te kiezen bij welke
beslissingen ouders wel betrokken worden en bij welke beslissingen niet, of wat
gelijkwaardigheid betekent tussen ouders en school. Vanuit de directie werd de behoefte
gevoeld om de samenwerking met de ouders te verdiepen. De visie op samenwerken met
ouders is nog niet uitgekristalliseerd binnen de school en tussen school en ouders.
OBS Tuindorp is een openbare basisschool in de wijk Tuindorp in Utrecht. De
leerlingpopulatie heeft een overwegend Nederlandse nationaliteit en afkomst, de ouders
zijn in grote meerderheid hoogopgeleid. Het gedachtengoed van Gert Biesta vormt het
vertrekpunt van de visie op onderwijs. De school wil een oefenplaats zijn waar kinderen
kunnen ontdekken en uitproberen wat er allemaal bij komt kijken om een persoon in de
wereld te zijn. De visie vat de school samen in: Onderzoek de wereld, ontdek je toekomst.

Onderzoeksvraag en doel van het onderzoek
De hoofdvraag is: Hoe kan OBS Tuindorp structureel het samenwerken met ouders
verdiepen?
De bijbehorende deelvragen zijn:
• Hoe ervaren ouders en school het samenwerken met elkaar?
• Is er een basis om tot partnerschap te komen?
• Als deze basis er is, hoe kan de school dit partnerschap concreet invullen?
Het doel van het onderzoek is de samenwerking met ouders te verdiepen en een visie op
samenwerken met ouders te hebben.

Resultaten
Uit verschillende enquêtes en meedenkgesprekken komt een overwegend positief beeld
naar voren m.b.t. hoe ouders en de school de samenwerking met elkaar ervaren. De

samenwerking zoals deze op dit moment bestaat op OBS Tuindorp geeft meer dan
voldoende basis om deze samenwerking te verdiepen naar een partnerschap.
Er is een belangrijkste stap gezet in het verwoorden en eigen maken van een visie op
educatief partnerschap. In hoofdstuk 5 van het onderzoeksverslag worden de resultaten
van de enquêtes en de meedenksessies gepresenteerd aan de hand van de tien criteria
voor educatief partnerschap. Daarnaast is de casus ‘de invoering van het rapportfolio’
gekozen om in te kunnen zoomen op de samenwerking met ouders en die tegelijkertijd
handvatten biedt om het educatief partnerschap verder invulling te geven. Hoewel
het ontwikkelen van dit rapportfolio heel wat voeten in de aarde heeft en langer duurt
dan aanvankelijk gedacht zijn ouders en leerkrachten overwegend positief over de
invoering van een rapportfolio en deze nieuwe vorm van communicatie over de
ontwikkeling van het kind.

Conclusie
Uit deelonderzoeken komt naar de voren dat de ouderpopulatie en de school
opvallend vaak op één lijn zitten. Vooral de samenwerking tussen leerkrachten en ouders
wordt door beide respondentgroepen positief bevonden. Uit het onderzoek kwam naar
voren dat ouders het team van OBS Tuindorp als een professioneel team ervaren dat
weet waar het mee bezig is en de verantwoordelijkheid voor het geven van goed
onderwijs graag bij de professionals legt.
Hoewel leerkrachten en ouders aangeven dat het digitale rapportfolio nog niet uit
ontwikkeld is en dat met name het rapportgedeelte van het rapportfolio nog verdere
uitwerking nodig heeft, ervaren zowel ouders als leerkrachten voor het overgrote deel
het rapportfolio als een toevoeging in de samenwerking met school.
Kortom ouders worden meer meegenomen in de weg die OBS Tuindorp aan bewandelen
is. Er is een stevige basis voor educatief partnerschap. Het gehele team van OBS Tuindorp,
ouders en leerlingen vormen partners van elkaar en maken zo samen een onderwijsteam
met elk verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Het digitale rapportfolio gaat in
het schooljaar 2020-2021 verder ontwikkeld worden, waarbij ouders en leerlingen ook
een stem krijgen.

Contact
Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Mirjam de Groot:
mirjam.degroot@spoutrecht.nl

