
versie 10 december 2011 
 

1 

 
 
 
 

toelichting 

ouderindicatoren in kwaliteitsprofielen 

ontwerpen t.b.v. Rotterdamse kwaliteitscyclus 2009  



versie 10 december 2011 
 

2 

inhoudsopgave 

 
inhoudsopgave 2 
inleiding 3 
ouderindicatoren 3 
thema’s kwaliteitsprofielen 3 
ouderindicatoren: toedeling subthema’s van ouders 4 
kwaliteitsstandaarden onderwijsinspectie 5 
webenquête 6 
ouder- en leerlingtevredenheid 6 
bovenschoolse ouderinsicatoren 7 



versie 10 december 2011 
 

3 

inleiding 

De Loos Moonitoring heeft op verzoek van het Rotterdamse onderwijsveld kwaliteitsprofielen 
ontworpen. De kwaliteitsprofielen maken onderdeel uit van het Rotterdamse kwaliteitsbeleid en zijn 
ontworpen om te worden ingebed in de kwaliteitscyclus. De kwaliteitsprofielen zijn erop gericht dat 
onderwijspartners telkenmale weer initiatieven ondernemen hun bijdrage aan onderwijsverbetering 
te optimaliseren.  
Deze toelichting beschrijft de ouderindicatoren die deel uitmaken van de kwaliteitsprofielen. 
Uitdrukkelijk zijn deze ouderindicatoren in staat ouders te wijzen op hun belangen en hun 
verantwoordelijkheden. 
 
De toelichting is een uitreksel van de volledige opzet van de kwaliteitsprofielen basisonderwijs, 
speciaal- en praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, en middelbaar beroepsonderwijs. 
Samenhangend met de volledige kwaliteitsprofielen, bestaan er separaat notities betreffende: 
• de wijze van rapportage; 
• de gerichtheid van informatie; 
• de referenties en de normeringen. 
 
Voor de Rotterdam heeft De Loos Monitoring drie kwaliteitsprofielen opgesteld, namelijk een 
kwaliteitsprofiel taal, een kwaliteitsprofiel leertijd en een kwaliteitsprofiel integratie. Het 
schoolprofiel, resultante van de drie onderliggende kwaliteitsprofielen, dekt het thema kwaliteit. 
 
Voorafgaand aan de beschrijving van de ouderindicatoren, geeft deze notitie een onderwijs-
inhoudelijke onderbouwing op de toedeling van deze kwaliteitsindicatoren aan de actor en 
onderwijspartner ‘ouder’. 
 

ouderindicatoren 
In de kwaliteitsprofielen is elke kwaliteitsindicator toegewezen aan een onderwijspartner. Er 
worden in de kwaliteitsprofielen vier onderwijspartners onderscheiden rondom de leerling. 

Leerlingen (en deelnemers) staan centraal: Het 
onderwijs en de voorzieningen stellen hen in staat zich 
voor te bereiden op de samenleving en een 
maatschappellijke positie. Zij zijn de primair 
belanghebbenden. En zij zijn dan ook primair 
verantwoordelijk voor het benutten van de kansen en 
mogelijkheden. 

School, ouders, overheid en bestuur kunnen elk op hun eigen wijze bijdrage aan de realisatie van 
hun scholing en ontploooiing. Nadrukkelijk is niet alleen de school verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Ouderindicatoren laten zien wat voor ouders relevant is, 
belangwekkend is, wat de effecten zijn van hun keuzes. Het wijst ouders op hun bijdragen aan de 
onderwijskwaliteit en hun verantwoordelijkheden. 
 

thema’s kwaliteitsprofielen 
Kwaliteitsprofielen zijn georganiseerd rond een actueel beleidsthema. Zo is er een taalprofiel met  
allerhande taalindicatoren. De verschillenden taalindicatoren belichten telkenmale een ander 
kwaliteitsaspect van het thema taal. Een voorbeeld van subthema taal, is de mate waarin scholen 
de referentieniveaus halen (indicator voldoende taalbeheersing). 
Op eenzelfde wijze zijn het leertijdprofiel en het integratieprofiel opgebouwd met diverse 
kwaliteitsindicatoren. Hieronder een kort exposé met de groslijst kwaliteitsthema’s. De 
ouderindicatoren zijn onderstreept: 

taalprofiel profiel leertijd profiel integratie 
• voldoende taalbeheersing 
• vermindering taalachterstand 
• gemiddeld taalniveau 
• taaleffectiviteit 
• taalbeleid van de school 
• schoolinvereventies taal 
• inspectietoezicht taal 

• ouderondersteuning 
• spijbelen en presentie 
• meldingen 
• voortijdig schoolverlaten 
• schoolbeleid leertijd 
• schoolinvereventies leertijd 
• inspectietoezicht leertijd 
• lesuitval 
• schooladvies 
• schoolkeuze 
• trajectrendement 
• schoolwisselingen 

• concentratiescholen 
• pendel 
• verschuiving 
• schoolbeleid integratie 
• schoolinvereventies integratie 
• inspectietoezicht integratie 
• schoolregels 
• uitstroomprofiel 
• profilering 

Niet alle kwaliteitsthema’s hebben een eigen kwaliteitsprofiel. Zo kent het beleidsthema 
ouderbetrokkenheid geen eigen profiel. De beschikbare ouderindicatoren zijn ondergebracht in de 
andere kwaliteitsprofielen.  
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Alle kwaliteitsindicatoren zijn positief gepoold (d.w.z. hoe hoger de uitkomst des te positiever het 
resultaat) en kennen één resulaat per school per schooljaar. Hierna worden de ouderindicatoren 
uit de kwaliteitsprofielen toegelicht. 
Niet alle ouderindicatoren laten zich trouwens peilen op schoolniveau. Aan het eind van deze 
notitie zullen de bovenschoolse ouderindicatoren worden besproken. 

 

ouderindicatoren: toedeling subthema’s van ouders 
Elke kwaliteitsindicator geeft een cijfermatige peiling binnen een thema. Vanuit een gedeeld belang 
zijn uiteindelijk alle indicatoren relevant voor alle onderwijspartners. Vanuit de kwaliteitszorg en de 
daarin vervatte opdracht telkenmale weer verbeteringen aan te jagen, zijn alle kwaliteitsindicatoren 
toegedeeld aan een onderwijspartner, is er een ‘eigenaar’ toegewezen. De onderwijspartners 
nemen elke een deel van de onderwijsverbetering op zich, worden daarmee trekker van dit 
subthema. Dit zijn dan de subthema’s die hen het meest nabij zijn, waar zij daadwerkelijk een 
invloed op hebben of direct effect zijn van hun handelen, een wettelijk taak hebben en/of hun 
belangen het meest direct raken. 

ouderindicator gemiddeld taalniveau 
De meeste leerlingen beschikken over een normale leercapaciteit en taalbeheersing. Echter in 
taalpeilingen worden de taalresultaten van reguliere leerlingen veelal tezaemn genomen met 
taalresultaten van achterstandsleerlingen en/of leerlingen met een beperkte leercapaciteit. 
Daarmee gaat het de relevante voor veel ouders teloor. 
De ouderindicator gemiddeld taalniveau is specifiek gericht op de ouders: het betreft een 
taalpeiling onder leerlingen zonder taalachterstand of beperkte leercapaciteit. Deze indicator biedt 
ouders de mogelijkheid een school te kiezen dat aansluit bij het taalontwikkeling van hun kind, de 
gewenst taalrijkheid en het verwachtingsniveau van de ouders. 
Veel leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs hebben baat bij een zo hoog mogelijk 
taalniveau, om zich vaktaal en begrippen eigen te maken en bij schoolverlaten deel uit te kunnen 
maken van bredere sociale (arbeids-)relaties. 

ouderindicator onderwijsondersteuning 
Ouders neigen een belangrijk deel van de opvoedingstaken te schuiven naar het onderwijs, terwijl 
de onderwijstaken van ouders vaak onvoldoende aandacht krijgen. Brugfuncties van 
oudercontactpersonen komen niet altijd goed uit de verf en leerkrachten te maken krijgen met 
gebrek aan medewerking van ouders en soms agressie. 
1. effectiviteit van leertijd is gebaat bij onderwijsondersteuning door ouders. De bijdrage van 

ouders om de aangeboden leertijd ook daadwerkelijk effectief te laten zijn, is immers groot. Zij 
hebben als geen ander invloed op uitgeruste, gezonde, geïnteresseerde, voorbereide, 
geconcentreerde, attente, weerbare, aangepaste, tijdig aanwezige en corrigeerbare leerlingen; 

2. kinderen leren ook buiten de school. Ouders kunnen zorg dragen voor leermomenten buiten de 
school. Ouders geven gelegenheid, rust en controleren huiswerk, internet en oefening; 

3. basisscholen trachten middels thema-avonden, rapportbesprekingen, ouderavonden en 
huisbezoeken, ouders te stimuleren tot onderwijsondersteunend gedrag. Daarbij benadrukken 
zij ondermeer de rol die ouders kunnen spelen bij een succesvol doorlopen van de 
schoolloopbaan. Betrokkenheid (en participatie) van de ouders is primair hun eigen 
verantwoordelijkheid (aanspreekbaarheid, medewerking, bekendheid, afstemming, afspraken). 
Scholen kunnen dit ondersteunen en stimuleren. 

De ouderindicator onderwijsondersteuning stoelt op bevraging van het schoolteam (primair 
onderwijs). 

ouderindicator spijbelen en presentie 
Ouders hebben een voorname invloed als het gaat om geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Ook 
hebben zij direct invloed op het zogenaamde luxe verzuim. De indicator peilt in welke mate hiervan 
sprake is. 

ouderindicator schooladvies en -keuze 
Schooladviezen en schoolkeuze kennen een belangrijke selectiefunctie in het onderwijs en 
betreffen feitelijk een inschatting van meest passende niveau. Adviezen zijn overigens niet altijd 
eenduidig over het meest passende niveau. Een keuze voor een opleiding en/of een school gaat 
Ook kan er sprake zijn van een tijdelijjke achterstand. Al met al vergt de overgang een zorgvuldige 
afweging. 
 
Primair zijn ouders verantwoordelijk voor de juiste afweging van de keuzes en opties. De 
schoolkeuze omvat ondermeer nabijheid van de school, veiligheid, vriendschappen, het 
onderwijsniveau, het schoolklimaat, de oriëntatie (sector), leerstrategie (inrichting), 
levensbeschouwing (richting), ouderbetrokkenheid. 
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In het begrip 'effectieve leertijd' zit het aspect dat de leerling op de juiste plek zit. Keuze- en 
selectieprocessen bij overgang zijn daarom relevant. Het gaat er om dat het aanbod en trajecten 
zijn afgestemd op wat de leerling kan, interesseert en motiveert. 
De indicator toont hoeveel leerlingen volgens de normen te hoog geadviseerd of geplaatst worden. 
Reden en uitkomst van overadvisering en –plaatsing zijn op individueel niveau niet in beeld.  
 

ouderindicator schoolwisselingen 
Bij schoolwisseling bestaat er het risico dat de leertijd niet optimaal rendeert: 
• geen optimale aansluiting op de opleiding van bestemming: de lopende leerlijn wordt mogelijk 

(deels) verbroken, er kan sprake zijn van dubbeling of hiaten in de lesstof, mogelijk dat het 
inmiddels geleerd niet meer (volledig) wordt aangesproken, en/of dat er sprake is van een ander 
didactische aanpak en pedagogisch klimaat 

• geen optimale verblijfsduur op de opleiidng of school van herkomst: bij voortijdige wisselingen is 
rendement van begeleiding, keuzes en aanpak niet optimaal. 

Ouders bepalen voornamelijk de verblijfsduur van hun leerlingen op een school. Het is de opdracht 
aan de ouders niet lichtvaardig van school te wisselen en ernaar te streven schoolwisselingen te 
beperken en zo de school ook daadwerkelijk meer armslag te geven om hun leerlingen een 
effectief en passend aanbod te doen. Wanneer de school en de ouders elkaar gevonden hebben in 
een opvoedkundige en onderwijskundige lijn waarbij de leerling gedijt, zal een schoolwisseling 
minder snel ontijdig plaatshebben. En zo kan de verblijfsduur gezien worden als een resultante van 
inspanningen en voorzieningen gerelateerd aan effectieve leertijd.  

ouderindicator verschuiving 
Verschuivingen leiden tot versterking of vermindering van concentraties binnen de 
leerlingenpopulaties. Verschuivingen tonen niet de concentratiegraad, maar de verandering daarin: 
het vergelijkt de samenstelling van onderbouw of brugjaren met de samenstelling van de 
bovenbouw of examenjaren. Verschuivingen zijn zichtbaar bij scholen die worden vermeden 
alsook scholen die verkozen. 
Uitgangspunt is dat dat vlucht, een versterkte concentratie en segregatie ongunstig zijn: de 
kwaliteitsindicator is positief wanneer de samenstelling evenrediger wordt. 
Er bestaan diverse initiatieven om een verdere concentratie op scholen tegen te gaan en te komen 
tot een een afgestemde en gezamenlijke schoolkeuze. Een en ander kan worden gestuurd 
(versterkt of afgezwakt) door het werken met dubbele plaatsingslijsten.  
Verschuivingen kunnen samenhangen met veranderende samenstelling van wijken 
(stadsvernieuwing, verpaupering, incidenten en opvattingen over wijken). Er bestaan wijk- en 
ouderinitiatieven tegen de vlucht. Buitenschoolse opvang op een onderwijslocatie kan resulteren in 
verschuivingen. 
Maar al met al hebben ouders een doorslagevende rol. Het is aan de ouders een juiste 
schoolkeuze te maken en hun kinderen al dan niet op een school binnen de wijk te laten 
inschrijven dan wel te verhuizen. 

ouderindicator uitstroomprofiel 
Binnen het perspectief van sociaalstructurele integratie is onderwijs een cruciale factor. Het geeft 
zicht in de ontwikkelingen van kansen tot sociaalstructurele integratie. Ouders ondersteunen hun 
kinderen bij het herkennen en het benutten van de kansen zich een goed kwalificatieniveau te 
verwerven. Uitstroomprofiel kan worden gezien als een resultante van een proces van het zoeken 
naar het beste onderwijs of het vinden van alternatieven indien het reguliere onderwijs niet 
volstaat. 
De kwaliteitsindicator uitstroomprofiel is mede toegewezen aan de ouders om dat de belangen van 
ouders hierbij zo groot zijn, en niet zozeer om dat dit hier uitsluitend de verantwoordelijkheden van 
ouders betreft. Dit laat onverlet dat ouders een grote verantwoordelijkheid in deze hebben. 
 
Aan het einde van de basisschoolleeftijden kunnen reeds twee groepen worden vastgesteld wier 
kansen danig zijn verminderd: 
• leerlingen die zijn uitgestroomd naar het speciaal onderwijs of expertisecentra 
• leerlingen die verlaat en met lee ftijdsachterstand starten in het voortgezet onderwijs 

De indicator toont in welke mate de percentages voor de groepen leerlingen onderling verschillen. 
In het voortgezet onderwijs toont de indicator uitstroom de mate waarin binnen de scholen het 
maatschappelijk goed kwalificatie gelijkelijk verdeeld wordt over de aanwezige groepen leerlingen.  

 

kwaliteitsstandaarden onderwijsinspectie 
In de kwaliteitsprofielen taal, leertijd en integratie zijn de oordelen van onderwijsinspectie over 
deze thema’s opgenomen. De beoordeling door de onderwijsinspectie betreft ook voor ouders 
relevente kwaliteitstandaarden. 
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Kwaliteit, zoals gepeild door de onderwijsinspectie, betreft uiteindelijk en dus primair een 
verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Schoolbesturen worden geacht ervoor zorg te dragen 
dat de uitkomsten van kwaliteitsbeoordeling besproken worden met de medeweggenschapsraad, 
oudercommissie en ouders. En dat met hen verbeteringsvoorstellen worden bespreken, inclusief 
voorstellen die bijdragen van de ouders betreffen. 
Klachten van ouders worden door de onderwijsinspectie opgevat als signaal en kunnen leiden tot 
een verscherpt of gericht toezichtarrangement. Ernstige klachten kunnen leiden tot een incidenteel 
onderzoek. 

 

webenquête 
Voor de verkrijgen van basisgegevens voor de ouderindicatoren wordt deels gebruik gemaakt van 
de webenquete. De webenquete dient voor: 

• de verkijging van basisgegevens voor schoolbeleid en schoolinterventies; 
• een aanvullende en tussentijdse eigen beoordeling van de standaarden van de inspectie; 
• beoordeling door het team van kwaliteitsaspecten van ouders (alleen voor primair onderwijs). 

 
Hieronder een schema waarin onderdelen van de wenenquete worden opgesomd die direct of 
indirect zijn te relateren zijn aan de kwaliteiten van ouders: 
 taalprofiel profiel leertijd integratieprofiel 

v
o

o
rn

e
m

e
n

s
 

• taalactiviteiten ouders • telaatkomen en verzuim 
• ouderonderwijs-
ondersteuning 

• opvoedingsondersteuning 
• huiswerkbeleid 
• overgang en doublure 

• dubbele wachtlijsten 
• wervingsbeleid 
• ouderparticipatie 
• ouderbespreking 
• pesten en veiligheid 

in
te

rv
e

n
ti
e
s
 

• vroegschoolse activiteiten • buitenschools leren • vriendschapsrelaties 
• voorlichtingscarrousel 
• wijkvoorzieningen 
• schoolmaatschappelijk werk 

in
d

ic
a

to
r 

•  • veilig huis bieden (attentie 
en weerbaarheid) 

• regels stellen (correctie en 
concentratie) 

• op tijd naar bed (uitgerust) 
• gezondheid (ziekte, fitheid) 
• vakantie (luxe verlof) 
• taal (thuistaal, taalrijkheid) 
• attitude (interesse, belang) 
• huiswerk (gelegenheid, rust, 
controle) 

• contacten (aanspreekbaar, 
medewerking, bekendheid) 

• besprekingen (afstemming, 
afspraken) 

• studie (opvoeding). 

 

 

 

ouder- en leerlingtevredenheid 
Investeren in tevreden ouders loont. Tevreden ouders zijn bereid zich in te zetten voor de school 
en hebben een positief effect op de aanwas van nieuwe leerlingen. Ouders waarderen het als uw 
school hen vraagt deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Ze denken graag mee over 
hoe de school gericht kan werken aan kwaliteit op school. Ouder- en 
leerlingtevredenheidsonderzoeken meten de tevredenheid van ouders op aspecten als ‘docenten’, 
‘voorzieningen op school’, ‘persoonlijke ontwikkeling van het kind’, ‘communicatie met de school’, 
‘veiligheid’, ‘het onderwijs dat op school wordt verzorgd’, ‘schoolleiding’ en ‘extra activiteiten die de 
school organiseert’. Het geeft de school inzicht in wat de ‘satisfiers’ en ‘dissatisfiers’ voor de 
ouders zijn en welke verbeterpunten het beste als eerste door uw school dienen te worden 
opgepakt. In deze zin is de school primair de actor die met de bevindingen uit 
tevredenheidsonderzoeken aan de slag zal gaan. Daarnaast zijn resultaten van ouder-
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tevredenheidsonderzoeken niet direct in te passen in de drie Rotterdamse kwaliteitsprofielen. Dit 
laat onverlet dat de uitkomsten niet mogen ontbreken bij de kwaliteitsindictoren voor ouders. 
 

bovenschoolse ouderindicatoren 

De Loos Monitoring heeft nog geen bovenschoolse ouderindicatoren uitgewerkt. Maar gedacht kan 
worden aan de volgende subthema’s: 
• regionale pendel 
• beroep op jeugdzorg 
• vroegsignalering en jeugdgezondheid 
• buitenschoolse veiligheid en aggresiviteit 
• kwalificatieniveau en -status van 23 jarigen 

 


