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Voorwoord

De positie van ouders in het onderwijs is de laatste jaren aan het veranderen, als 

gevolg van een verandering in de bestuurlijke verhoudingen tussen overheid, scholen 

en ouders. De overheid zet een stap terug, waardoor het aantal centrale regels ver-

minderd wordt. Scholen krijgen daarmee meer ruimte voor eigen keuzen en accen-

ten. Als tegenwicht voor deze toenemende zelfstandigheid wordt tegelijkertijd de 

positie van ouders in het onderwijs versterkt. Om te zorgen voor een goede afstem-

ming, moeten scholen ouders betrekken bij de invulling van de keuzeruimte die de 

overheid hen laat. Het beleid roept ouders en scholen op samen op te trekken als 

‘partners in opvoeding en onderwijs’. 

De gewenste verandering in de verhouding tussen ouders en school was voor het 

Sociaal en Cultureel Planbureau aanleiding onderzoek te doen naar de visie van 

ouders op opvoeding en onderwijs, en naar hun rol in de school van hun kind. Eind 

2000 werd een enquête gehouden onder ouders met kinderen in het basisonderwijs 

en in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. De enquête werd bekostigd door 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

In de enquête zijn veel onderwerpen aan de orde gesteld en er is veel materiaal verza-

meld. Gekozen is daarom de rapportage in twee delen te splitsen. In Ouders bij de les 

uit 2002 is verslag gedaan van de deelname van ouders aan activiteiten in de school 

en van hun opinies over een aantal op dat moment actuele onderwerpen (lestijden, 

fi nanciële ouderbijdrage). 

In het voorliggende rapport staat de visie van ouders op opvoeding en onderwijs 

centraal. Wat vinden ouders belangrijk in de opvoeding van hun kinderen en hoe 

kijken ze aan tegen de taakverdeling tussen school en gezin? Door welke overwegin-

gen laten ouders zich leiden bij de keuze van een school en wat zijn hun opvattingen 

over de doelstellingen en aanpak in het onderwijs? Sluit het onderwijsaanbod van de 

scholen aan op de wensen en opvattingen van ouders? Hoe tevreden zijn ouders met 

de kwaliteit van de school van hun kind? 

De beleidsdocumenten Koers primair onderwijs en Koers voortgezet onderwijs trekken 

nadrukkelijk de lijn door van minder centrale regels en meer zelfstandigheid voor 

scholen. Met de uitkomsten van het voorliggende onderzoek weten scholen beter 

welke opvattingen leven onder ouders en kunnen zij daarop inspelen. Verder geven 

de resultaten op een aantal punten inzicht in het draagvlak van het gevoerde onder-

wijsbeleid. Voor ouderorganisaties, ten slotte, schetst het onderzoek een beeld van 

de visie van hun achterban. 
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Speciale dank gaat uit naar de Inspectie van het onderwijs voor het ter beschikking 

stellen van gegevens en naar de ruim tweeduizend ouders die enthousiast meewerk-

ten aan het onderzoek. 

Prof. dr. Paul Schnabel

Directeur scp
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1  Inleiding: ouders over opvoeding en onderwijs

1.1 Onderzoek naar opvattingen van ouders 

Minder overheidsregels, meer zelfstandigheid voor de scholen en grotere inbreng 

van ouders zijn een rode draad in het onderwijsbeleid van de laatste jaren. Scholen 

moeten meer dan voorheen eigen keuzen kunnen maken. Wel is het de bedoeling 

dat zij daarbij nadrukkelijk rekening houden met de wensen en verlangens van 

de ouders. De grotere inbreng van ouders moet niet alleen een zeker tegenwicht 

bieden aan de groeiende zelfstandigheid van de school; de verwachting is ook dat de 

inbreng van ouders bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en aan een betere 

afstemming van het onderwijsaanbod op de vraag. 

Onderwijs en opvoeding worden steeds meer gezien als een gezamenlijke taak van 

school en gezin. 

De scheidslijn tussen school en gezin wordt minder scherp en de school krijgt 

taken toebedeeld die voorheen eerder op de weg van het gezin lagen. 

Wat de grotere inbreng van ouders in het onderwijs gaat betekenen, is onduidelijk. 

Daarvoor is te weinig bekend over de wensen en opvattingen van ouders over het 

onderwijs van hun kinderen. Evenmin is bekend hoe ouders aankijken tegen het 

vervagen van de scheidslijnen tussen school en gezin. In de voorliggende studie 

wordt verslag gedaan van een onderzoek naar wensen en opvattingen van ouders 

over opvoeding en onderwijs. De studie richt zich op ouders met kinderen in het fun-

derend onderwijs: het basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs. 

Het speciaal onderwijs blijft buiten beschouwing.

De studie is een vervolg op Ouders bij de les (Vogels 2002), waarin de feitelijke betrok-

kenheid bij de school van deze groep ouders centraal stond. Tevens kwam daarin aan 

de orde hoe ouders zich (laten) informeren over school- en onderwijszaken en hoe zij 

aankijken tegen een aantal op dat moment actuele kwesties (verandering van lestijden, 

hogere fi nanciële ouderbijdrage).

Een belangrijke conclusie uit Ouders bij de les was dat er vier typen ouders zijn te 

onderscheiden, naar gelang hun betrokkenheid bij de school: ‘partners’, ‘participanten’, 

‘overdragenden’ en ‘onzichtbaren’. 

De eerste twee groepen zijn het meest actief; partners maken vaker deel uit van 

formele organen (schoolbestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad), participanten 

zijn meer betrokken bij informele activiteiten (hulp bij uitstapjes, festiviteiten enz.). 

Beide groepen zijn naar verhouding vaak hoog- en middelhoog opgeleid. Het onder-

scheid tussen beide groepen is niet groot, maar de partners zijn wat meer gericht op 

het uitoefenen van invloed in de school. 
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De derde en vierde groep zijn passiever. De overdragenden zijn vooral te vinden in het 

orthodox-protestantse onderwijs, met name de reformatorische denominatie.1 Deze 

kleine groep vertrouwt erop dat de school het mandaat dat zij van de ouders heeft 

gekregen niet zal beschamen. Doet de school dat wel, dan komen zij in actie, maar 

voor het overige zullen zij zich weinig met de school bemoeien. 

De onzichtbare ouders, ten slotte, participeren nog het minst van alle groepen. Dit 

zijn vaak laagopgeleide en allochtone ouders. Vanwege hun geringe bemoeienis met 

de school is onduidelijk wat hun wensen ten aanzien van het onderwijs zijn. Het is 

daarom niet zeker of zij zich kunnen vinden in de wensen en opvattingen die actieve 

ouders in de school naar voren brengen. 

Handelde Ouders bij de les voornamelijk over het gedrag, in het voorliggende rapport 

staan de opvattingen van ouders centraal. Welke opvattingen hebben zij over opvoe-

ding en onderwijs? Wat vinden ouders belangrijk en hoe verhouden hun opvattingen 

zich tot de praktijk van het onderwijs van hun kinderen? Zal meer inbreng van ouders 

leiden tot veranderingen of zullen de scholen het min of meer bij het oude kunnen 

laten? Over opvattingen van ouders werd eerder beknopt gerapporteerd in de Sociale 

Staat van Nederland (scp 2001) en het Sociaal en Cultureel Rapport 2002 (scp 2002a).

De bevindingen in Ouders bij de les riepen de vraag op in hoeverre de opvattingen van 

verschillende groepen ouders uiteenlopen. Komen de opvattingen van de meest 

actieve groep ouders overeen met die van de grote groep die zij vertegenwoordigen? 

In het voorliggende rapport wordt uitvoerig ingegaan op verschillen in visie op 

opvoeding en onderwijs van diverse groepen ouders.

Dit inleidende hoofdstuk geeft een schets van de ontwikkelingen in het beleid en 

de onderwijspraktijk die de aanleiding vormen voor de voorliggende studie, en van 

de probleemstelling en onderzoeksthema’s die daaruit zijn afgeleid. Verder wordt in 

het kort ingegaan op de gebruikte gegevens en bronnen. Het hoofdstuk sluit af met 

een overzicht van de inhoud van de overige hoofdstukken van de studie. 

1.2  Ontwikkelingen in onderwijsbeleid en -praktijk

1.2.1 Meer inbreng van ouders

De positie van ouders in het onderwijs is sinds het midden van de jaren negentig aan 

het veranderen.

De aanzet tot die verandering werd in het begin van de jaren negentig gegeven in 

het ‘Schevenings beraad’, waarin de hoofdlijnen van nieuwe bestuurlijke verhoudingen 

in het onderwijs werden overeengekomen. Minder centrale regels, vergroting van de 

zelfstandigheid van scholen en versterking van het samenspel tussen de school en haar 

omgeving waren daarbij belangrijke uitgangspunten. Het idee was dat centraal vast-

gestelde, uniforme regels onvoldoende recht doen aan de uiteenlopende omstandig-

heden waar scholen mee te maken hebben. Scholen moesten meer ruimte krijgen om 

zelf passende oplossingen te kiezen voor de problemen waar ze mee te maken hebben. 
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Als tegenwicht voor de toenemende beleidsvrijheid van scholen diende de inbreng van 

ouders tegelijkertijd te worden versterkt. Daarmee werd aangesloten bij maatschappe-

lijke ontwikkelingen zoals de toegenomen mondigheid van burgers en de stijging van 

het opleidingsniveau. Ouders streven niet alleen naar meer inbreng, ze zijn er door hun 

hogere opleidingsniveau ook beter voor toegerust dan in vroeger tijden.

De inbreng van ouders is niet alleen bedoeld als tegenwicht voor de toenemende 

beleidsvrijheid van de school, maar heeft naar verwachting tevens een positief effect 

op de kwaliteit van het onderwijs. In de nota De school als lerende organisatie heette het 

dat de ‘de kwaliteit van het onderwijs gebaat is bij een actieve dynamische dialoog 

tussen al degenen die zich bij de school betrokken weten’ (ocenw 1995). Het ideaal 

is dat ouders en school als ‘partners in onderwijs en opvoeding’ samen optrekken.

In de recente ‘koersdocumenten’ voor het primair en voortgezet onderwijs wordt de 

lijn van minder centrale regels, meer automie voor de scholen en meer ruimte voor 

verschillen tussen scholen verder doorgetrokken. Bij dit alles wordt veel nadruk 

gelegd op samenwerking en samenspraak tussen ouders en school (ocw 2004a en 

2004b). De mogelijkheden van ouders om via formele medezeggenschap mee te 

beslissen moeten gelijke tred houden met de toenemende keuzeruimte van scholen. 

Zo is de nieuw ingevoerde keuzevrijheid om in het basisonderwijs af te wijken van de 

gangbare vijfdaagse schoolweek, gekoppeld aan de instemming van ouders.

Om de dialoog tussen ouders en school goed van de grond te krijgen, zijn in het 

tweede deel van de jaren negentig diverse maatregelen en voorzieningen getroffen. 

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs werden verplicht een schoolgids en een 

schoolplan op te stellen, waarin ze inzicht geven in de doelstellingen, de aanpak en de 

resultaten van het onderwijs, in de maatregelen die worden genomen om de kwaliteit 

van het onderwijs te bevorderen, in de manier waarop het onderwijs aan zorgleer-

lingen is vormgegeven enzovoort. Er is een klachtenregeling ingevoerd die ontevre-

den ouders de mogelijkheid geeft hun bezwaren aan een klachtencommissie voor 

te leggen. Verder is er gewerkt aan een verbetering van de informatievoorziening aan 

ouders. Er verschenen onderwijsgidsen voor het basis- en voortgezet onderwijs, met 

daarin onder andere algemene informatie over de gang van zaken in het onderwijs, 

en de rechten en plichten van ouders en leerlingen (ocenw 2000a en 2000b). Ook 

werd gestart met de publicatie van rendementsgegevens en kwaliteitsoordelen van de 

onderwijsinspectie over individuele scholen voor basis- en voortgezet onderwijs (de 

kwaliteitskaarten, zie www.kwaliteitskaart.nl). Het initiatief hiervoor lag overigens 

bij het dagblad Trouw, dat in 1997 voor het eerst een lijst publiceerde met rende-

mentsgegevens (vertraging, slaagcijfers enz.) van individuele scholen. De mogelijk-

heden voor ouders om zich op basis van objectieve gegevens een beeld te vormen van 

het functioneren van een school, zijn sindsdien aanzienlijk toegenomen (Dijkstra et 

al. 2001a). 
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Ook op het terrein van de wettelijke inspraakmogelijkheden werden vernieuwingen 

aangekondigd, die de positie van ouders zouden moeten versterken. De inspraak van 

ouders is formeel geregeld via de medezeggenschapsraad, het gemeenschappelijke 

inspraakorgaan voor ouders en personeel. In het voortgezet onderwijs hebben naast 

de ouders ook leerlingen zitting in de medezeggenschapsraad.2 Er ligt een voorstel van 

al weer enkele jaren oud, om de wettelijke bepaling te schrappen waarmee ouders die 

de grondslag van de school niet onderschrijven, uitgesloten kunnen worden van actief 

en passief kiesrecht voor de medezeggenschapsraad. Ook wordt gedacht aan de intro-

ductie van een geschillenregeling en aan een uitbreiding van de rechten van ouders bij 

verandering van de grondslag van de school (tk 2000/2001a).3 Tot op heden zijn deze 

plannen echter niet gerealiseerd. Het wachten is op de in de koersdocumenten (ocw 

2004a en 2004b) aangekondigde nota met nadere voorstellen. 

1.2.2 Meer marktwerking bij de schoolkeuze

De schoolkeuze is het moment bij uitstek waarop de onderwijsmarkt zijn werk doet. 

Ouders bezinnen zich op hun wensen en zoeken een school die bij hen en hun kind 

past. Kozen ouders in het verleden vooral voor een school binnen de eigen richting of 

simpelweg voor de school om de hoek, de laatste decennia zijn kwalitatieve overwe-

gingen een belangrijker rol gaan spelen in de schoolkeuze. De maatregelen die zijn 

getroffen om de schoolkeuze te versterken (schoolgidsen, kwaliteitskaarten) sluiten 

aan bij deze ontwikkeling. Ze zijn erop gericht ouders zodanig toe te rusten dat zij in 

staat zijn een goed geïnformeerde keuze te maken, die (mede) op basis van kwaliteit 

beredeneerd is.

Scholen op hun beurt zullen zich, meer dan voorheen, moeten profi leren op basis 

van hun kwaliteit en professionaliteit. Om niet onder te gaan in ‘de slag om de leer-

ling’, zullen zij moeten inspelen op de wensen van de ouders. Scholen die onder de 

maat presteren en daar onvoldoende aan werken, zullen dit merken door afnemende 

leerlingaantallen. Scholen die een pedagogisch-didactische aanpak hanteren waar 

ouders niet (meer) achterstaan, zullen zich aan de wensen van ouders moeten aan-

passen, teneinde hun marktaandeel te behouden. De slag om de leerling leidt tot een 

betere afstemming van het onderwijsaanbod op de vraag, zo is de verwachting. 

Segregatie in het onderwijs

Een sterkere profi lering van het scholenaanbod en een meer bewuste schoolkeuze 

hebben echter ook een keerzijde. Bij een sterkere profi lering van het scholenaanbod 

zullen scholen zich, meer dan voorheen, op een bepaald segment van de onderwijs-

vraag richten. De kans dat ouders met een bepaalde visie op onderwijs elkaar vinden in 

de voorkeur voor een bepaald type scholen, neemt daardoor toe – zeker indien steeds 

meer ouders een bewuste, op kwaliteit gerichte schoolkeuze maken. Dat betekent 

wel dat het samenvallen van verschillen in onderwijsopvattingen met verschillen van 

sociaal-economische aard (lager en hoger opgeleide ouders) en/of sociaal-culturele 

aard (bv. autochtone en allochtone ouders), leidt tot een toenemende scheiding in het 

onderwijs tussen kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen. Ook de versterking 
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van de inbreng van ouders in de school zou dat effect kunnen hebben; de aanpassing 

van het profi el van een school aan de opvattingen van een bepaalde groep ouders, zal 

die school minder aantrekkelijk maken voor andere groepen ouders. 

Meer marktwerking en meer inbreng van ouders kunnen dus onbedoeld leiden tot 

een scherpere scheiding tussen scholen voor verschillende sociale klassen, en tussen 

‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. De traditionele segmentatie langs levensbeschouwelijke 

lijnen, waarbij de sociale klassen elkaar troffen binnen de eigen richting, maakt 

wellicht plaats voor, of wordt aangevuld met segmentatie langs sociaal-economische 

en/of etnische lijnen. 

De scheiding langs etnische lijnen wordt in het beleid nadrukkelijk als een pro-

bleem onderkend. Het voornemen is gemeenten en schoolbesturen ‘niet-vrijblijvende 

afspraken’ te laten maken over de spreiding van (allochtone) achterstandsleerlingen 

(tk 2003/2004b). In de praktijk kan dat neerkomen op een zekere inperking van de 

vrijheid van schoolkeuze, terwijl het juist beleid is om deze te versterken.

Scholenplanning en afstemming van het aanbod op de vraag

Het fusie- en schaalvergrotingsbeleid dat in de jaren negentig in het basis- en voort-

gezet onderwijs is gevoerd, riep vragen op naar de afstemming van het scholenaan-

bod op de vraag. Niet alleen liep het scholenaanbod terug als gevolg van fusies en 

schaalvergroting, ook werd de stichting van nieuwe scholen, door een verhoging van 

de getalsnormen, sterk aan banden gelegd. De dynamiek in het scholenaanbod, en 

dus de mogelijkheid om het aanbod aan te passen aan veranderingen in de vraag naar 

verschillende onderwijsrichtingen, dreigde te worden aangetast. Voorgesteld werd 

om, middels een ‘richtingsvrije’ planning van scholen en via versterking van de positie 

van ouders in het schoolbestuur, de mogelijkheden te vergroten om het aanbod aan de 

vraag aan te passen (tk 1996/1997). Naar aanleiding van discussies en adviezen werden 

de voorstellen afgezwakt, maar ook in afgezwakte vorm zijn ze niet uitgevoerd. 

1.2.3 Verschuivingen in de taakverdeling tussen school en gezin

School en gezin houden zich beide bezig met de ontwikkeling van kinderen, maar 

zij hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. Ouders zijn de eerstverantwoor-

delijken voor de opvoeding van hun kinderen. Opvoeden betekent dat ouders hun 

kinderen structuur, verzorging en bescherming bieden, en de ontwikkeling van 

hun kinderen stimuleren door kennis, normen en waarden over te dragen. Voor de 

school ligt het zwaartepunt eerder bij ontwikkeling van kennis en vaardigheden van 

kinderen. Niettemin is de scheidslijn tussen opvoeding en onderwijs eerder vloeiend 

dan scherp; ook scholen houden zich bezig met opvoeding en de ontwikkeling van 

normen en waarden, en ook gezinnen dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en 

vaardigheden (Bronneman-Helmers 1999).

Door ontwikkelingen in het beleid en in de onderwijspraktijk, is de afbakening 

tussen de verantwoordelijkheden van school en gezin in het afgelopen decennium 
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ter discussie komen te staan. De bemoeienis van scholen met gezinstaken neemt 

grosso modo toe. Ouders worden vaker door scholen aangesproken op hun verant-

woordelijkheden; in een aantal gevallen neemt het onderwijs juist taken op zich die 

van oudsher vooral bij het gezin liggen.

Een aanzet tot taakuitbreiding van de school werd gegeven met het debat over 

de pedagogische taken van de school. De toenmalige minister van Onderwijs en 

Wetenschappen installeerde in het begin van de jaren negentig het Platform pedago-

gische opdracht van het onderwijs, met als doel het aanzwengelen van de discussie over 

de bijdrage van het onderwijs aan gemeenschapszin en de vorming van normen en 

waarden. De gedachte was dat scholen een grotere rol moesten spelen in de morele 

en sociale vorming van hun leerlingen. Vanwege de traditioneel terughoudende rol 

van de overheid op het terrein van normen en waarden in het onderwijs, kwam het 

platform niet tot al te concrete, richtinggevende uitspraken (ppoo 1995). Wel werd 

in 1998 de bevordering van sociaal gedrag (respectvol gedrag, rekening houden met 

anderen) expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het basisonderwijs. 

De laatste jaren is er veel aandacht voor de bijdrage van het onderwijs aan de bevor-

dering van burgerschap en integratie – dit onder invloed van het debat over de integratie 

van de minderheden en van de, door het kabinet-Balkenende-I en -II weer opgestarte, 

discussie over normen en waarden. Burgerschapsvorming zal onderdeel worden van de 

wettelijke taken van het primair en voortgezet onderwijs (tk 2003/2004a).

Een ontwikkeling in de onderwijspraktijk die leidt tot een uitbreiding van het taken-

pakket van de scholen, is de opkomst van de ‘brede school’. De brede-schoolbewe-

ging ontstond in de jaren negentig, als een poging om via samenwerking tussen 

onderwijs en andere voorzieningen (op de terreinen welzijn, gezondheidszorg, 

maatschappelijk werk, politie, cultuur, sport) de ontwikkelingskansen van kinderen 

te verbeteren (Studulski 2002). Aanvankelijk lag het accent bij brede scholen op de 

bevordering van de ontwikkeling van kinderen uit achterstandsgroepen. 

Later verschoof het accent naar andere doelstellingen, zoals het bieden van een 

oplossing voor ‘dagindelingsproblemen’ van ouders, het aanbieden van culturele en 

sportieve activiteiten buiten schooltijd, het verbreden van de zorg voor kinderen of 

de ontwikkeling van de buurt. Deze functieverbreding voldeed onder meer aan de 

behoefte van tweeverdieners aan opvang en activiteiten voor hun kinderen buiten 

schooltijd.

Het aantal brede scholen neemt snel toe; in 2003 waren circa 500 brede scholen 

operationeel (Oberon 2003). De verwachting is dat dit aantal in 2010 uiteindelijk tot 

circa 1200 zal zijn opgelopen.

In het kader van het achterstandenbeleid en het beleid rond de ‘veilige school’, 

worden ouders vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Het gevoel leeft 

in het onderwijs dat steeds meer ouders hun taak als opvoeder onvoldoende waar-

maken. Ouders zorgen soms onvoldoende voor de basisvoorwaarden die nodig zijn 
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om met succes aan het onderwijs deel te nemen. Kinderen komen zonder ontbijt naar 

school, zijn niet goed uitgerust of komen te laat, en ouders zelf zijn niet of nauwe-

lijks geïnteresseerd in hun vorderingen op school. Als ouders in gebreke blijven, is 

het wegwerken van onderwijsachterstanden gedoemd te mislukken. Ook de inzet 

van ouders om probleemgedrag van hun kinderen tegen te gaan, wordt als onvol-

doende ervaren. Scholen hebben het gevoel dat zij daardoor steeds meer taken krij-

gen toegeschoven die eigenlijk bij het gezin thuishoren. 

Het idee is gelanceerd om ouders via een oudercontract aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheden (Uitleg 2002). Het contract kan afspraken bevatten over een 

inspanningsverplichting van ouders om hun kinderen thuis te ondersteunen en te 

begeleiden (opvoeding, verzorging en huiswerk), en om regelmatig naar school te 

komen voor overleg en informatie over vorderingen van hun kind op school. Ook 

kunnen in het contract afspraken tussen ouders en school worden vastgelegd over de 

gedragsregels die de school hanteert en over de sancties die volgen als het kind over 

de schreef gaat. 

1.2.4 De kwaliteit van het onderwijs

De vergroting van de inbreng van ouders moet niet alleen leiden tot een betere 

afstemming van het onderwijs op hun wensen, er wordt ook een positieve bijdrage 

aan de kwaliteit van het onderwijs van verwacht. Wat daarbij onder de ‘kwaliteit van 

het onderwijs’ wordt verstaan, wordt niet geëxpliciteerd. Doel van het beleid is nu 

juist om scholen en ouders een zekere ruimte te bieden, om zelf invulling aan het 

kwaliteitsbegrip te geven. De speelruimte voor ouders en scholen is overigens niet 

onbegrensd; deugdelijkheideisen, in de wet geformuleerde doelstellingen, kerndoe-

len, examenprogramma’s en het toezicht van de onderwijsinspectie, alle bedoeld 

om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, perken het speelveld van scholen 

in. Wel wordt gestreefd naar verruiming van de keuzeruimte; de vernieuwde kern-

doelen en eindtermen zullen scholen meer ruimte voor eigen keuzen laten, evenals 

meer nadruk op het – niet uniforme – schoolexamen bij afsluiting van het voortgezet 

onderwijs, en inspectietoezicht dat aansluit bij de keuzen die de school maakt (ocw 

2004a en 2004b).

In beschouwingen over de kwaliteit van het onderwijs wordt vaak onderscheid 

gemaakt tussen kwaliteit van de input, van het proces en van de output van het onder-

wijs (scp 2002a). Bij de input gaat het om de schoolgebouwen, het personeel en mate-

riële voorzieningen (leermiddelen en computers). Bij het proces gaat het om zaken als 

het didactisch handelen, het pedagogisch klimaat, het leerstofaanbod, de leerlingen-

zorg en de beschikbare leertijd. Bij de output draait het om de leeropbrengsten van het 

onderwijs, af te meten aan toetsscores, zittenblijven, doorstroom en diploma’s. 

De wettelijke voorschriften voor het onderwijs en het toezicht van de onderwijs-

inspectie richten zich op de hele keten van input, proces en output. De criteria die 

de inspectie bij het toezicht hanteert, zijn in feite een operationalisering van het 

begrip ‘kwaliteit van het onderwijs’, dat de overheid, dan wel de inspectie namens 
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de overheid, hanteert (Inspectie van het onderwijs 2002 en 2003a). Ten dele gaat het 

om toezicht op de naleving van wettelijke eisen (bevoegdheideisen van het perso-

neel, schooltijden, inhoudelijke voorschriften ten aanzien van het lesaanbod), maar 

daarnaast wordt ook op basis van deskundigheid een oordeel uitgesproken over de 

kwaliteit van het onderwijsleerproces en over het niveau van de leeropbrengsten van 

het onderwijs. 

Met het inwerking treden van de nieuwe Wet op het onderwijstoezicht (wot) in 2002 

heeft de onderwijsinspectie de opdracht gekregen om, meer dan voorheen, aan te 

sluiten bij de zelfevaluatie door de scholen. Scholen kunnen een zekere mate van 

autonomie verdienen; naarmate ze beter kunnen aantonen over zelfregulerend ver-

mogen te beschikken, stelt de inspectie zich terughoudender op. Dit kan betekenen 

dat de belanghebbende partijen – de scholen en de ouders – meer ruimte krijgen 

om zelf invulling te geven aan het begrip ‘kwaliteit van het onderwijs’. De ruimte 

daarvoor wordt echter ingeperkt door de eis dat scholen zich bij de zelfevaluatie 

houden aan de criteria uit het toezichtkader van de onderwijsinspectie (Inspectie van 

het onderwijs 2002). In de koersdocumenten is aangekondigd dat de inspectie in de 

toekomst meer zal uitgaan van de ambities en doelen die de scholen zichzelf stellen 

(ocw 2004a en 2004b). 

Dat de opvattingen over wat goed onderwijs is uiteen zullen lopen, is bepaald niet 

denkbeeldig. De visie van verschillende partijen op doelstellingen, inrichting en 

werkwijzen hangt mede af van hun positie en verantwoordelijkheden. Zo heeft de 

overheid met name oog voor de maatschappelijke functies van het onderwijs (stimu-

leren van de kenniseconomie, bevordering van integratie). De kwaliteit wordt dan 

afgemeten aan de mate waarin het onderwijs deze doelstellingen dichterbij brengt. 

Vertaald naar het niveau van scholen, gaat het dan om zaken als het niveau van de 

leeropbrengsten in het basisonderwijs, rendementen en uitvalcijfers in het voort-

gezet onderwijs en verbetering van de onderwijsresultaten van kinderen uit achter-

standsgroepen. Ouders zullen vooral het niveau van het kind voor ogen hebben, en 

voor de bepaling van kwaliteit veel meer afgaan op de wijze waarop hun kind in het 

onderwijs een plaats heeft en ruimte krijgt: is het schoolgebouw schoon, is de omge-

ving veilig, krijgt het kind de passende aandacht en begeleiding, verlopen de contac-

ten met de school naar tevredenheid? 

Maar ook ouders onderling zullen verschillen in hun opvattingen over wat goed 

onderwijs is; sommigen zullen de voorkeur geven aan ‘degelijk’ onderwijs, met een 

zekere nadruk op leerprestaties en op orde en gezag. Andere ouders zullen veel meer 

belang hechten aan een brede ontwikkeling (veel aandacht voor sociale vaardighe-

den en creativiteit) en de voorkeur geven aan een ‘vrijer’ schoolklimaat, waarin de 

behoeften van het kind vooropstaan. 
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1.3 Probleemstelling

1.3.1 Onderzoekskader

De overheid, scholen en ouders hebben elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden 

op onderwijsterrein (schema 1.1). De overheid is verantwoordelijk voor de inrichting 

van het onderwijsbestel. Via deugdelijkheidseisen, kerndoelen, eindtermen en examen-

programma’s geeft zij sturing aan het onderwijs dat de scholen verzorgen. Namens de 

overheid ziet de onderwijsinspectie toe op de invulling die de scholen geven aan het 

onderwijs. 

Scholen verzorgen onderwijs binnen de door de overheid aangegeven kaders. 

Binnen die kaders hebben zij de vrijheid om een eigen invulling te geven aan het 

onderwijs, en de vrijheid van richting geeft ze het recht zich te baseren op een gods-

dienstig of levensbeschouwelijk uitgangspunt. 

Ouders, ten slotte, hebben de vrijheid om een school te kiezen die past bij opvat-

tingen en voorkeuren over opvoeding en onderwijs. Daarnaast kunnen zij via de 

wettelijk geregelde medezeggenschap en via informele contacten met de school, hun 

wensen tot uiting brengen en invloed uitoefenen op het aanbod dat scholen verzor-

gen. De opvattingen van ouders zijn mede afhankelijk van hun sociaal-economische 

en sociaal-culturele achtergronden. Opvattingen van ouders over de doelstellingen 

en de inrichting van het onderwijs, zijn waarschijnlijk ingebed in, en worden beïn-

vloed door hun visie op opvoeding. 

beleid

overheid
Inspectie van het onderwijs

aanbod

kenmerken van de 
school:
- inhoudelijk
- institutioneel

schoolkeuzemotieven

in principe            doorslag

vraag

a
f
s
t
e
m
m
i
n
g

opvattingen over 
opvoeding
- opvoedingsdoelen
- taakverdeling school 
  en gezin

opvattingen over onderwijs
- wensen
- oordelen

pedagogische taak
taakverdeling school en 
gezin

Schema 1.1   Overzicht van het onderzoekskader

kenmerken 
- ouders
- kind
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De beleidsontwikkelingen beschreven in paragraaf 1.2 leiden tot verschuivingen in 

deze constellatie. Minder en globalere regels vanuit de overheid geeft scholen meer 

speelruimte. Door de versterking van de inbreng van ouders wordt die ruimte echter 

weer ingeperkt; ouders dienen te worden betrokken bij de invulling van de nieuw ver-

kregen speelruimte. Verticale sturing en verantwoording (overheid – school) verdwijnt 

niet, maar er komt meer nadruk op horizontale sturing en verantwoording (school – 

ouders). Deze verschuiving roept vragen op naar de visie van ouders over opvoeding 

en onderwijs: wat zijn die opvattingen en hoe verhouden die zich tot het onderwijs 

dat de scholen verzorgen, en tot de doelstellingen die de overheid met het onderwijs 

nastreeft? 

Vanwege de verschuiving in sturing en verantwoordelijkheden krijgen ouders een 

andere rol in het onderwijs, maar hoe zij daaraan invulling gaan geven, is nog een 

open vraag. Dit komt vooral doordat er slechts weinig bekend is over hun ideeën en 

wensen ten aanzien van het onderwijs in de breedte. Daarom staat hier de visie van 

ouders centraal. Onderzoek naar de visie van ouders betekent dat het onderwerp de 

opvattingen van ouders is, niet hun gedrag. Het houdt tevens in dat het perspectief van 

ouders wordt gekozen, niet dat van de school of de overheid. 

De visie van ouders wordt onderzocht aan de hand van enkele thema’s, die 

onderwerpen en terreinen bestrijken waarop school en ouders elkaar ontmoeten (zie 

nogmaals schema 1.1). Voor de noodzakelijke afstemming en horizontale verant-

woording zijn de volgende onderwerpen belangrijk: opvoedingsdoelen van ouders, 

taakverdeling tussen school en gezin, schoolkeuzemotieven en afwegingen, en 

wensen en verwachtingen ten aanzien van het onderwijs. De wisselwerking tussen de 

vraag van ouders en het aanbod van de school, zal bepalen hoe ouders oordelen over 

de kwaliteit van het onderwijs.

De probleemstelling van het onderzoek wordt in het vervolg van deze paragraaf per 

onderzoeksthema kort uitgewerkt. Tot slot worden de centrale vragen bij elkaar gezet.

1.3.2 Onderzoeksthema’s

Opvattingen over opvoeding en taakverdeling school–gezin

Scholen worden geacht zich, in samenspraak met ouders, bezig te houden met de opvoe-

ding van leerlingen. Ouders zullen, naar verwachting, de voorkeur geven aan onderwijs 

dat aansluit op hun eigen opvoedkundige ideeën. Het beoogde partnerschap vraagt dus 

om afstemming tussen ouders en school. Beide partijen moeten weten, of zich op de 

hoogte stellen, van elkaars opvattingen. De vraag is wat nu eigenlijk de ideeën zijn van 

ouders over opvoeding, waar de scholen rekening mee hebben te houden.

De opvattingen van ouders over opvoeding zijn niet alleen van belang vanwege 

gezamenlijke bemoeienis van scholen en gezinnen met de opvoeding van kinderen. 

Ideeën over opvoeding vormen waarschijnlijk ook de achtergrond waartegen opvat-

tingen van ouders over onderwijs – deels – zijn te begrijpen. Onderzocht zal worden 

of er samenhangen zijn tussen de opvattingen op de verschillende terreinen.
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Uitbreiding van het takenpakket en functieverbreding zijn de gemeenschappelijke 

noemer van de diverse varianten van brede scholen. Achterstandsbestrijding reikt over 

het veld van het onderwijs naar de opvoeding. Oudercontracten tussen ouders en de 

school regelen opvoedkundige en onderwijstaken van ouders. De school beweegt zich 

meer en meer op terreinen waarvan het zwaartepunt van oudsher bij het gezin lag. Het 

is de vraag hoe ouders aankijken tegen de taakverdeling tussen school en gezin, en in hoe-

verre zij de school een taak toekennen op de diverse terreinen waar de scholen zich de 

laatste jaren meer en meer bewegen. 

Ook in het licht van het gepropageerde partnerschap tussen ouders en school, is 

de vraag naar de visie van ouders op de taakverdeling relevant. Onderschrijven zij 

het uitgangspunt van gezamenlijke verantwoordelijkheid, of leggen zij het primaat 

duidelijk bij hetzij de school, hetzij het gezin?

Schoolkeuze

Tegen de achtergrond van de nadruk in het beleid op marktwerking en versterking 

van de vrije schoolkeuze, dient zich vervolgens de vraag aan hoe de keuze van een school 

voor basis- en voortgezet onderwijs feitelijk verloopt. 

Ouders die voor de keuze van een school staan, zijn gedwongen zich te bezinnen 

op wat zij belangrijk vinden in het onderwijs, en zullen vervolgens op zoek gaan 

naar een school die daarbij past. De criteria die ouders bij de keuze van een school 

hanteren, zijn, minstens voor een deel, een vertaling van de ideeën die zij hebben 

over opvoeding en over goed onderwijs. Zij kunnen bij de schoolkeuze ook afwegin-

gen maken die, anders dan de overheid graag zou zien, weinig met de kwaliteit van 

het onderwijs te maken hebben. Zo kiest een deel van de ouders de school puur om 

pragmatische redenen.

Een tweede thema rond de schoolkeuze is de aansluiting van het aanbod op de vraag. 

Ouders kunnen bij de keuze van een school te maken krijgen met verschillende 

beperkingen. Het scholenaanbod zal, op het punt van de richting (openbaar onder-

wijs en richtingen van bijzonder onderwijs) en de onderwijskundige aanpak, niet 

altijd tegemoetkomen aan hun vraag. Het aanbod van scholen is niet in alle regio’s 

even ruim. Ook kan de toegankelijkheid van de scholen te lijden hebben onder hoge 

ouderbijdragen, leerlingenstops bij grote aanwas, of selectie op levensbeschouwe-

lijke gronden. 

Aan de orde hier is de vraag of het aanbod tegemoetkomt aan de wensen van 

ouders ten aanzien van de richting en de onderwijskundige aanpak. De vraag of de 

richting van het scholenaanbod afgestemd is op de vraag, sluit aan bij de discussie 

over de scholenplanning die medio jaren negentig werd gevoerd. Daarnaast is de 

vraag naar de toegankelijkheid aan de orde: hebben ouders hun kind kunnen plaat-

sen op de school van hun voorkeur en als dat niet het geval is, welke belemmeringen 

hebben zij ervaren?
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Opvattingen over onderwijs

Het voornemen van het beleid om meer inbreng van ouders na te streven en hun een 

grotere verantwoording te geven, roept de vraag op wat ouders met zo’n grotere rol 

willen en zullen doen. Dat maakt in de eerste plaats nieuwsgierig naar de wensen van 

ouders aangaande het onderwijs, en in de tweede plaats naar hoe zij oordelen over de 

huidige praktijk en wat zij daaraan zouden willen veranderen. Voor een antwoord op 

de laatste vraag, is het onder meer van belang na te gaan of en waarin het aanbod van 

de school in de ogen van ouders tekortschiet. Het is immers niet vanzelfsprekend 

dat de wensen van ouders worden gehonoreerd in de praktijk van de school. Past het 

profi el van de school bij de visie van ouders op de inrichting van het onderwijs? Voor-

komende discrepanties tussen vraag en aanbod kunnen een voorbode zijn van veranderin-

gen, zeker indien de rol van de ouders in het schoolbeleid verder wordt versterkt.

Een belangrijk onderscheid in het geheel van opvattingen van ouders over wat wel en 

wat niet belangrijk is in het onderwijs, is het onderscheid tussen de meer traditio-

nele, leerstofgerichte visie op onderwijs en de meer moderne, leerlinggerichte bena-

dering (Denessen 2000). Beide visies verschillen van elkaar op het punt van zowel de 

doelstellingen en het leerklimaat als de inrichting van het onderwijs. In de voorlig-

gende studie wordt bij dit onderscheid aangesloten; nagegaan wordt in hoeverre de 

ouders affi niteit hebben met de meer traditionele (leerstofgerichte) dan wel de meer 

moderne (leerlinggerichte) visie op onderwijs.

Hoe goed vinden ouders de school van het kind?

De vraag naar de visie op onderwijs en het oordeel van ouders over het onderwijspro-

fi el van de school, is een andere dan die naar de tevredenheid van ouders met de school. 

Tevredenheid met het onderwijs en de school is ook aan de orde in de Onderwijsmeters, 

die jaarlijks in opdracht van het ministerie van ocenw wordt gehouden (Van Oord en 

Schieven 2003 en 2004).4 Die Onderwijsmeters laten zien dat de Nederlandse bevol-

king, waaronder ouders met kinderen in de diverse schoolsoorten, al jaren redelijk 

tevreden zijn over het onderwijs. Het onderwijs en de leerkrachten in het algemeen 

scoren een dikke voldoende, een ruime 6. Over de school en leerkrachten van het 

eigen kind is men iets positiever; beide scoren een ruime 7 (Van Oord en Schieven 

2003 en 2004; zie ook scp 2002a). Voor het in kaart brengen van de tevredenheid van 

ouders wordt rechtstreeks gevraagd hoe goed zij de school van hun kind vinden.

Oordeel van de Inspectie van het onderwijs

Vanwege de zorg van de overheid voor de kwaliteit van het onderwijs, ziet de onder-

wijsinspectie toe op het onderwijs dat scholen verzorgen. De inspectie beoordeelt 

scholen op een groot aantal kwaliteitskenmerken, met betrekking tot zowel het 

onderwijsproces als de resultaten van het onderwijs. De oordelen van ouders over de 

school van hun kind die in dit onderzoek zijn verzameld, hebben deels betrekking 

op dezelfde aspecten als bij de inspectie. Het is de bedoeling dat de inspectie in de 

toekomst uitgaat van de zelfevaluatie die de school in samenspraak met ouders kan 
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uitvoeren. Dat maakt de vraag van belang hoe het oordeel van de ouders over de kwa-

liteit van individuele scholen zich verhoudt tot dat van de inspectie.

Verschillen in opvattingen 

In paragraaf 1.2 werd gesignaleerd dat de nadruk op meer marktwerking en meer 

inbreng van ouders een sterkere scheiding teweeg kan brengen tussen kinderen uit 

verschillende lagen van de bevolking. De kans daarop neemt toe naarmate de opvat-

tingen van ouders sterker van elkaar verschillen.

Uit het onderzoek naar de betrokkenheid van ouders in het onderwijs (Vogels 

2002) bleek al dat ouders onderling sterk verschillen in feitelijke betrokkenheid en in 

opvattingen over de eigen rol in de school. Bij onderwerpen als opvoedingsdoelen, 

taakverdeling school en gezin, schoolkeuzemotieven, wenselijke kwaliteitsken-

merken en kwaliteitsoordelen, zijn de opvattingen mogelijk nog gevarieerder. Zo 

is bijvoorbeeld uit onderzoek bekend dat hoogopgeleide ouders aan andere opvoe-

dingsdoelen belang hechten en kritischer staan tegenover de kwaliteit van het onder-

wijs op de school van hun kind dan laagopgeleide of allochtone ouders. De vraag is 

hier aan de orde of kenmerken van ouders – zoals het opleidingsniveau, maar ook de 

geloofsovertuiging, de politieke voorkeur, het geslacht, de leeftijd en de etnische 

herkomst – onderscheidend zijn.

Versterking van de inbreng van ouders kan tot gevolg hebben dat de huidige 

scheidslijnen tussen scholen (richting, schoolsoorten in het voortgezet onderwijs) 

verscherpt worden. Er zal worden nagegaan of opvattingen van ouders en de afstem-

ming van het aanbod op hun wensen, verschillen in de diverse segmenten van het 

scholenbestand. Die opvattingen hangen vermoedelijk ook samen met kenmerken 

van het kind. Bij jongere kinderen, bijvoorbeeld, hechten ouders mogelijk aan andere 

opvoedingsdoelen dan bij oudere kinderen. 

Hoewel de ouderbetrokkenheid aan de orde is geweest in Ouders bij de les (Vogels 2002), 

komt één aspect opnieuw aan bod in dit rapport. Dat is het gegeven dat vooral ouders 

die zitting hebben in een formeel schoolorgaan, de mogelijkheid hebben invloed 

uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken op de school. In een ideale situ-

atie informeren de actieve ouders de niet-actieve achterban. Maar de communicatie 

tussen ouders en hun vertegenwoordigers is niet altijd optimaal. In het basisonder-

wijs weet eenderde deel van de ouders niet of hun belangen wel goed vertegenwoor-

digd worden door de medezeggenschapsraad; in het voortgezet onderwijs geeft 

bijna de helft van de ouders aan dat niet te weten (Vogels 2002). Daarbij komt dat de 

actieve ouders mogelijk een andere groep ouders zijn dan de niet-actieve ouders. De 

vraag is nu of de standpunten van actieve ouders overeenkomen met die van de zwij-

gende achterban, en of die laatste groep wel goed vertegenwoordigd wordt. 
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1.3.3 Centrale vragen

Samenvattend staan in het onderzoek de volgende vragen centraal:

– Welke opvattingen hebben ouders over opvoeding en over de taakverdeling tussen 

school en gezin?

– Wat voor afwegingen maken ouders bij de keuze voor een school en wat zijn hun 

wensen ten aanzien van het scholenaanbod? Welke beperkingen komen zij tegen 

bij de keuze van een school?

– Wat zijn de opvattingen van ouders over de doelstellingen, inrichting en werk-

wijze van het basis- en voortgezet onderwijs? 

– In hoeverre komt het onderwijsaanbod tegemoet aan de wensen van ouders?

– En in hoeverre lopen de opvattingen en keuzen van verschillende groepen ouders 

uiteen?

1.4 Gebruikte gegevens: de enquête Ouders over de kwaliteit van het funderend 

onderwijs

De beantwoording van de vragen is grotendeels gebaseerd op de resultaten van de 

enquête Ouders over de kwaliteit van het funderend onderwijs (verder aan te duiden 

als kfo), die speciaal voor deze studie is uitgezet. In november/december 2000 is een 

schriftelijke vragenlijst afgenomen onder ruim 1200 ouders met kinderen in het basis-

onderwijs en een iets kleiner aantal ouders met kinderen in de eerste vier leerjaren van 

het voortgezet onderwijs.

In de enquête zijn gegevens verzameld over opvoedingsdoelen, opvattingen over 

de taakverdeling tussen school en gezin, schoolkeuzemotieven, wensen ten aanzien 

van doelen en inrichting van het onderwijs, en de tevredenheid met de school van het 

kind. Gegevens over de data (representativiteit enz.) zijn gepubliceerd in Ouders bij de les 

(Vogels 2002). Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 2 uit dat rapport.

Opvattingen over opvoedingsdoelen

In Opvoeden in Nederland schetsten Rispens et al. (1996) een beeld van de opvoedings-

doelen van ouders in het begin van de jaren negentig. In de kfo-enquête is aangeslo-

ten bij dit onderzoek. Het gepresenteerde materiaal werpt daarmee niet alleen licht 

op de opvoedingsidealen anno 2000, maar ook op de eventuele veranderingen die 

zich sindsdien hebben voorgedaan.

Opvattingen over taakverdeling tussen gezin en school

De taakverdeling tussen school en gezin was eerder onderwerp van de scp publi-

caties Opinies over onderwijs en Scholen onder druk (Bronneman-Helmers 1993 en 1999). 

Daarbij was gebruikgemaakt van vragen uit de scp-enquête Culturele veranderingen 

in Nederland uit 1992 en 1996. De vraagstelling in het kfo-onderzoek sluit hierbij 

aan en biedt een actualisering van de opvattingen van ouders op dit punt. Dat maakt 

het, zoals bij het vorige onderwerp, mogelijk eventuele verschuivingen in de tijd op 

het spoor te komen.
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Hoewel in dit rapport primair het perspectief van ouders wordt gehanteerd, komt 

hier kort de kant van scholen voor het voetlicht. Er is hiervoor gebruikgemaakt van 

recentelijk verricht onderzoek (Stalpers en Visser 2003). De mening van leraren in 

het voortgezet onderwijs over de pedagogische taak van het onderwijs wordt erin 

afgezet tegen de mening van de ouders. Zijn leraren en ouders het met elkaar eens, of 

verschillen zij van mening over wie waar verantwoordelijk voor is?

De schoolkeuze: overwegingen en gemaakte keuzen

Naar de schoolkeuze is eveneens eerder onderzoek gedaan door het scp (Boef-van 

der Meulen et al. 1983; Blank et al. 1990; Boef- van der Meulen en Herweijer 1992). De 

kfo-enquête bouwt hierop voort. Ingegaan wordt op de criteria die ouders in principe 

zouden hanteren bij de keuze voor een school, en de criteria die in de praktijk de door-

slag hebben gegeven. Uit de vergelijking met eerder onderzoek wordt duidelijk of er 

iets is veranderd in het belang dat ouders hechten aan de verschillende overwegingen.

De schoolkeuze: aansluiting vraag en aanbod 

De in de kfo-enquête uitgevoerde peiling van richtingsvoorkeuren sluit aan bij eer-

dere peilingen van het scp en bij peilingen die in het kader van de scholenplanning in 

diverse gemeenten zijn gehouden (Van Kessel 1994 en 2000; Van Kessel en Tiebosch 

1998; Van Kessel en Braam 2003). Deze lokale peilingen fungeerden ook als bron voor 

informatie over de richtingsvoorkeur van allochtone ouders bij de schoolkeuze.

Wensen ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs

Om zicht te krijgen op de opvattingen van ouders over de doelstellingen, inrichting 

en werkwijzen van het onderwijs, is de ouders in de kfo-enquête een reeks kwali-

teitskenmerken van het onderwijs voorgelegd, met de vraag hoe belangrijk zij deze 

vinden voor het basis- en voortgezet onderwijs. De reeks kwaliteitskenmerken is 

deels ontleend aan het onderzoek van Denessen (2000).

Hoe goed vinden ouders de school van hun kind?

Analoog aan de rapportcijfermethode, zoals gevolgd in de Onderwijsmeter, is in het 

kfo aan ouders gevraagd de school van hun kind op verschillende onderdelen te 

beoordelen in termen van ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’. 

Ook wordt gebruikgemaakt van de enquête Kwaliteit van de quartaire sector (kqs). 

Deze scp-enquête is in 2002 ten behoeve van het Sociaal en Cultureel Rapport afgeno-

men onder een steekproef uit de bevolking van 25 jaar en ouder, met als onderwerp de 

kwaliteit van een aantal quartaire-sectorvoorzieningen, waaronder het onderwijs (scp 

2002a).

Het oordeel van de ouders versus dat van de onderwijsinspectie

Voor dit onderzoeksthema is een koppeling tot stand gebracht tussen gegevens van 

de inspectie over kwaliteitsindicatoren van basisscholen en de oordelen van ouders 

over individuele basisscholen. In samenwerking met de Inspectie van het onderwijs 
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zijn de gegevens van de kfo-enquête, met behulp van naam- en adresgegevens van 

de scholen, gekoppeld aan informatie die de inspectie heeft verzameld voor het toe-

zicht op de scholen. In overleg met de inspectie is besloten deze koppeling tot het 

basisonderwijs te beperken. De huisvestingspatronen in het voortgezet onderwijs 

zijn voor zo’n koppeling te complex (scholen met meer dan één vestiging en per ves-

tiging soms weer verschillende locaties).

Beperkingen van de kfo-data

Het datamateriaal van de kfo-enquête is weliswaar omvangrijk en inhoudelijk 

breed, maar kent een aantal beperkingen. Een eerste beperking heeft te maken met 

de representativiteit van de steekproef. De gegevens zijn verkregen via een schrifte-

lijke enquête onder ouders. Daardoor blijven ouders die de Nederlandse taal onvol-

doende beheersen, vooral allochtonen, buiten beeld. Ook laagopgeleide autochtone 

ouders zijn enigszins ondervertegenwoordigd. In de analyses is daar, middels een 

weegfactor, rekening mee gehouden.

Om de opvattingen van allochtone ouders toch in het onderzoek aan bod te 

laten komen, is gebruikgemaakt van elders beschikbare data en literatuurbronnen. 

Daarmee kon een deel van de beperking van de kfo-enquête op het punt van de 

allochtone ouders worden opgevangen. Een nadeel is wel dat het moeilijker is om 

verschillen en samenhangen in kenmerken en opvattingen aan te geven.

Gegevens uit het Cohortonderzoek primair onderwijs en speciaal onderwijs (Prima) (its/sco/

nwo) zijn gebruikt om de opvattingen van allochtone ouders in kaart te brengen. In het 

Prima-cohortonderzoek van 1998 zijn vragen gesteld aan autochtone en allochtone 

ouders van kinderen in groep 3 en 8 van het basisonderwijs. Een deel van die vragen 

handelde specifi ek over schoolkeuzemotieven en over opvattingen over opvoeding en 

onderwijs die hier relevant zijn. 

In de afgelopen jaren is verder het nodige onderzoek gedaan naar opvoedingsdoelen 

van allochtone ouders (zie voor een overzicht Pels 2000). Ook die studies bevatten 

waardevolle informatie over de opvattingen van allochtone ouders over de taakverdeling 

tussen school en gezin en over kenmerken in het onderwijs die zij belangrijk vinden. 

Een tweede beperking van de kfo-enquête is dat de gegevens geen uitsluitsel kunnen 

geven over de (subjectieve) kwaliteit van het onderwijs op het niveau van individuele 

scholen. Er is gekozen voor een representatieve steekproef van ouders en niet voor een 

steekproef van scholen, waarbij per school meerdere ouders zijn ondervraagd. Daar-

door is het niet mogelijk om op het niveau van individuele scholen een relatie te leggen 

tussen subjectieve kwaliteitsoordelen van ouders en meer objectieve kwaliteitsoorde-

len, zoals die worden gegeven door de inspectie of kunnen worden afgeleid uit de Cito-

toetsgegevens (basisonderwijs) c.q. overgangs-/uitval-/slaagpercentages (voortgezet 

onderwijs). Wel kan op geaggregeerd niveau worden nagegaan of er (landelijk gezien) 

samenhang is tussen het ouderoordeel en de ‘objectieve’ kwaliteit.
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Een derde beperking betreft de actualiteit van de onderzoeksgegevens. De enquête 

is eind 2000 afgenomen. In Ouders bij de les is verslag gedaan van destijds actuele the-

ma’s, zoals lestijden in het basisonderwijs, de hoogte van de fi nanciële ouderbijdrage 

en lesuitval. Vanwege de actualiteit van deze onderwerpen werd hierover als eerste 

gerapporteerd; immers, door veranderingen in de praktijk (bv. het verdwijnen van 

het lerarentekort) kunnen oordelen van ouders over de genoemde onderwerpen op 

betrekkelijk korte termijn veranderen. 

Daarentegen richt het voorliggende rapport zich met name op de opvattingen 

waarvan mag worden verwacht dat ze minder fl uctueren: visies op opvoeding, en op 

taken en doelstellingen van het onderwijs. Het valt echter niet uit te sluiten dat zich 

hierin bepaalde trends voordoen, deze studie heeft mede tot doel die op te sporen. 

Daar waar zich veranderingen hebben voorgedaan, zullen de uitslagen van de 

enquête minder maatgevend zijn voor de huidige situatie. 

Verder gaat de aandacht hier nadrukkelijk uit naar patronen in opvattingen en 

verschillen tussen groepen ouders. Deze zullen minder aan verandering onderhevig 

zijn dan de opvattingen als zodanig.

Ten slotte moet in het oog worden gehouden dat vooral is gevraagd naar opvattingen van 

ouders over opvoeding en onderwijs. Hun feitelijke opvoedingsgedrag of de onder-

steuning die ze hun kinderen bij schooltaken geven, komt niet aan de orde. Zoals 

bekend, lopen opvattingen en gedragingen nogal eens uiteen.

1.5 Opbouw van de publicatie

De opbouw van deze publicatie is als volgt.

Hoofdstuk 2 beschrijft opvoedingsdoelen en achterliggende opvoedingsoriëntaties 

van ouders. Nagegaan wordt welke rangorde ouders hierin aanbrengen. Vinden zij 

doelen belangrijk die gericht zijn op zelfstandigheid (autonomie), op gehoorzaamheid 

(conformisme), op sociaal gevoel of juist op prestaties? Ook behandelt het hoofdstuk 

verschillen tussen groepen ouders (individuele, sociaal-structurele en sociaal-culturele 

kenmerken) en mogelijke verschuivingen in de rangorde van doelen door de tijd.

Hoofdstuk 3 gaat in op de opvattingen van ouders over de taakverdeling tussen 

school en gezin. Hier worden de meningen van ouders geïnventariseerd over welke 

taken zij ofwel bij het gezin ofwel bij de school vinden horen, en welke taken een 

gedeelde verantwoordelijkheid van gezin en school zijn. De taken hebben betrekking 

op sociale, persoonlijke en maatschappelijke vorming, en hulp bij individuele proble-

men. Mogelijke verschillen tussen groepen ouders worden bezien, er wordt ingegaan 

op mogelijke verschuivingen in de tijd en er wordt een vergelijking gemaakt van 

opvattingen van leraren en ouders over de pedagogische taak van de school.
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Hoofdstuk 4 heeft de schoolkeuze als onderwerp. Ingegaan wordt op de motieven 

en afwegingen bij de keuze van een basisschool en school voor voortgezet onder-

wijs. Kijken ouders vooral naar de kwaliteit, de bereikbaarheid of de richting van de 

school, of vinden zij andere aspecten van belang? En welke overwegingen hebben 

uiteindelijk de doorslag gegeven? Verder komt aan bod in hoeverre er een differen-

tiatie in schoolkeuzemotieven is naar levensbeschouwing, etnische herkomst en 

sociaal-economische status van ouders, en wat dit betekent voor een verdere segmen-

tering van scholen.

In hoofdstuk 5 staat het vraagstuk van de aansluiting van het scholenaanbod op de 

vraag centraal. Hebben ouders een school van een passende richting kunnen vinden? 

Naast het vraagstuk van de geschikte richting wordt ingegaan op het probleem van 

de toegankelijkheid van het aanbod. Welke belemmeringen ontmoeten ouders om 

hun kind op de school van hun voorkeur geplaatst te krijgen? 

Hoofdstuk 6 behandelt de visies van ouders op doelen, taken en inrichting van het 

onderwijs. Allereerst wordt hun visie op de doelstellingen en inrichtingen van het 

onderwijs in kaart gebracht. Wat vinden ouders belangrijk en zijn er verschillen 

tussen groepen ouders aanwijsbaar? Vervolgens wordt ingegaan op de mate waarin 

het onderwijs in de gekozen school tegemoetkomt aan de wensen en opvattingen 

van ouders. Daarmee worden mogelijke discrepanties tussen vraag en aanbod opge-

spoord.

Hoofdstuk 7 gaat in op het ‘consumentenoordeel’ van ouders over de school van hun 

kind. Hoe goed vinden de ouders de school van hun kind? Welke kenmerken van het 

onderwijsaanbod zijn van invloed op het kwaliteitsoordeel? Verder wordt ingegaan 

op de verhouding tussen het oordeel van ouders en het deskundigenoordeel van de 

inspectie. 

In hoofdstuk 8 wordt het rapport afgesloten met een samenvatting van de bevindingen 

en conclusies, en wordt ingegaan op de betekenis van de resultaten voor het beleid.
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Noten

1  In Ouders bij de les zijn vanwege kleine aantallen, ouders met een kind in reformato-

risch en gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs samengenomen in één categorie. Uit 

onderzoek van Dijkstra en Miedema (2003) blijkt echter dat gereformeerd-vrijgemaakt 

onderwijs veel overeenkomsten heeft met protestants-christelijk onderwijs. Reforma-

torisch onderwijs wijkt daarvan af. Binnen gereformeerd-vrijgemaakte scholen hechten 

ouders veel belang aan zeggenschap in de school, in reformatorisch onderwijs is dat 

veel minder het geval. 

2 De rechten van de medezeggenschapsraad hangen af van het thema. Bij sommige 

onderwerpen heeft de medezeggenschapsraad het recht van instemming, bij andere 

onderwerpen heeft zij slechts een adviserende rol. Voor ouders en leerlingen is het 

van belang dat zaken als de verandering van onderwijskundige doelstellingen van de 

school, de vaststelling van het schoolplan en de schoolgids, de hoogte en de besteding 

van de vrijwillige ouderbijdrage en de schooltijden onder het instemmingsrecht vallen.

3 De voorstellen waren de volgende.

 – Het schrappen van de bepaling uit de Wet medezeggenschap onderwijs (wmo) die  

 het mogelijk maakt om ouders die de grondslag van de school niet onderschrijven,  

 uit te sluiten van actief en passief kiesrecht voor de medezeggenschapsraad.

 – Het voornemen van het bevoegd gezag om de grondslag van de school te verande-

 ren, zou voortaan onderworpen zijn aan het instemmingsrecht van de oudergele-

 ding van de medezeggenschapsraad in plaats van het adviesrecht.

 – Een geschillenregeling zou worden geïntroduceerd voor gevallen waarin initiatieven  

 ingebracht door de oudergeleding niet door het bevoegd gezag worden ingewilligd.

4  De Onderwijsmeters zijn onderzoeken die jaarlijks worden afgenomen onder de Neder-

landse bevolking en onder ouders van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Sinds 2003 is daar ook het middelbaar beroepsonderwijs aan toegevoegd.
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2 Ouders en opvoeding: oriëntaties en doelen

2.1 Inleiding

Het opvoeden van kinderen is de verantwoordelijkheid van ouders of eventuele 

andere primaire verzorgers. Opvoeding houdt in dat ouders het kind helpen in zijn 

ontwikkeling, door kennis, waarden en normen over te dragen, en door structuur 

en een verzorgende en beschermende omgeving te bieden. In zijn algemeenheid ver-

wijst opvoeden naar het ondersteunings- en controlegedrag dat deze verzorgers in 

de dagelijkse omgang met het kind vertonen (Rispens et al. 1996: 7). In dit hoofdstuk 

staan de opvoedingsideeën van ouders centraal.

Totdat het kind naar school gaat, zijn normaal gesproken de ouders de voornaamste 

volwassenen in diens leven. De school markeert een belangrijke overgang naar de bui-

tenwereld en het ‘uit het zicht zijn’ van ouders, althans voor een gedeelte van de dag. 

Ouders zien bij voorkeur een continuering van de ondersteuning die zij zelf bieden, 

en liever geen abrupte breuken. Zij zullen daarom het liefst een school voor hun kind 

uitzoeken die aansluit bij hun eigen denkbeelden over opvoeding en in het verlengde 

ligt van de thuisopvoeding. Zo zullen ouders met moderne opvattingen over opvoeden, 

hun kind niet graag naar een school sturen waar juist een traditionele benadering 

wordt uitgedragen. Die keuzemogelijkheid hebben ouders meestal ook. De vrijheid van 

schoolkeuze geeft de mogelijkheid een school te kiezen die aansluit bij de eigen leef-

wereld en visie.

Als scholen in de toekomst meer rekening moeten houden met de opvattingen en 

wensen van ouders, is het zaak dat zij zich informeren over hun opvoedingsideeën. 

De communicatie tussen ouders en school verloopt nog niet optimaal, waardoor 

ouders onvoldoende zijn geïnformeerd over doelen en werkwijzen van scholen, en 

scholen onvoldoende weten over de opvoedingsdoelen en onderwijsaspiraties van 

ouders voor hun kinderen (Van Erp en Veen 1993; Smit en Driessen 2002). 

Verwacht wordt verder dat de opvoedingsideeën van ouders een rol spelen in de 

overwegingen bij de schoolkeuze, maar ook dat die ideeën samenhangen met de oor-

delen van ouders over wat zij goed en geschikt onderwijs voor hun kinderen vinden. 

Alvorens in hoofdstuk 4 en 6 wordt ingegaan op de schoolkeuzemotieven en de 

wensen ten aanzien van het onderwijs, zullen in dit hoofdstuk de ideeën van ouders 

over opvoeding in kaart worden gebracht.

Vraagstelling

De wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden, is voor een belangrijk deel een 

praktische uitwerking van de ideeën en opvattingen die zij over opvoeding hebben. 

Algemene criteria, ofwel opvoedingsoriëntaties die belangrijk zijn voor ouders, 



23Ouders en opvoeding: oriëntaties en doelen

sturen het handelen ten opzichte van het kind en bepalen de te hanteren concrete 

opvoedingsdoelen (Rispens et al. 1996; Klaassen en Leeferink 1998). Die oriëntaties 

bieden mogelijk ook inzicht in de keuzeprocessen en de oordeelsvorming van ouders 

aangaande het onderwijs. 

Zowel de opvoedingsoriëntaties, als de daaruit geoperationaliseerde opvoedings-

doelen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Opvoeden gebeurt nu eenmaal 

niet in een vacuüm. Sociale, economische en culturele ontwikkelingen hebben hun 

weerslag op de eigenschappen en vaardigheden die individuen nodig hebben om in de 

samenleving te kunnen functioneren. Tegelijkertijd wordt de samenleving beïnvloed 

door de ontwikkelingen die individuen en sociale groepen doormaken. Opvoedings-

oriëntaties en -doelen verschillen daarom naar tijd, plaats en sociale omgeving. 

De centrale vragen in dit hoofdstuk zijn de volgende:

– Welke opvattingen hebben ouders over opvoeding? Welke opvoedingsdoelen 

vinden zij belangrijk en welke opvoedingsoriëntaties hebben zij?

– Zijn de opvattingen van ouders over opvoeding veranderd in de afgelopen jaren en, 

zo ja, in welke richting zijn ze veranderd?

– Lopen de opvattingen van verschillende groepen ouders uiteen en, zo ja, wat ken-

merkt die verschillen?

Allereerst worden in paragraaf 2.2 theoretische en empirische bevindingen over 

opvoedingsdoelen en oriëntaties besproken. Paragraaf 2.3 beschrijft de opvoedings-

oriëntaties en opvattingen van ouders over opvoedingsdoelen in 2000 en vergelijkt 

deze met die in het midden van de jaren negentig. In paragraaf 2.4 zijn vervolgens de 

verschillen in opvattingen tussen ouders onderwerp van studie. Paragraaf 2.5, ten 

slotte, geeft een samenvatting en de voornaamste conclusies. 

2.2 Vier algemene opvoedingsoriëntaties

In recent opvoedingsonderzoek in Nederland wordt een aantal generieke opvoe-

dingsoriëntaties van ouders beschreven. Er is in dat onderzoek ook getoetst of, en 

in hoeverre, ouders de theoretisch gefundeerde oriëntaties onderschrijven. Dit is 

gedaan aan de hand van opvoedingsdoelen die een concretisering zijn van die oriën-

taties (Rispens et al. 1996; Klaassen en Leeferink 1998; Veugelers en De Kat 1998). In 

de theorie worden vier belangrijke oriëntaties onderscheiden. De empirie toont aan 

dat ouders inderdaad die vier oriëntaties hebben, maar de onderzoeksuitkomsten 

laten ook verschillen zien in samenhang en tegenstellingen tussen deze oriëntaties.

2.2.1 Autonomie, sociaal gevoel, prestatiegerichtheid en conformisme

Allereerst benoemt men in onderzoek de oriëntatie autonomie, of zelfbepaling. Deze 

oriëntatie refereert aan opvoedingsdoelen die zijn gericht op de individuele persoon-

lijkheidsontwikkeling van het kind. Meer in het bijzonder geldt dit het ontwikkelen 

van zelfvertrouwen, het dragen van verantwoordelijkheid, kritisch denken, het 
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vormen van een eigen oordeel, rechtvaardig zijn en omgaan met gevoelens en emo-

ties. Het is bij uitstek de oriëntatie die als passend bij de huidige geïndividualiseerde 

samenleving wordt beschouwd.

De tweede oriëntatie is sociaal gevoel. Deze oriëntatie omvat doelen voor sociale 

persoonlijkheidsontwikkeling, zoals verdraagzaam zijn, solidariteit, rekening 

houden met anderen, behulpzaamheid, respect voor andersdenkenden en niet dis-

crimineren. Sommige onderzoeksresultaten tonen aan dat ouders sociaal gevoel als 

onmisbaar beschouwen voor de ontwikkeling van autonomie bij het kind. Als sociaal 

gevoel niet of onvoldoende wordt gestimuleerd, kan een eenzijdige benadrukking 

van autonomie leiden tot een egoïstische vorm van individualisme (Klaassen en 

Leeferink 1998; rmo 2001).

De derde theoretische oriëntatie, prestatiegerichtheid, verwijst naar opvoedings-

doelen die te maken hebben met houding en gedrag rondom leren. In de empirie 

komt prestatiegerichtheid naar voren als de minst belangrijke van de generieke 

oriëntaties. Dit geldt althans, zoals verderop zal blijken, voor autochtone ouders. Bij 

allochtone ouders, vooral bij Turken en Marokkanen, ligt dit anders; voor hen komt 

deze oriëntatie op de eerste plaats.

Als laatste onderscheidt men de opvoedingsoriëntatie conformisme. Hier gaat het 

om aanpassing aan de sociale omgeving. Er wordt daarmee onder meer verwezen 

naar doelen als gehoorzaam zijn, orde en regelmaat, leren luisteren naar volwasse-

nen, en het hebben van goede manieren.

2.2.2 Conformisme versus autonomie

Een verklaring gelegen in beroepsklasse of opleiding?

Conformisme wordt wel als de tegenpool van autonomie gezien. Volgens de theorie van 

Kohn (1969) zijn zelfbepaling en conformiteit elkaar uitsluitende polen van één dimen-

sie. Hij baseert zich daarbij op zijn onderzoek in Amerika in de jaren zestig. Of ouders 

de ene of de andere oriëntatie hanteren, is volgens hem afhankelijk van hun sociaal-eco-

nomische omstandigheden. Vooral het beroep en de werkervaring zouden van invloed 

zijn op de waarden die ouders functioneel achten in de opvoeding. Wat voor hen goed 

werkt, zou ook voor de toekomst van hun kinderen nuttig zijn. Ouders uit een hoge soci-

aal-economische klasse zijn in die optiek meer gericht op zelfbepaling, omdat zij in hun 

werksituatie onafhankelijkheid en zelfstandigheid nodig hebben. Ze beschikken over 

de daarvoor benodigde vaardigheden en geven die aan hun kinderen door. Andersom 

zijn ouders uit een lagere sociaal-economische klasse meer gericht op het overdragen 

van gehoorzaamheid en aanpassing, omdat dit functioneel is in hun werkomstandighe-

den. Werknemers in de lagere beroepsklassen gebruiken vaardigheden die hen in staat 

stellen routinematige arbeid te verrichten en opdrachten uit te voeren. Op die manier 

kleuren de verschillende posities op de arbeidsmarkt de opvattingen, gedragingen en 

toekomstverwachtingen van mensen en worden die vertaald in de ideeën over opvoe-

ding. Ouders in de lagere sociale klassen leggen dan meer de nadruk op conformisme 

en ouders in de hogere sociale klassen meer op autonomie (Van der Slik et al. 1996).
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Er wordt wel betwijfeld of de sociaal-economische klasse, die in Kohns studies 

vooral wordt bepaald door de arbeidsomstandigheden van de niet-opvoedende kost-

winner, zoveel van de opvoedingswaarden kan verklaren (o.a. Wright en Wright 

1976; Meijnen 1977; Gerris et al. 1990; Van der Slik et al. 1996; zie ook Veugelers en 

De Kat 1998). De criticasters constateren dat niet zozeer het beroep maatgevend 

is voor de opvattingen over de opvoeding, als wel de eerder genoten opleiding en 

andere vormen van sociaal en cultureel kapitaal die men onderweg naar die positie 

opdoet. Wat wordt geleerd tijdens de eigen opleiding, maakt grote kans overgedra-

gen te worden in de opvoeding en opleiding van de kinderen. Hoogopgeleiden bena-

drukken daarom vaker individuele vrijheid en zelfontplooiing en laagopgeleiden 

conformisme en het bestraffen van afwijkend gedrag. Andere sociaal-economische 

statuskenmerken, zoals de arbeidspositie en het inkomen, doen er niet of nauwelijks 

toe. Dus niet de arbeidspositie, maar de voorbereiding daarop, is in deze visie bepa-

lend voor ideeën over opvoeding. 

Functioneel in verschillende samenlevingen?

De oriëntaties ‘autonomie’ en ‘conformisme’ horen bij twee verschillende samen-

levingsvormen. Conformisme verwijst naar een meer collectivistisch ingestelde 

mentaliteit in de samenleving. Het accent in de opvoeding ligt dan op onderlinge 

verbondenheid en familiebanden. Autonomie verwijst juist naar individualiteit: in 

de opvoeding wordt vooral de onafhankelijkheid van het individu ten opzichte van 

anderen benadrukt (Eldering 2002).

De opvoedingswaarden van Nederlandse ouders zouden volgens Rispens et al. 

(1996) in een paar decennia opgeschoven zijn van conformisme naar autonomie en 

sociaal gevoel. De daarmee verbonden doelen zouden beter passen bij de heden-

daagse Nederlandse samenleving en de wijze waarop mensen daarin functioneren. 

Overigens betekent dit niet dat conformisme geheel van het toneel verdwenen is. 

Vooral bevolkingsgroepen die nog niet zo lang in Nederland verblijven, zouden nog 

op een collectivistische samenleving geënte opvoedingsdoelen nastreven. Confor-

misme staat als gevolg daarvan bij hen nog hoog in het vaandel geschreven en voor 

de ontwikkeling van autonomie is bij hen vooralsnog geen of een geringe plaats. 

Recent opvoedingsonderzoek onder allochtonen in Nederland, te weten bij Turken 

(Nijsten 1998), Marokkanen (Pels 1998), Chinezen (Geenze en Pels 1998) en Creoolse 

Surinamers (Distelbrink 1998a), heeft aangetoond dat er inderdaad nog wezenlijke 

verschillen zijn tussen de opvattingen van autochtone en allochtone ouders. De laat-

sten hechten nog veel belang aan conformistische opvoedingsdoelen en prestatiege-

richtheid, maar het belang van deze opvoedingswaarden is aan het veranderen. 

Opvoedingsonderzoekers die op Kohns theorie hebben voortgeborduurd, betogen 

dat zelfbepaling en conformisme elkaar niet per se hoeven uit te sluiten; beide 

kunnen ook naast elkaar voorkomen. Vooral de opvattingen van allochtone ouders 

in de Nederlandse context lijken in die richting te wijzen. De studies over allochtone 

ouders laten namelijk zien dat in hun opvattingen conformisme en meer oog voor 



26 Ouders en opvoeding: oriëntaties en doelen

individualisering en zelfstandigheid samen kunnen gaan (zie ook Pels 2000; Van der 

Hoek 2000).

2.3 Opvattingen van ouders over doelen en oriëntaties

2.3.1 Het belang van verschillende opvoedingsdoelen

Om de opvoedingsoriëntaties van ouders in kaart te kunnen brengen, zijn in het 

kfo-onderzoek aan ouders een twaalftal opvoedingsdoelen voorgelegd, met de 

vraag aan te geven hoe belangrijk zij deze vinden voor de opvoeding van hun eigen 

kind. Het gaat daarbij om mogelijke en beïnvloedbare eigenschappen van het kind. 

De doelen zijn concrete uitwerkingen van de vier genoemde opvoedingsoriëntaties 

en zijn ontleend aan Opvoeden in Nederland van Rispens et al. (1996).

De doelen die naar de oriëntatie ‘conformisme’ verwijzen zijn:

– respect hebben voor ouderen; 

– goede manieren hebben; 

– ouders gehoorzamen. 

Voor de oriëntatie ‘autonomie’ gaat het om de volgende doelen:

– verantwoordelijkheidsgevoel hebben;

– zelfstandig oordelen;

– willen weten waarom dingen gebeuren. 

Bij de oriëntatie ‘sociaal gevoel’ zijn dat:

– verdraagzaam zijn;

– rekening houden met anderen;

– behulpzaam zijn. 

En voor de oriëntatie ‘prestatiegerichtheid’, ten slotte, betreft het de volgende doelen:

– het hebben van goede schoolresultaten;

– ijverig en ambitieus zijn;

– slim zijn.

Alvorens wordt overgegaan tot een bespreking van het belang van de vier oriëntaties, 

worden de waarderingen van ouders voor de twaalf doelen afzonderlijk besproken.

Een overgrote meerderheid van ouders met een kind in het funderend onderwijs 

(4 t/m 16 jaar)1 vindt bijna alle voorgelegde opvoedingsdoelen belangrijk tot zeer 

belangrijk (fi guur 2.1, zie voor de achterliggende cijfers tabel B2.1 in de bijlage). De 

enige uitzondering is het doel ‘slim zijn’; een meerderheid van de ouders staat daar 

neutraal tegenover (54%) of vindt het onbelangrijk (9%). Ouders wisten met dit doel 

waarschijnlijk niet goed raad.2 Dat is begrijpelijk, want ‘slim zijn’ is moeilijk voor te 

stellen als een beïnvloedbare eigenschap. Vanwege de vergelijkbaarheid is dit doel 

toch in het kfo-onderzoek gehandhaafd. 

Verantwoordelijkheidsgevoel komt als opvoedingsdoel voor ouders op de eerste 

plaats (99% vindt dit belangrijk of zeer belangrijk), maar rekening houden met andere 

mensen en het hebben van goede manieren staan daar bijzonder dicht bij in de buurt. 
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Beide doelstellingen worden door 98% van de ouders (zeer) belangrijk gevonden. Hek-

kensluiter is het al genoemde doel ‘slim zijn’, maar aan ‘ijverig en ambitieus zijn’ en 

‘goede schoolresultaten’ tillen ouders eveneens minder zwaar dan aan andere doelen. 

Dit neemt niet weg dat ook deze twee laatstgenoemde opvoedingsdoelen door een 

ruime meerderheid van de ouders belangrijk worden gevonden (resp. 66% en 71%).

slim zijn

ijverig en ambitieus zijn

goede schoolresultaten hebben

ouders gehoorzamen

willen weten waarom dingen gebeuren

zelfstandig oordelen

respect hebben voor ouderen

behulpzaam zijn

verdraagzaam zijn

goede manieren hebben

rekening houden met anderen

verantwoordelijkheidsgevoel hebben

0 20 40 60 80 100

zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk zeer onbelangrijk

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 2.1 Het belang van opvoedingsdoelen voor ouders met een kind in het funderend 
onderwijs, 2000 (in procenten, gerangschikt op ‘belangrijk’ plus ‘zeer belangrijk’)  

Aan ouders is vervolgens een tweede vraag gesteld over het belang van de doelen. 

De vraag was welke drie van de twaalf doelen zij de meest belangrijke vonden, en 

welke drie de minst belangrijke. De rangorde van doelen die deze vraag opleverde, 

is weergegeven in fi guur 2.2. De doelen die (veel) vaker als de meest belangrijke 

dan als de minst belangrijke worden genoemd, liggen aan de positieve kant in de 

fi guur (waarde tussen 0 en 100). Als ze (veel) vaker als de minst belangrijke worden 

genoemd dan als de meest belangrijke, liggen ze aan de negatieve zijde (waarde 

tussen 0 en -100).3 De waarde 20 betekent dat het item gemiddeld door 20% van de 

ouders als meest belangrijke opvoedingsdoel is genoemd.4 
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Figuur 2.2 Gedifferentieerde rangorde van opvoedingsdoelen, ouders met een kind in het 
funderend onderwijs, 2000 (op grond van de classificatie ‘minst belangrijke doel’ 
(range 0 tot -100) en meest belangrijke doel (range 0 tot 100))  

Doordat ouders nu gedwongen werden prioriteiten in de doelen aan te geven, is er 

meer differentiatie zichtbaar in het belang dat zij aan de afzonderlijke doelen hech-

ten. Een vergelijking van fi guur 2.1 en 2.2 maakt dit duidelijk. Zo onderscheidt het 

conformistische doel ‘goede manieren’ zich op het eerste gezicht niet van de sociale 

doelen ‘behulpzaam’ en ‘verdraagzaam zijn’. Goede manieren hebben is belangrijk 

voor 98% van de ouders; de twee sociale doelen zijn dat voor 96% van de ouders 

(fi guur 2.1). Goede manieren hebben wordt echter veel vaker tot de belangrijkste 

doelen gerekend (gemiddelde van 39%) dan de sociale doelen (gemiddelde van 

minder dan 10%) (fi guur 2.2).

2.3.2 Verschuiving in de tijd: herwaardering van conformistische doelen

De twee gepresenteerde fi guren geven elk een beeld van de opvoedingsdoelen die 

belangrijk worden gevonden. Ondanks de grotere differentiatie in opvattingen bij 

de tweede vraag (Wat is het meest en minst belangrijk?), komen de rangordes van 

de doelen sterk overeen met die bij de eerste vraag (Hoe belangrijk?). In tabel 2.1 is 

dit nogmaals weergegeven.5 Verantwoordelijkheidsgevoel (autonomie), rekening 

houden met anderen (sociaal gevoel), goede manieren en respect voor ouderen (con-

formisme) voeren in beide, op het kfo gebaseerde rangordes de lijst aan (eerste en 

tweede kolom in tabel 2.1).
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Uit het opvoedingsonderzoek van Rispens et al. (1996), dat in de eerste helft van de 

jaren negentig is gehouden, komen verantwoordelijkheidsgevoel hebben en reke-

ning houden met anderen eveneens naar voren als de meest belangrijke doelen die 

ouders nastreven, en slim zijn als het minst belangrijke (derde kolom in tabel 2.1). 

Het gehoorzamen van ouders (conformisme) of het presteren op school (prestatie-

gerichtheid) waren toen zeer laaggeplaatste doelen. De onderzoekers concludeer-

den destijds dat de opvattingen van de Nederlandse ouders in een paar decennia 

opgeschoven waren naar meer autonomie en sociaal gevoel, en dat dit ten koste was 

gegaan van de conformistische oriëntatie. Echter, in 2000 staan de drie conformisti-

sche doelen, te weten respect voor ouderen, ouders gehoorzamen en goede manieren 

hebben, (weer) aanzienlijk hoger in de rangorde. Het autonomiedoel ‘zelfstandig 

oordelen’ en het prestatiedoel ‘goede schoolresultaten’ hebben daarbij plaats moeten 

maken voor de twee genoemde conformistische doelen.

Tabel 2.1 Opvoedingsdoelen in volgorde van belangrijkheid, 2000 en eerste helft jaren 
negentig (range 1-12)

KFO, gemiddelde 
rangordea

KFO, gedifferenti-
eerde rangordeb

opvoeden in 
Nederland, 
rangorde 1 t/m 12

verantwoordelijkheidsgevoel hebben 1 1 1

rekening houden met anderen 2 2 2

goede manieren hebben 3 3 4

respect hebben voor ouderen 4 4 8

zelfstandig oordelen 6 5 3

ouders gehoorzamen 8 6 11

verdraagzaam zijn 5 7 5

behulpzaam zijn 7 8 7

goede schoolresultaten behalen 10 9 6

willen weten waarom dingen gebeuren 9 10 9

ijverig en amibitieus zijn 11 11 10

slim zijn 12 12 12

a  Gemiddelde rangorde = rangorde op basis van gemiddelde scores, lopend van 1 (zeer onbelangrijk) t/m 5 
 zeer belangrijk).
b  Gedifferentieerde rangorde = rangorde op basis van het saldo van de scores op minst (-) en meest (+) 
 belangrijke doel.

Bron: SCP (KFO’00); Rispens et al. (1996)

Het lijkt er dus op dat ouders in de loop van het laatste decennium weer meer nadruk 

op conformistische opvoedingsdoelen zijn gaan leggen. Mogelijk is er een correctie 

opgetreden in het eerder gesignaleerde patroon van steeds minder gerichtheid op 

conformisme ten gunste van steeds meer aanhang voor autonomie. Maar voorzich-

tigheid is hier op zijn plaats. Er kan niet helemaal worden uitgesloten dat de verschil-

len in uitkomsten te maken hebben met het gebruik van weliswaar gelijkende, maar 

niet identieke meetmethoden.6 7



30 Ouders en opvoeding: oriëntaties en doelen

De voorzichtige conclusie is dan ook dat conformistische doelen voor hedendaagse 

ouders niet alleen nog steeds tellen, maar ook weer wat belangrijker zijn geworden. 

Deze conclusie over opvoedingsoriëntaties wordt ondersteund door andere studies 

die in dezelfde richting wijzen wanneer het om opvoedingsgedrag gaat. Eerder al 

signaleerde Van den Brink (1997) een gedeeltelijke rehabilitatie van traditionelere 

omgangsvormen. Ook Dieleman constateert een hernieuwde aandacht en waarde-

ring voor conformistische opvoedingswaarden, maar betwijfelt of het gaat om de 

‘herleving van waarden uit een grijs verleden’ (Dieleman 2000: 148). Volgens hem 

heeft het begrip ‘conformisme’ in het opvoedingsgedrag een andere inhoud gekre-

gen en is het gemoderniseerd. Het gaat niet meer om gehoorzaamheid en het nale-

ven van regels zonder meer, zoals in een autoritair ingestelde samenleving, maar op 

conformeren op basis van inzicht, overleg en overtuiging (‘autoritatieve’ opvoeding). 

Deze nieuwe invulling van conformiteit zou beter passen bij de hedendaagse samen-

leving, waarin autonomie en individualisme de boventoon zijn gaan voeren.

Een mogelijke verklaring voor de herwaardering van conformisme, kan in 

dezelfde lijn liggen als de reden waarom ouders sociaal gevoel onlosmakelijk ver-

bonden vinden met autonomie: een te grote nadruk op autonomie draagt het gevaar 

in zich van het opvoeden van kinderen tot asociale individualisten (zie ook hierna). 

Zelfbepaling is een groot goed, maar ouders vinden gehoorzaamheid en respect voor 

ouderen onmisbare onderdelen in de opvoeding tot zelfstandige, evenwichtige en 

sociale mensen. 

De maatschappelijke discussie over onaangepast gedrag en waarden en normen, 

die na 2000 is losgebrand, zal mogelijk de waardering voor conformistische doelen 

nog verder doen toenemen (zie ook hoofdstuk 6).

2.3.3  Vier opvoedingsoriëntaties: gemiddelde en gedifferentieerde belang

Tot nu toe besprak deze paragraaf de opvattingen van ouders over de opvoedingsdoe-

len. Daarbij werd weliswaar gerefereerd aan de oriëntaties die aan deze doelen ten 

grondslag liggen, maar stonden toch de afzonderlijke doelen centraal. In het hierna-

volgende worden de beschrijvingen meer toegespitst op de oriëntaties en verdwijnen 

de concrete doelen naar de achtergrond.

 

Teneinde de twaalf opvoedingsdoelen op empirische gronden tot enkele oriëntaties 

terug te brengen, is een factoranalyse uitgevoerd. Daarbij zijn, net als in het voor-

gaande, de twee vragen gebruikt die handelen over het belang dat ouders hechten aan 

de opvoedingsdoelen. De resultaten zijn weergegeven in tabel B2.2 in de bijlage bij dit 

hoofdstuk. De analyses leverden ieder drie dimensies op, maar het zijn wel verschil-

lende dimensies. De vraag aan ouders om het belang van alle twaalf doelen afzonder-

lijk aan te geven, leverde naast de dimensies ‘conformisme’ en ‘prestatiegerichtheid’ 

een derde dimensie op, waarin autonomie met sociaal gevoel samengaat. Dit laatste was 

ook het resultaat van de opvoedingsstudies van Rispens et al. (1996) en van Klaassen en 

Leeferink (1998). De conclusie daar luidde dat autonomie en sociaal gevoel door ouders 

als onlosmakelijk met elkaar verbonden opvoedingsoriëntaties worden gezien. Ouders 
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beschouwen deze oriëntaties als twee kanten van één medaille. Het scheiden ervan 

herbergt het gevaar van zelfzuchtig en asociaal gedrag; het leidt tot een egoïstische 

vorm van individualisme.

De vraag in de kfo-enquête naar de drie meest en drie minst belangrijke doelen, 

levert eveneens drie dimensies op. Nu is er echter geen samenhang tussen autonomie 

en sociaal gevoel, maar tussen autonomie en conformisme. Een negatieve samenhang 

om precies te zijn: ouders die autonomie belangrijk vinden, vinden conformisme niet 

belangrijk en omgekeerd. Het is alleszins voorstelbaar dat, als ouders het heel belang-

rijk vinden dat hun kinderen hen gehoorzamen, zij zelfbepaling minder zullen bena-

drukken. Deze bevinding onderstreept Kohns theorie van autonomie en conformisme 

als elkaar uitsluitende polen van één dimensie.

Omdat de vier algemene opvoedingsoriëntaties als verschillende oriëntaties her-

kenbaar blijven in beide factoranalyses, is om pragmatische redenen gekozen voor 

handhaving van een vierdeling.

In fi guur 2.3 is het belang dat ouders hechten aan de vier oriëntaties ‘conformisme’, 

‘autonomie’, ‘sociaal gevoel’ en ‘prestatiegerichtheid’ weergegeven. Dit is wederom 

gedaan voor de twee vragen die dit belang als onderwerp hebben. In fi guur 2.3a is 

het gemiddelde belang per oriëntatie zichtbaar: de waarden lopen dan van 1 ‘zeer 

onbelangrijk’ tot 5 ‘zeer belangrijk’. Ouders hechten veel waarde aan de oriëntaties 

‘sociaal gevoel’, ‘conformisme’ en ‘autonomie’. Het schaalgemiddelde ligt steeds 

rond de 4,2 en ligt dus tussen ‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’ in. Prestatiegerichtheid 

blijft achter bij die drie (gemiddelde van 3,6), en ligt daarmee tussen 3 ‘noch belang-

rijk, noch onbelangrijk’ en 4 ‘belangrijk’.

In fi guur 2.3b gaat het om de plaatsing in de rangorde van meest en minst belang-

rijke; dit wordt het gedifferentieerde belang genoemd. Ouders werden hier gedwongen 

een hiërarchie in de doelen aan te brengen (en daarmee ook in de oriëntaties). Met 

de daaruit gedestilleerde schaalwaarden is, beter dan met het gemiddelde belang, 

inzichtelijk te maken dat ouders verschillen in de waarde die ze hechten aan de vier 

oriëntaties. Hier scoren de oriëntaties ‘sociaal gevoel’ en ‘conformisme’ het hoogst 

(23%) en komt autonomie lager uit (13%). Prestatiegerichtheid wordt uitzonderlijk 

vaak genoemd als het minst belangrijk, waardoor deze oriëntatie als enige aan de 

minkant van het gedifferentieerde belang terecht is gekomen (-56%). Dit betekent 

dus niet dat het een onbelangrijke oriëntatie is, wel dat het in verhouding tot de 

andere drie voor ouders minder zwaar weegt.
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Figuur 2.3 Opvoedingsoriëntaties van ouders, naar het gemiddelde belang (range 1 t/m 5) 
 en het gedifferentieerde belang (range –100 tot 100), 2000  

De geschaalde uitkomsten tonen opnieuw wat eerder in de afzonderlijk gepresen-

teerde opvoedingsdoelen al naar voren kwam: sociaal gevoel en conformisme zijn 

belangrijke oriëntaties, autonomie iets minder, maar prestatiegerichtheid is dat in 

nog mindere mate. 

2.4 Verschillen tussen groepen ouders

In het voorgaande zijn ouders in totaal, als één groep, bekeken, maar het is evident 

dat niet alle ouders dezelfde opvoedingsoriëntaties of opvoedingsdoelen hebben. Te 

denken valt aan de geconstateerde tegenstelling tussen autonomie en conformisme. 

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre groepen ouders verschillen in hun 

opvattingen en waardoor zij verschillen.

Een deel van de verschillen tussen ouders in opvattingen over opvoedingsoriënta-

ties, kan worden verklaard door achtergrondkenmerken van ouders en kinderen, en 

door sociaal-structurele en sociaal-culturele kenmerken van ouders (zie tabel B2.3a). 

Daaruit kan de voorkeur van ouders nog het beste verklaard worden voor de opvoe-

dingsoriëntaties ‘conformisme’ en ‘autonomie’ (resp. 23% en 14%, zie tabel B2.3b). 

De verschillen tussen ouders bij de oriëntaties ‘sociaal gevoel’ en ‘prestatiegericht-

heid’ houden echter veel minder verband met de genoemde kenmerken (resp. 5% en 

6%). In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de desbetreffende samenhangen. 

De uitkomsten van de analyses zijn terug te vinden in tabel B2.3a en B2.3b in de 

bijlage. 
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2.4.1 Achtergrondkenmerken van het kind en de ouders

Nog afgezien van individuele karaktereigenschappen die een specifi eke aanpak verei-

sen, vragen de verschillende ontwikkelingsfasen die kinderen doorlopen – als baby, 

peuter, kleuter enzovoort – om verschillende accenten in het opvoedingsgedrag van 

ouders. Een jong kind, bijvoorbeeld, heeft behoefte aan een affectieve, snel op signalen 

reagerende, ondersteunende ouder, terwijl tijdens de adolescentie het stimuleren van 

zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid belangrijk worden (Rispens et 

al. 1996). Afhankelijk van de leeftijd van hun kind zullen ouders dus ander opvoedings-

gedrag vertonen. Dat gedrag is voor een deel, maar niet helemaal, gebaseerd op opvat-

tingen over opvoeding. De vraag is nu of opvoedingsoriëntaties van ouders losstaan 

van (de eigenschappen van) hun kind, of dat ze, zoals bij het opvoedingsgedrag, daar 

mede door worden beïnvloed.

Of het kind een jongen of een meisje is, maakt, zo blijkt, voor de opvoedingsideeën van 

ouders geen enkel verschil. Zij vinden dus bijvoorbeeld autonomie niet belangrijker 

voor jongens dan voor meisjes. Wel is er een verschil naar leeftijd van het kind. Ouders 

van oudere kinderen vinden conformisme (zoals gehoorzaamheid en respect voor 

ouderen) minder belangrijk, en prestatiegerichtheid (bv. goede schoolresultaten) 

juist belangrijker dan ouders van jongere kinderen (fi guur 2.4). Sociaal gevoel is bij 

ouders van oudere kinderen minder van belang. Deze verschuivingen in het belang 

van de oriëntaties spelen zich vooral af rond de leeftijd van 12 jaar, als kinderen van 

de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan.8 De oriëntatie ‘autonomie’, ten 

slotte, is veel minder aan veranderingen onderhevig; deze geldt bij elke leeftijd van 

het kind als ongeveer even belangrijk.
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Figuur 2.4 Opvoedingsoriëntaties van ouders, naar leeftijd van het kind, gecontroleerd voor 
diverse kenmerken, 2000 (gedifferentieerde belang, range −100 tot 100)  
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Er is uiteraard een verband tussen de leeftijd van de kinderen en de leeftijd van de ouders 

(correlatie 0,64). Bij oudere ouders is de kans groter dat hun kind in het voortgezet 

onderwijs zit. Wat is dan eigenlijk echt van invloed voor de opvattingen van ouders, 

de leeftijd van het kind, die van henzelf of beide? Het blijkt vooral om de leeftijd van 

het kind te gaan (zie de bèta’s in tabel B2.3b). Alleen bij conformisme speelt ook 

de leeftijd van de ouders een rol: oudere ouders vinden gehoorzaamheid minder 

belangrijk dan jongere ouders. Dit is overigens wel een interessante bevinding, 

want de in de vorige paragraaf gesignaleerde herwaardering van conformisme in 

de tweede helft van de jaren negentig, kan daarmee vooral op het conto van jongere 

ouders worden geschreven. Wellicht is hier niet zozeer sprake van een leeftijds- als 

wel van een generatie-effect.9 In enkele decennia raakte conformisme ‘uit de mode’ 

en kwam autonomie, onder invloed van emancipatie en persoonlijke ontplooiings-

bewegingen, opzetten als de ideale opvoedingsoriëntatie (Rispens et al. 1996). Dat 

onder jongere ouders conformisme (weer) aan waarde heeft gewonnen, kan mogelijk 

geïnterpreteerd worden als een correctieve reactie op de eerder ingezette trend naar 

een hoge waardering voor autonomie. 

Vaders en moeders verschillen van elkaar als het gaat om hun opvoedingsoriëntaties. 

Moeders vinden sociaal gevoel belangrijker dan vaders, en vaders hechten meer aan 

prestaties dan moeders. Deze bevindingen zijn niet nieuw. Ook in Opvoeden in Neder-

land werd dit geconstateerd (Rispens et al. 1996). Het daar eveneens geconstateerde 

verschil in opvattingen over autonomie (dat vinden vaders belangrijker) en confor-

misme (dat vinden moeders belangrijker) blijkt hier echter niet op te gaan.

Of het gezin een eenouder- of een tweeoudergezin is, maakt uit voor de oriëntaties van de 

ouders. Moeders en vaders die er alleen voor staan, vinden autonomie belangrijker 

voor hun kind dan ouders in tweeoudergezinnen (21% tegenover 14%). De laatsten 

vinden op hun beurt conformisme belangrijker dan de ouders in eenoudergezinnen 

(21% tegenover 13%). Sociaal gevoel en prestatiegerichtheid verschillen hier in het 

geheel niet. Alleenstaande ouders lijken een pragmatische houding aan te nemen: 

door hun persoonlijke omstandigheden ervaren zij zelfstandigheid en onafhanke-

lijkheid als noodzakelijk en onontbeerlijk voor het (over)leven, en zij willen die vaar-

digheden ook aan hun kinderen meegeven.

Op zich is het gemakkelijker voor te stellen dat het ouderlijk gedrag wordt beïnvloed 

door de eigenschappen van het kind, dan de opvoedingsoriëntaties. Oriëntaties ver-

wijzen immers eerder naar algemeen geldende opvattingen, die meer afhankelijk zijn 

van de eigen kenmerken dan die van het kind. De invloed die uitgaat van de kenmerken 

van de ouders zelf (leeftijd en gezinssamenstelling) wijzen daar ook op. De eveneens 

geconstateerde invloed van de leeftijd van het kind laat echter zien dat de opvattingen 

van ouders ook kunnen verschillen naar gelang de levensfase van hun kind. 
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2.4.2 Sociaal-structurele kenmerken van ouders

Kohn constateerde eind jaren zestig dat de sociaal-economische klasse (vooral geba-

seerd op het beroep van de vader) in belangrijke mate bepaalt of ouders autonomie 

of conformisme benadrukken. Andere onderzoekers wezen erop dat niet zozeer het 

beroep van de ouder, maar bovenal de voorbereiding daarop – het opleidingstraject 

– maatgevend is voor opvattingen en gedragingen. Hier is onderzocht of sociaal-

structurele kenmerken van ouders, zoals het opleidingsniveau en het huishoudens-

inkomen, van invloed zijn op de voorkeur voor opvoedingsoriëntaties. Helaas zijn er 

over de beroepsniveaus geen geschikte gegevens voorhanden.

Het bereikte opleidingsniveau blijkt bij drie van de vier oriëntaties de beste voorspeller 

(zie de bèta’s in tabel B2.3b). Alleen bij de oriëntatie ‘prestatiegerichtheid’ speelt het 

een te verwaarlozen rol; laag- of hoogopgeleide ouders verschillen daarin niet van 

elkaar.

Hoe hoger het opleidingsniveau, des te belangrijker vinden ouders autonomie 

en des te minder belangrijk conformisme en vice versa (fi guur 2.5). Verder hechten 

middelhoog- en hoogopgeleide ouders meer dan laagopgeleiden aan de ontwikke-

ling van sociaal gevoel. Deze verschillen corresponderen met de eerder weergegeven 

bevindingen over de mogelijke invloed van opleidingen op het denken en handelen 

van mensen.10
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Figuur 2.5 Opvoedingsoriëntaties naar het opleidingsniveau van ouders, gecontroleerd voor 
diverse kenmerken, 2000 (gedifferentieerde belang, range —100 tot 100)  

Daarnaast blijkt dat, los van het opleidingsniveau, ouders uit de lagere inkomens-

categorieën minder belang hechten aan autonomie en meer aan conformisme, en dat 

het omgekeerde geldt voor de hogere inkomenscategorieën. Het huishoudensinkomen 
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heeft na het opleidingsniveau de meeste verklaringskracht voor de verschillen tussen 

groepen ouders.

De hoogte van het gezinsinkomen maakt ook uit voor de prestatiegerichtheid. 

Ouders uit de lagere inkomenscategorieën hechten er de meeste waarde aan, ouders 

uit de hogere inkomenscategorieën de minste.

2.4.3  Sociaal-culturele kenmerken van ouders

Opvattingen en overtuigingen van mensen worden niet alleen gevoed vanuit sociaal-

structurele, maar ook vanuit sociaal-culturele kenmerken. Het sociaal-culturele ele-

ment wordt belicht aan de hand van de geloofsovertuiging en de politieke voorkeuren 

van ouders.

Ten eerste wordt aan het sociaal-culturele kenmerk geloofsovertuiging een invloed op 

de opvoedingsoriëntaties toegedicht. Het is bekend dat tussen gelovigen en niet-

gelovigen grote verschillen in opvattingen bestaan. Zo hangen gelovigen in de regel 

traditionelere en conservatievere waarden aan dan niet-gelovigen (Felling et al. 1991). 

Die laatste groep is op zijn beurt meer gericht op zelfbepaling en individualisme. 

Daarmee houden de verschillen nog niet op, want ook binnen de groep van gelovigen 

zijn er verschillen. Rooms-katholieken zijn het meest geseculariseerd; orthodox-

protestanten houden daarentegen het meest vast aan hun geloof en aan traditionele 

waarden van familie en cultuur. Felling et al. stellen dat groepen met een sterke 

sociale cohesie en een (daarmee samenhangende) strikte sociale controle, meer naar 

binnen zijn gericht, en hun geloof en de geldende waarden en normen gemakkelijker 

kunnen vasthouden, omdat zij zich min of meer kunnen afsluiten van de verande-

rende omgeving. De orthodox-protestanten in Nederland voldoen het meest aan dit 

beeld. Groepen met minder sociale cohesie en lossere sociale banden – en dus met 

minder sociale controle – zijn vanzelf meer naar buiten gericht en worden dan eerder 

geconfronteerd met veranderende waarden en normen. Het zijn de rooms-katholieken 

die van de gelovigen het meest in dat beeld te herkennen zijn (Felling et al. 1991).

De geloofsovertuiging (geen geloof, rooms-katholiek, Nederlands-hervormd en 

gereformeerd)11 maakt verschil voor de opvoedingsoriëntaties, althans voorzover het 

conformisme en autonomie betreft (tabel B2.3a). Ouders zonder geloofsovertuiging 

hechten minder aan conformisme en vinden autonomie belangrijker dan, met name, 

de beide groepen protestantse ouders. Rooms-katholieke ouders nemen een midden-

positie in tussen ouders zonder geloofsovertuiging en de protestantse ouders. Dit 

betekent dat de hier gevonden verschillen geheel in lijn zijn met de vorengenoemde 

typeringen. Protestantse ouders houden het meest van iedereen vast aan confor-

misme. De ouders zonder geloof geven de voorkeur aan zelfbepaling en zelfstandig-

heid. De rooms-katholieke ouders komen wat opvoedingsopvattingen betreft nog het 

meest in de buurt van de niet-gelovigen. De eerder aangestipte ‘opener’ cultuur van 

deze groep lijkt inderdaad, zoals bij de niet-gelovigen, de acceptatie van waarden als 

individualisme en zelfbepaling gemakkelijker te maken. 
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De politieke voorkeur van ouders, gemeten via het stemgedrag bij de laatst gehouden 

verkiezing, is het tweede kenmerk waarmee sociaal-culturele waarden kunnen 

worden aangegeven.12 De veronderstelling is dat ouders met verschillende politieke 

voorkeuren ook verschillende opvoedingsoriëntaties zullen hebben. Dat blijkt ook 

zo te zijn. Er treden wederom verschillen op in de opvattingen over conformisme en 

autonomie, maar nu ook bij de oriëntatie ‘sociaal gevoel’ (fi guur 2.6).
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Figuur 2.6 Opvoedingsoriëntaties van ouders, naar stem op politieke partij, gecontroleerd voor 
 diverse kenmerken, 2000 (range –100 tot 100)  

Ouders met een voorkeur voor de linkerzijde van het politieke spectrum vinden auto-

nomie belangrijk en conformisme minder belangrijk. Bij ouders met een voorkeur 

voor de rechterzijde is dat precies andersom. vvd-stemmers zijn minder eenduidig 

in te delen. Wat opvattingen over zelfbepaling betreft, behoort deze groep ouders, 

samen met de stemmers op klein links (GroenLinks en de Socialistische Partij) en 

D66 bij de topdrie van aanhangers van deze oriëntatie. Maar bij de oriëntatie ‘confor-

misme’ staan de vvd-stemmers eveneens in de topdrie. Hierin verschillen ze sterk 

van de stemmers op klein links en D66, want die slaan conformistische doelen veel 

minder hoog aan.

Sociaal gevoel is vooral voor stemmers op de christelijke partijen een belangrijke 

oriëntatie en vindt ook onder stemmers op de kleine linkse partijen veel aanhang. 

vvd-stemmers hechten daarentegen het minst van iedereen aan sociaal gevoel. 

Zelfbepaling en benutting van talenten worden sterk met de vvd geassocieerd, en 

dat komt hier ook wel naar voren, zij het dat vvd-stemmers op prestatiegerichtheid 

niet veel verschillen van de andere ouders. Waar ze zich wel in onderscheiden, is dat 

zij minder dan andere ouders van mening zijn dat tegelijkertijd rekening gehouden 

moet worden met andere mensen. 
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De sociaal-culturele kenmerken ‘geloofsovertuiging’ en ‘politieke voorkeur’ leggen 

vooral een mentaliteitsverschil tussen ouders bloot, namelijk individualistisch en 

veranderingsgezind versus vasthoudend aan traditionele, collectieve waarden. De 

eerste groep ouders wordt vaker aangetroffen onder politiek links en midden, en 

onder niet-gelovigen en rooms-katholieken. De tweede groep vindt men vaker onder 

de christelijke partijen en de protestanten. Dat mentaliteitsverschil komt ook tot 

uiting in de opvoedingsoriëntaties van ouders: de eerste groep heeft zelfbepaling 

hoger in het vaandel staan, de tweede groep aanpassing, maar ook sociaal gevoel.

2.4.4  Opvoedingsoriëntaties van allochtone ouders

Halverwege de jaren negentig werd een gebrek aan informatie gevoeld over de opvat-

tingen van allochtone ouders over opvoeding; dit was aanleiding om nader onder-

zoek te verrichten. De studies onder Turken (Nijsten 1998), Marokkanen (Pels 1998), 

Chinezen (Geense en Pels 1998) en Creoolse Surinamers (Distelbrink 1998a) laten 

zien dat er wezenlijke verschillen zijn met de opvattingen van autochtone ouders. 

Ze laten ook zien dat de opvattingen van allochtone ouders over opvoeding aan het 

veranderen zijn. Het heersende beeld tot dan toe was dat allochtone ouders confor-

mistische doelen zeer belangrijk vonden en autonomiedoelen juist onbelangrijk. Zij 

zouden daarmee nog sterk traditionele waarden hebben. Dit beeld werd bijgesteld. 

Eigenlijk komen alleen de Chinezen naar voren als een bevolkingsgroep die confor-

misme (nog) voorop heeft staan (tabel 2.2). 

Bij autochtone moeders – dat zijn respondenten uit Opvoeden in Nederland – en moe-

ders uit de overige allochtone groepen, staan andere oriëntaties hoger in de rang-

orde. Wel vinden allochtone ouders ‘prestatie’ belangrijker dan autochtone ouders. 

Bij Turken en Marokkanen komt deze oriëntatie op de eerste plaats, bij Creolen en 

Chinezen op de tweede. Autochtone ouders zetten prestatiegerichtheid echter op de 

vierde en laatste plaats.

Tabel 2.2 Opvoedingsoriëntaties van autochtone en allochtone moeders, gemiddeldena en 
rangordeb, 2000

Nederlanders Turken Marokkanen Creolen Chinezen

autonomie 1,7 (1) 2,1 (3) 2,2 (4) 1,7 (1) 2,0 (4)

sociaal gevoel 1,7 (2) 2,1 (4) 2,1 (3) 2,4 (4) 2,0 (3)

conformiteit 2,1 (3) 1,9 (2) 1,9 (2) 2,0 (3) 1,4 (1)

prestatie 2,5 (4) 1,7 (1) 1,5 (1) 1,9 (2) 1,8 (2)

a Range: 1 = belangrijk; 3 = minder belangrijk.
b Rangorde tussen haken, van 1 t/m 4.

Bron: Pels (2000)

Ofschoon de doelen die ten grondslag liggen aan de oriëntatieschalen van de ver-

schillende opvoedingsonderzoeken, veelal overeenkomen, is met name prestatiege-

richtheid in de allochtone opvoedingsstudies anders geoperationaliseerd (niet alleen 
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schoolprestatiedoelen, maar ook maatschappelijk presteren). Dit is gedaan, omdat ver-

ondersteld werd dat allochtone ouders soms een andere invulling aan de opvoedings-

oriëntaties geven (Pels 2000). Dat bleek ook het geval te zijn. Een belangrijk verschil 

met de autochtone ouders is dat allochtone ouders er veel meer op gericht zijn dat hun 

kinderen stijgen op de sociaal-economische ladder. Om die reden beperkt prestatiege-

richtheid zich in hun visie niet alleen tot schoolprestatiedoelen, maar omvat het ook 

maatschappelijk presteren. Zo telt voor Creoolse moeders heel sterk dat hun kinderen, 

naast het behalen van een goede opleiding, economische zelfstandigheid verwerven 

(Distelbrink 1998b). Zij hebben bij de oriëntatie ‘autonomie’ vooral die economische 

zelfstandigheid voor ogen; daardoor komt deze oriëntatie op dezelfde (eerste) plaats 

in de rangorde van belangrijkheid als bij Nederlandse ouders halverwege de jaren 

negentig. Die laatste groep denkt echter bij autonomie niet als eerste aan economische 

zelfstandigheid, maar aan persoonlijkheidsontwikkeling. 

De overige groepen allochtone ouders leggen meer nadruk op prestatiedoelen 

als ijverig zijn en hard werken, om op die manier vooruit te komen in de maatschap-

pij. Voor Turken geldt, meer dan bij de anderen, dat men goed presteert als men een 

inkomen weet te verwerven. Van alle groepen gaan jongere Turken het snelst op zoek 

naar een baan (Pels 2000). Chinese ouders stellen hoge eisen aan hun kinderen en 

zetten ze soms overmatig aan tot het maken van huiswerk en tot veel leren. Zij koppe-

len prestaties direct aan de werkhouding van hun kinderen, en niet of nauwelijks aan 

persoonlijke interesses en capaciteiten. Het is voor hen een sociale verplichting om, via 

goede schoolprestaties, later bij te dragen aan een verbetering van de maatschappelijke 

en fi nanciële positie van het gezin (Geense en Pels 1998; Vogels et al. 1999).

Maatschappelijk succes

Als een sterke positie op de arbeidsmarkt het voornaamste doel is van het volgen van 

onderwijs, en goed presteren daaraan gekoppeld wordt, spreekt men van een instru-

mentele houding (o.a. Houtman 1996). Turkse en Chinese ouders zijn hierin het best te 

herkennen. Bij Nederlandse en Creoolse ouders ligt dit anders. Zij nemen een meer 

expressieve houding aan tegenover onderwijs en presteren. Deze ouders kijken veel meer 

naar de individuele mogelijkheden van het kind en zijn meer gericht op zijn zelfont-

plooiing en eigen verantwoordelijkheid. Dit kan soms ook weer leiden tot een achter-

wege blijven van ouderlijke stimulans om op school goed te presteren (Pels 2000).

In de Prima-cohortonderzoeken (zie Bijlage A) worden in elke enquêteronde ook 

enkele vragen gesteld aan ouders van kinderen in het basisonderwijs. In de ronde van 

1998 is aan ouders met kinderen in groep 8 onder meer gevraagd welk belang zij toe-

kennen aan een aantal levensdoelen. Deze doelen vallen uiteen in twee dimensies, 

namelijk maatschappelijk succes en sociaal geluk.

Ofschoon deze levensdoelen niet helemaal overeenkomen met de opvoedings-

oriëntaties die in dit hoofdstuk centraal staan, zijn er wel raakvlakken met opvat-

tingen over prestaties en sociaal gevoel. Onder de dimensie maatschappelijk succes 

vallen de doelen ‘vooruitkomen in het leven’, ‘altijd je best doen’, ‘maatschappelijke 
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zekerheid hebben’, ‘iets bereiken in het leven’, ‘een goed inkomen’ en ‘aanzien 

hebben’. De dimensie sociaal geluk staat voor opvattingen als ‘tevreden zijn met wat je 

hebt’, ‘kunnen doen wat je leuk vindt’, ‘goede vrienden hebben’, ‘kansen in het leven 

gebruiken’ en ‘iets voor anderen kunnen betekenen’. 

Het komt niet echt als een verrassing – ze zijn immers meer prestatiegericht – dat 

allochtone ouders maatschappelijk succes belangrijker vinden dan autochtone 

ouders (fi guur 2.7). Dit geldt met name voor de doelen ‘vooruitkomen in het leven’, 

‘altijd je uiterste best doen’ en ‘iets bereiken in het leven’. Ook het hebben van een 

goed inkomen staat bij hen hoog in het vaandel. Deze tekenen van maatschappelijk 

succes zijn bovendien voor laagopgeleiden belangrijker dan voor hoger opgeleiden 

(niet in de fi guur).13 Het is ook begrijpelijk dat zij het belangrijker vinden, want 

allochtonen en laagopgeleiden hebben in dit opzicht nog veel te winnen. Niettemin 

gaat het om gradaties, want de verschillen zijn niet bijzonder groot.

De bij sociaal geluk behorende doelen ‘tevreden zijn met wat je hebt’, ‘goede vrienden 

hebben’ en ‘iets voor anderen kunnen betekenen’ zijn voor autochtone ouders iets 

belangrijker dan voor allochtone, maar de waarde die aan de gehele dimensie ‘sociaal 

geluk’ wordt toegekend, verschilt niet tussen ouders.

maatschappelijk succes sociaal geluk
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

autochtonen Turken Marokkanen Surinamers en Antillianen overig allochtonen

a  Gemiddelde van de scores 1 = helemaal niet belangrijk, tot 4 = heel belangrijk.
b  Gecontroleerd voor opleidingsniveau.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima’98) 

Figuur 2.7 Het belang dat ouders hechten aan de levensdoelen ‘sociaal geluk’ en 
 ‘maatschappelijk succes’, naar herkomsta, 1998 (gemiddeldenb)

In de richting van autonomie?

In de agrarische, rurale samenlevingen waaruit de meeste Turken, Marokkanen en 

Chinezen in Nederland vandaan komen, overheerst een collectivistische cultuur 
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(Eldering 2002). In tegenstelling tot in een individualistische samenleving, gelden 

kinderen in een collectivistische maatschappij primair als een economische waarde, 

is loyaliteit aan de familie vereist, worden autoritaire opvoedingsstijlen gehanteerd 

en is de opvoeding gericht op gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Deze cultuur en 

bijbehorende waarden zijn in de Nederlandse samenleving niet langer of veel minder 

functioneel. De onvermijdelijke interactie met de nieuwe omgeving leidt tot aanpas-

singen en veranderingen. De snelheid waarmee die veranderingen plaatsvinden, en 

waarin onder meer opvoedingswaarden zullen verschuiven, zal veelal afhangen van 

de mate van openheid en geslotenheid van de groep. Van de drie genoemde groepen 

waar de traditionele opvoedingsoriëntaties (conformisme en prestaties) voorop-

staan, is de Chinese het meest naar binnen gericht.

De invulling die allochtone groepen aan prestatiegerichtheid geven, worden in de 

allochtone studies geïnterpreteerd als onderdeel van een trend naar individualisering. 

Volgens Van der Hoek (2000) is dat onterecht. De prestaties die de ouders voor ogen 

staan, gelden, volgens haar, zelden het succes van het individu of zijn zelfstandigheid, 

maar worden primair beschouwd als een voorwaarde tot verbetering van de positie van 

de eigen sociale groep. Zelfstandigheid wordt door allochtone ouders vooral praktisch 

uitgelegd, namelijk voorzover functioneel in de Nederlandse context. 

De nadruk die op de oriëntatie ‘prestaties’ wordt gelegd, refl ecteert feitelijk de 

zorgen over de schoolprestaties, en daar lijkt ook alle reden toe. Autochtone ouders 

hoeven zich minder te concentreren op de schoolprestaties, omdat over het algemeen 

hun kinderen de school trouw bezoeken en na het voortgezet onderwijs vaak kiezen 

voor een vervolgopleiding. Allochtone ouders, daarentegen, zien dat hun kinderen 

kampen met grote achterstanden in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs zitten 

zij vooral op het vmbo en nauwelijks op het havo of vwo. Ook vertonen allochtone 

jongeren meer spijbelgedrag en schooluitval, en worden zij vaker verwezen naar het 

speciaal onderwijs (Van der Hoek 2000; zie ook Dagevos et al. 2003; Driessen et al. 

2003; Scp 2003). 

Wat ook de beweegredenen van allochtone ouders zijn om prestaties te benadruk-

ken, de praktische uitwerking van die ideeën vergroot wel de kans dat hun kinderen 

het lage sociaal-economische milieu ontstijgen.

Verschillende allochtone groepen leggen weliswaar andere nadrukken in opvoe-

dingsdoelen dan autochtone ouders, maar volgens de onderzoekers (zie bv. Pels 

2000) bewegen zij zich eveneens in de richting van autonomie, zij het dat ook die 

oriëntatie anders wordt ingevuld. Modernisering en acculturatie in de Nederlandse 

samenleving hoeft niet te betekenen dat het dominante opvoedingsmodel onver-

anderd wordt overgenomen. Terwijl bij autochtone ouders autonomie contrasteert 

met conformisme (twee polen van één dimensie), gaat bij een deel van de allochtone 

ouders autonomie (functioneel voor de omringende, individualistische, Nederlandse 

samenleving) samen met conformisme (nodig binnen de eigen collectivistische 

kring) (Pels 2000). Het is echter de vraag of hier sprake is van een werkelijk samen-
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gaan van beide oriëntaties, aangezien het van toepassing is op twee gescheiden 

werelden (binnen en buiten). Feit blijft wel dat autonomie bij allochtone ouders aan 

belang wint. Dit lijkt zich het snelst te voltrekken bij groepen die zich openstellen 

voor veranderingen (Creolen) en het langzaamst bij gesloten groepen (Chinezen). 

2.5 Samenvatting en conclusies

Opvattingen over opvoedingsdoelen: vrijwel alle doelen zijn belangrijk

Ouders vinden verantwoordelijkheidsgevoel, rekening houden met anderen en goede 

manieren zeer belangrijke doelen in de opvoeding van hun kinderen. Zij vormen de 

topdrie in een lijst van twaalf opvoedingsdoelen, waarvan ouders van kinderen in het 

funderend onderwijs het belang hebben aangegeven. Als laatste worden genoemd de 

doelen ‘slim zijn’, ‘ijverig en ambitieus zijn’, en ‘willen weten waarom dingen gebeuren’. 

Feitelijk vinden ouders, met gradatieverschillen, vrijwel alle doelen belangrijk.

De opvoedingsdoelen verwijzen naar vier achterliggende opvoedingsoriëntaties: 

‘autonomie’, ‘conformisme’, ‘sociaal gevoel’ en ‘prestatiegerichtheid’. De ouders 

hechten groot belang aan alle vier de oriëntaties, maar prestatiegerichtheid (zoals 

goede schoolresultaten behalen, ijverig en ambitieus zijn) komt op de laatste plaats. 

Als ouders antwoord geven op de vraag welke doelen zij belangrijk vinden, blijken 

de oriëntaties ‘autonomie’ en ‘sociaal gevoel’ onlosmakelijk met elkaar verbonden 

te zijn. Verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig oordelen en willen weten waarom 

dingen gebeuren (autonomie), hangen samen met rekening houden met anderen, 

verdraagzaam en behulpzaam zijn (sociaal gevoel). Kinderen mogen in de ogen van 

de ouders niet uitgroeien tot zelfstandige wezens zonder invoelingsvermogen voor 

anderen. 

Conformisme, in de betekenis van gehoorzaamheid, respect voor ouderen en 

goede manieren, geldt ook als een belangrijke oriëntatie. Als ouders wordt gevraagd 

welke doelen zij het meest en het minst belangrijk vinden, blijken ze sterk verschil-

lende, elkaar uitsluitende, opvattingen te hebben over autonomie en conformisme. 

Sommige ouders hebben autonomie hoog in het vaandel staan en conformisme laag, 

terwijl voor andere ouders precies het omgekeerde geldt.

Conformisme lijkt weer belangrijker te worden

Halverwege de jaren negentig werd geconstateerd dat Nederlandse ouders auto-

nomie de belangrijkste opvoedingsoriëntatie waren gaan vinden. Daarvóór was de 

conformistische oriëntatie het belangrijkst. In 2000 laten de opvattingen van ouders 

geen versterking van dit patroon naar meer autonomie zien. Autonomie is weliswaar 

nog steeds belangrijk, maar conformisme doet daar niet voor onder. Vergeleken 

met een half decennium eerder, zijn conformistische doelen zelfs weer wat meer 

naar de voorgrond gekomen. Opvallend is de hoge waardering ervoor onder jongere 

ouders. Dat kan wijzen op een generatie-effect: de oudere generatie ouders is eerder, 

onder invloed van emancipatie en individualiseringsbewegingen, opgeschoven in de 
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richting van autonomie en weg van conformisme. De jongere generatie vindt autono-

mie ook belangrijk, maar erkent tevens de waarde van conformisme. Mogelijk is er 

sprake van een herwaardering van waarden als gehoorzaamheid en het respecteren 

van oudere mensen. Dit houdt overigens niet letterlijk een terugkeer naar vroegere 

waarden in; de oriëntatie ‘conformisme’ lijkt een nieuwe, praktische uitwerking te 

krijgen. Ging het vroeger om gehoorzaamheid en het naleven van regels zonder meer 

(autoritaire opvoeding), tegenwoordig is men van mening dat regels moeten worden 

nageleefd op basis van inzicht, overleg en overtuiging; in die zin past de conformisti-

sche oriëntatie bij de moderne autoritatieve opvoeding in een individualistisch inge-

stelde samenleving.

Afnemende verschillen tussen autochtonen en allochtonen?

Allochtonen worden vaak geassocieerd met conformisme, en autochtonen met auto-

nomie. Een dergelijke zwart-wittegenstelling blijkt niet realistisch. De verschillen in 

opvattingen tussen beide groepen ouders zijn veel meer gradueel.

Anno 2000 zijn conformisme en sociaal gevoel belangrijke opvoedingsoriëntaties 

voor autochtone ouders. Voor autonomie geldt dat ook, maar er wordt iets minder nadruk 

op gelegd dan op de eerstgenoemde oriëntaties, en het lijkt tevens minder nadruk te 

krijgen dan enkele jaren terug. De opvoedingsoriëntatie ‘prestatiegerichtheid’ komt qua 

belangrijkheid op de laatste plaats. Onderling verschillen de ouders wel, maar het hier 

geschetste beeld geldt in zijn algemeenheid voor de autochtone ouders.

Bij allochtone ouders liggen de nadrukken anders. Prestatiegerichtheid is er juist 

van grote importantie. Goede schoolprestaties worden door alle groepen ouders 

als een poort naar succes beschouwd,om het even of dat het succes van het indi-

vidu inhoudt (bv. Creolen) of van de sociale groep (bv. Chinezen). In vergelijking 

met allochtonen zijn autochtonen meer op zelfontplooiing en sociaal geluk gericht 

(expressieve doelen). Bij allochtonen staan instrumentele doelen en maatschappelijk 

succes meer op de voorgrond. Daardoor krijgen de vier onderscheiden opvoedings-

oriëntaties bij de verschillende groepen ouders andere accenten. Allochtone ouders 

zijn zeker niet wars van autonomie, maar zien die oriëntatie vooral als functioneel 

in de buitenwereld, de omringende samenleving. Binnen, in eigen kring, staan de 

conformistische doelen nog voorop. Het lijkt er overigens wel op dat de verschillen 

kleiner worden. Door de mogelijke verschuiving naar meer aandacht voor confor-

misme bij autochtonen en voor autonomie bij allochtonen, lijken de groepen naar 

elkaar toe te groeien.

Autonomie is favoriet bij hogere sociaal-economische statusgroepen, conformisme bij 

lagere

Het opleidingsniveau en het inkomen zijn de meest bepalende kenmerken voor de 

verschillende opvattingen over opvoedingsoriëntaties, met name bij autonomie en 

conformisme. Hoogopgeleide ouders en ouders met hogere inkomens vinden auto-

nomie veel belangrijker en conformisme juist veel minder belangrijk dan de ouders 

met lagere opleidingsniveaus en lagere inkomens.
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De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs van het kind markeert een 

verschuiving in de opvoedingsoriëntaties van ouders: conformisme neemt in belang 

af, maar autonomie blijft belangrijk, ongeacht de leeftijd van het kind. En, zoals al is 

vermeld, jongere ouders hechten meer dan oudere aan conformistische opvoedings-

doelen.

Voor eenoudergezinnen gelden eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid als 

belangrijke doelen. Surinaamse ouders (naar verhouding vaak alleenstaande moeders) 

zijn hier een voorbeeld van. 

Verder dragen sociaal-culturele kenmerken (geloof en politieke voorkeur) bij aan de 

verschillende opvattingen over conformisme en autonomie. Protestants-christelijke 

ouders vinden conformisme belangrijker dan rooms-katholieke ouders en ouders 

zonder geloofsovertuiging. Stemmers op partijen ter linkerzijde, zoals GroenLinks, 

sp en d66, hebben autonomie het hoogst in het vaandel staan, terwijl conformisme 

vooropstaat bij de stemmers op kleine christelijke partijen, zoals gpv, rpf en sgp, en 

bij de niet-stemmers.

Over sociaal gevoel en prestaties zijn ouders veel eensgezinder 

Sociaal gevoel en prestatiegerichtheid zijn opvoedingsoriëntaties waarover de opvat-

tingen van ouders minder ver uiteenlopen. Sociaal gevoel wordt door vrijwel iedereen 

hoog gewaardeerd, maar toch zijn er verschillen. Zo wordt het belangrijker gevonden 

door moeders, ouders met een jong kind (basisschoolleeftijd), ouders met een mid-

delhoog en hoog opleidingsniveau, en ouders met een politieke voorkeur anders dan 

voor de vvd. 

Over het algemeen vinden ouders prestatiegerichtheid de minst belangrijke 

oriëntatie, maar sommige ouders vinden het toch iets belangrijker dan andere. Dat 

zijn de vaders, ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs, ouders uit de laagste 

inkomensgroep en allochtone ouders. Zeker voor die laatste groepen kan prestatie-

gerichtheid worden uitgelegd als welbegrepen eigenbelang: betere (school)prestaties 

vergroten de kans op maatschappelijke stijging.
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Bijlage bij hoofdstuk 2

Tabel B2.1 Het belang van opvoedingsdoelen voor ouders met een kind in het funderend 
onderwijs, 2000 (in procenten)

zeer 
belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk

zeer 
onbelangrijk

verantwoordelijkheidsgevoel hebben 42,5 56,3 0,9 0,0 0,2

rekening houden met anderen 38,8 59,5 1,4 0,0 0,3

goede manieren hebben 36,8 60,8 1,9 0,1 0,3

respect hebben voor ouderen 32,5 62,7 4,2 0,3 0,2

verdraagzaam zijn 25,9 70,4 3,3 0,2 0,2

zelfstandig oordelen 25,6 67,4 6,6 0,3 0,1

behulpzaam zijn 21,3 74,9 3,5 0,1 0,2

ouders gehoorzamen 21,0 67,8 10,6 0,4 0,2

willen weten waarom dingen gebeuren 14,5 75,1 9,7 0,6 0,3

ijverig en ambitieus zijn 5,6 60,2 32,1 1,8 0,3

goede schoolresultaten hebben 5,1 66,1 26,5 1,9 0,3

slim zijn 3,5 33,6 53,8 8,1 0,9

Bron: SCP (KFO’00)
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Tabel B2.2 Samenhangen tussen opvoedingsdoelen, 2000 (factorladingen)a

gemiddelde belangb gedifferentieerde belangc

dimensie 
‘confor-
misme’

dimensie 
‘autono-
mie en 
sociaal 
gevoel’

dimensie 
‘prestatie-
gericht-
heid’

dimensie 
‘confor-
misme en 
autonomie’

dimensie 
‘sociaal 
gevoel’

dimensie 
‘prestatie-
gericht-
heid’

oriëntatie ‘conformisme’

respect voor ouderen 0,80 0,59

goede manieren 0,77 0,57

ouders gehoorzamen 0,77 0,66

oriëntatie ‘autonomie’

verantwoordelijkheids-
gevoel hebben 0,74 –0,57

zelfstandig oordelen 0,68 –0,54

willen weten waarom 
dingen gebeuren 0,62 –0,71

oriëntatie ‘sociaal gevoel’

verdraagzaam zijn 0,68 0,51

rekening houden met 
anderen 0,62 0,65

behulpzaam zijn 0,57 0,43 0,52

oriëntatie ‘prestatie-
gerichtheid’

goede schoolresultaten 0,76 0,42

ijverig en ambitieus zijn 0,69 0,69

slim zijn 0,81 –0,46

a  Factorladingen kleiner dan 0,3 zijn niet weergegeven. 
b  Zeer onbelangrijk t/m zeer belangrijk.
c  Drie meest en drie minst belangrijke doelen.

Bron: SCP (KFO’00)

Resultaten van de factoranalyses

In het kfo-onderzoek zijn antwoorden gezocht op de volgende twee vragen betref-

fende opvoedingsoriëntaties:

1 Hoe belangrijk vinden ouders de opvoedingsdoelen?

2 Welke opvoedingsdoelen vinden zij de meest en de minst belangrijke?

Factoranalyses van de antwoorden op deze twee vragen leveren verschillende resul-

taten op. Bij de eerste vraag vormen de oriëntaties ‘autonomie’ en ‘sociaal gevoel’ 

samen één dimensie. Bij de tweede vraag is dat niet het geval, daar vormen ‘confor-

misme’ en ‘autonomie’ samen één dimensie. Er treedt daarbij een negatieve samen-

hang op: ouders die conformistische doelen belangrijk vinden, vinden autonomie 

niet belangrijk en vice versa.
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Tabel B2.3a Opvattingen van ouders over de opvoedingsoriëntaties, gecontroleerd voor achter-
grond, sociaal-structurele en sociaal-culturele kenmerken, 2000 (analyse van gediffe-
rentieerde belang, ongecorrigeerde en gecorrigeerde gegevens, range –100 tot 100)

conformisme autonomie sociaal gevoel
prestatie-

gerichtheid

onge-
corri-
geerd

gecor-
rigeerd

onge-
corri-
geerd

gecor-
rigeerd

onge-
corri-
geerd

gecor-
rigeerd

onge-
corri-
geerd

gecor-
rigeerd

achtergrond-
kenmerken

leeftijd ouders * n.s. n.s. n.s.

23-34 jaar 28,7 21,3

35-44 jaar 23,4 22,4

45-64 jaar 10,0 16,4

leeftijd kind * * *

4-8 jaar 25,7 24,2 25,9 26,1 –63,7 –62,9

9-12 jaar 22,4 21,3 26,3 26,2 –60,7 –59,8

13-16 jaar 16,4 18,2 20,8 20,8 –51,5 –52,6

geslacht ouders n.s. n.s. * *

vrouw 24,5 24,7 –59,6 –58,8

man 21,1 20,3 –49,3 –52,5

geslacht kind n.s. n.s. n.s. n.s.

huishoudens-
samenstelling * * n.s. n.s.

eenoudergezin 13,7 13,0 21,2 21,3

tweeoudergezin 21,3 21,4 13,7 13,7

sociaal-structurele 
kenmerken

opleidingsniveau * * * n.s.

laag 35,8 34,3 2,8 4,7 18,9 18,7

middelhoog 15,9 13,7 16,6 17,4 28,6 29,0

hoog –0,7 5,9 32,6 27,6 25,5 25,2

huishoudensinkomen * * n.s. *

< 1360 euro 30,0 25,2 4,9 8,5 –53,6 –52,9

1360 tot 1820 euro 26,8 22,9 8,4 11,1 –57,5 –56,5

1820 tot 2730 euro 16,4 19,1 18,8 17,0 –60,2 –60,5

≥ 2730 euro 0,5 11,9 33,3 24,9 –56,5 –59,8

sociaal-culturele 
kenmerken

opleidingsrichting n.s. n.s. n.s. n.s.
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Tabel B2.3a Opvattingen van ouders over de opvoedingsoriëntaties, gecontroleerd voor achter-
grond, sociaal-structurele en sociaal-culturele kenmerken, 2000 (analyse van gediffe-
rentieerde belang, ongecorrigeerde en gecorrigeerde gegevens, range –100 tot 100)

conformisme autonomie sociaal gevoel
prestatie-

gerichtheid

onge-
corri-
geerd

gecor-
rigeerd

onge-
corri-
geerd

gecor-
rigeerd

onge-
corri-
geerd

gecor-
rigeerd

onge-
corri-
geerd

gecor-
rigeerd

geloofsovertuiging * * n.s. n.s.

geen 17,7 17,9 20,4 18,6

rooms-katholiek 21,4 20,4 12,8 13,1

Nederlands-
hervormd 24,4 24,6 6,9 8,4

gereformeerd 21,4 23,6 6,6 8,6

politieke voorkeur * * * n.s.

klein links 6,6 11,4 28,7 24,8 26,2 26,1

D66 12,4 16,5 26,3 22,0 24,3 23,1

VVD 17,4 20,6 20,1 16,8 19,3 18,8

PvdA 18,3 20,1 16,5 14,5 22,1 22,6

CDA 20,4 19,0 7,2 10,8 28,3 27,6

klein rechts 27,2 20,6 2,8 9,7 31,2 30,6

anders/niet 
gestemd 35,0 29,7 3,4 6,8 21,9 23,2

* = verschillen zijn signifi cant (p < 0,05), n.s. = verschillen zijn niet signifi cant

Bron: SCP (KFO’00)

Tabel B2.3 b

conformisme autonomie sociaal gevoel
prestatie-
gerichtheid

èta bèta èta bèta èta bèta èta bèta

leeftijd ouders 0,19 0,07 0,08 0,01 0,02 0,03 0,12 0,05

leeftijd kind 0,11 0,07 0,04 0,03 0,08 0,09 0,16 0,13

geslacht ouders 0,11 0,01 0,04 0,02 0,04 0,06 0,12 0,08

geslacht kind 0,03 0,03 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02 0,03

huishoudens-
samenstelling 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,01 0,04 0,02

opleidingsniveau 0,41 0,34 0,29 0,23 0,14 0,15 0,06 0,05

huishoudensinkomen 0,26 0,11 0,22 0,13 0,06 0,06 0,07 0,09

opleidingsrichting 0,35 0,07 0,24 0,02 0,11 0,05 0,10 0,07

geloofsovertuiging 0,09 0,09 0,14 0,10 0,09 0,03 0,06 0,05

politieke voorkeur 0,24 0,15 0,23 0,15 0,12 0,11 0,08 0,07

R2 0,23 0,14 0,05 0,06

Bron: SCP (KFO’00)

vervolg
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Noten

1 Het kfo-onderzoek bestaat uit twee enquêtes. Een die is voorgelegd aan ouders met 

een kind in het basisonderwijs (4 t/m 12 jaar) en een aan ouders met een kind in het 

voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar). In dit en het volgende hoofdstuk zijn deze enquêtes 

samengevoegd. Ouders zijn in beide enquêtes identieke vragen voorgelegd over de 

opvoedingsdoelen en de taakverdeling tussen gezin en school. Er is geen aanleiding 

om te veronderstellen dat de positie van het kind in het basis- dan wel het voortgezet 

onderwijs verschil maakt voor de opvattingen van ouders over opvoedingswaarden.

2 Uit de opmerkingen van ouders bij de vragenlijst blijkt dat veel ouders ‘slim zijn’ niet als 

een opvoedingsdoel herkenden, maar het als een niet te beïnvloeden eigenschap van het 

kind zagen. Het grote aandeel ouders dat hier ‘neutraal’ heeft ingevuld, wijst naar alle 

waarschijnlijkheid op de problemen die ouders hadden met het plaatsen van dit item. 

3 Dit betekent niet dat het voor ouders onbelangrijke doelen zijn, maar dat ze in vergelij-

king met de andere doelen als minder belangrijk gelden.

4  Bedenk dat het een som is van de negatieve en de positieve waarde. Als de meningen 

van ouders verdeeld zijn over een doel (vaak genoemd als zowel meest als minst belang-

rijk), dan komt het saldo dicht bij nul te liggen. In de praktijk zijn de ouders echter over 

geen enkel doel zo sterk verdeeld, wat betekent dat de doelen die dicht bij het nulpunt 

liggen nauwelijks zijn genoemd.

5  In fi guur 2.1 wordt de rangorde van de doelen bepaald door de frequentieverdeling van 

‘belangrijk’ plus ‘zeer belangrijk’. In tabel 2.1 is het gemiddelde van de scores 1 t/m 5 

berekend.

6  Ofschoon de gehanteerde lijst van opvoedingsdoelen in zijn geheel is overgenomen 

van het genoemde opvoedingsonderzoek, is het aangeven van het belang ervan niet op 

identieke wijze gebeurd. De ouders in het eerste onderzoek is gevraagd de doelen (op 

twaalf kaartjes weergegeven) te rangschikken in drie stapeltjes, variërend van de vier 

meest belangrijke tot de vier minst belangrijke. Daarna moest binnen de drie stapeltjes 

opnieuw een rangorde worden aangebracht. Op grond daarvan is ten slotte een rang-

orde van 1 t/m 12 gemaakt.

 In het kfo-onderzoek is eerst gevraagd elk item afzonderlijk te scoren van ‘zeer onbe-

langrijk’ tot ‘zeer belangrijk’, en is vervolgens gevraagd welke van de twaalf items de 

drie meest belangrijke doelen zijn en welke de drie minst belangrijke. De verschillen in 

vraagstelling bemoeilijken weliswaar een vergelijking van de resultaten, maar maken 

het niet geheel onmogelijk. Zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken, zijn er grote 

overeenkomsten in de resultaten van beide studies.

7  Het is ook mogelijk dat deze verschillen veroorzaakt zijn door een andere samenstelling 

van de onderzoekspopulaties. Dit is gecontroleerd door na te gaan hoe in beide onder-

zoeken geslacht en etniciteit verdeeld waren. In het kfo-onderzoek hebben beduidend 

meer moeders de enquête ingevuld dan vaders (80% resp. 20%), terwijl in Rispens’ 

studie de verhouding tussen moeders en vaders nagenoeg gelijk was. Uit beide studies 

blijkt dat vaders bij de opvoeding van hun kinderen meer gericht zijn op prestaties en 

zelfbepaling, en moeders meer op aanpassing en sociale empathie. De oververtegen-

woordiging van moeders in het kfo zou dus kunnen verklaren waarom de conformisti-

sche doelen er meer nadruk krijgen. Als wordt gecorrigeerd voor deze scheve verdeling 

naar geslacht, verandert het algemene beeld echter niet: de conformistische doelen 

blijven belangrijker dan de autonomiedoelen. 

 Aangezien van allochtone ouders wordt verondersteld dat zij conformistische doelen 

hoger in het vaandel hebben staan dan autochtone ouders, is ook hiervoor nagegaan of 
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er tussen beide onderzoekspopulaties verschillen bestaan. Dat is niet het geval, want 

allochtonen zijn in beide onderzoeken nauwelijks vertegenwoordigd.

8   De enquête is in grote meerderheid door moeders ingevuld, maar in het voortgezet 

onderwijs zijn er relatief meer vaders respondent dan in het basisonderwijs. Aange-

zien de verschuiving in de opvoedingsoriëntaties tussen basis- en voortgezet onder-

wijs synchroon loopt met de accentverschillen tussen mannen en vrouwen, is in een 

multivariate analyse nagegaan of de hogere deelname van vaders aan de voortgezet-

onderwijsenquête tot gevolg heeft dat juist bij oudere kinderen verschuivingen in de 

opvoedingsoriëntaties worden gemeten. Dat is niet het geval.

9  Niet door de leeftijd – het ouder worden – veranderen in deze visie de opvattingen over 

opvoeding, maar door het geboren zijn in een bepaald tijdvak. De bij de verschillende 

tijdvakken behorende ontwikkelingen in de samenleving zijn dan van invloed op de 

opvattingen. Dit lijkt hier inderdaad het geval, maar om onderzoekstechnische redenen 

kan niet afdoende worden vastgesteld of de periode of de leeftijd verantwoordelijk is 

voor het gevonden effect. 

10  Er is in dit kader ook onderzocht of de sector waarin de ouders zijn opgeleid van 

invloed is. In de theorie worden sociaal-culturele opleidingen tegenover economische 

en technische geplaatst, vanuit de idee dat zij tegengestelde opvoedingsoriëntaties met 

zich mee zouden brengen: de eerste groep opleidingen zou beter aansluiten bij auto-

nomie en sociaal gevoel, de tweede groep bij conformisme en prestatiegerichtheid. De 

opleidingssector blijkt echter, na controle voor andere kenmerken, niet van wezenlijke 

invloed op de opvattingen van ouders. Niet de sector, maar bovenal het niveau van de 

opleiding, maakt dat ouders anders over opvoedingswaarden denken.

11  De categorie ‘andere geloofsovertuigingen’ is te gemêleerd om zinvolle uitspraken over 

te doen. Hierin zijn namelijk onder meer moslims, hindoes, joden en kleine geloofsge-

meenschappen samengenomen.

12  Het sociaal-culturele kenmerk ‘politieke voorkeur’ is gemeten door te vragen naar de 

politieke partij waarop men gestemd heeft bij de verkiezingen die het laatst zijn gehouden 

voor de afname van de enquête. Voor het merendeel betrof dat de Tweede-Kamer-

verkiezing van 1998, maar een klein deel heeft op een latere datum de gang naar de 

lokale stembus gemaakt, ten behoeve van een gemeentelijke herindeling. De politieke 

omwenteling na de moord op Pim Fortuyn, zoals de sterke opkomst en latere terugval 

van de lpf, lagen ten tijde van de kfo-enquête nog in de toekomst. Daardoor lijkt de 

gehanteerde indeling een achterhaald gegeven. Toch is deze indeling verhelderend voor 

de verschillen tussen ouders.

13  Uit regressieanalyses waarbij de waarde die ouders hechten aan maatschappelijk succes 

en sociaal geluk als afhankelijke variabele zijn opgenomen, en het opleidingsniveau 

en de etniciteit als onafhankelijke variabelen, blijken die variabelen redelijk goed de 

waardering voor maatschappelijk succes te voorspellen: laagopgeleiden en allochtonen 

hechten meer aan maatschappelijk succes (R2 = 18%). Dat is niet het geval voor sociaal 

geluk, de verklaarde variantie hiervan is slechts 1%. 
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3 Taakverdeling tussen ouders en de school

3.1 Inleiding

Ouders zien graag dat hun opvoedingswaarden en de wijze waarop zij hun kinderen 

opvoeden, een vervolg krijgen in de school. Zeker voor kinderen die naar de basis-

school gaan, houdt opvoeden niet op bij de deur van de school. Dan is het wel zo aan-

genaam als ouders en leerkrachten met elkaar overeenstemmen. De schoolkeuze is 

het moment waarop ouders die aansluiting tussen thuis en school zo goed mogelijk 

trachten te maken, maar de verscheidenheid aan ouders, kinderen en scholen maakt 

een perfecte ‘match’ praktisch onmogelijk. Daarbij komt dat het lang niet altijd dui-

delijk is hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn afgebakend en verdeeld tussen 

school en gezin (ocw 2004a). Die onduidelijkheid komt enerzijds doordat er geen 

heldere afspraken over de verantwoordelijkheden zijn gemaakt, en anderzijds door een 

gebrekkige communicatie tussen ouders en school. Ouders weten niet hoe docenten de 

opvoedingkundige taak uitvoeren, en omgekeerd weten docenten te weinig wat ouders 

belangrijk vinden in de opvoeding en wat hun wensen ten aanzien van de school zijn 

(Van Erp en Veen 1993; Smit et al. 1999; Van Loggem en Autar 2002). Uit recent onder-

zoek blijkt dat ruim een derde van de ouders niet bekend is met de opvoedingsideeën 

van de school en dat maar liefst twee derde van de docenten niet op de hoogte is van de 

opvoedingsideeën van de ouders (Stalpers en Visser 2003).

Wat evenmin bijdraagt aan de gewenste duidelijkheid is dat de taakverdeling aan 

het verschuiven is.

Iedereen is het er weliswaar over eens dat ouders de hoofdverantwoordelijke zijn 

voor de opvoeding en dat scholen hier ook een taak in hebben, maar tot hoever die 

taak van de school reikt, daarover verschillen de meningen. Andersom zijn de scholen 

hoofdverantwoordelijk voor het onderwijzen van de kinderen, maar vervullen ouders 

daarin een ondersteunende rol. Ook over de invulling van die rol is discussie (Klaassen 

en Leeferink 1998; Veugelers en De Kat 1998; Smit en Driessen 2002).

In dit hoofdstuk worden de opvattingen van ouders over de taakverdeling tussen 

school en gezin in kaart gebracht. Ook wordt kort ingegaan op de ideeën van docenten 

over de pedagogische opdracht van de school. Dat kan het onduidelijke beeld over en 

weer verhelderen.

De pedagogische opdracht van de school

Het bieden van hulp en het geven van begeleiding aan jonge mensen die op weg zijn 

naar volwassenheid en deelname aan het maatschappelijk leven, is heel in het alge-

meen de pedagogische opdracht van de school. Wat onder ‘hulp en begeleiding’ valt, 

is niet strikt afgebakend en valt op meerdere manieren in te vullen. De pedagogische 

opdracht spitst zich de laatste tijd vooral toe op de morele vorming van jongeren – dat 
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houdt in: overdracht en inprenting van waarden en normen, vormen tot goed burger-

schap (Veugelers 2003). 

De brede school is een voorbeeld van de uitbreiding van de pedagogische en maat-

schappelijke taken van de school. In en rond de school, maar buiten lestijd, worden 

activiteiten georganiseerd en kinderen begeleid, in samenwerking met instellingen als 

de jeugdhulpverlening en sociaal-cultureel werk. Het doel is onder meer de onder-

wijs- en ontwikkelingskansen van de kinderen te verbeteren (Studulski 2002).

De laatste jaren worden steeds vaker klachten van leerkrachten over de taakverde-

ling vernomen. Volgens veel docenten heeft er een taakverschuiving plaatsgevonden 

van het gezin naar de school: ouders steken te weinig tijd in de opvoeding van hun 

kinderen en de school moet dit compenseren (Bronneman-Helmers 1999; rmo 2001; 

Onderwijsraad 2003; ocw 2004a en 2004b).

Als verklaring voor deze verschuiving van opvoedingstaken naar de school wordt 

wel gewezen op de groeiende arbeidsparticipatie van moeders, en op de toename van 

het aantal eenoudergezinnen en allochtone gezinnen. Om uiteenlopende redenen 

zouden ouders in die gezinnen tekortschieten in de opvoeding en die bij de school 

neerleggen (Den Elt en Metz 1999; Smit en Driessen 2002).

Onderzoek leert dat in 2003 twee vijfde van de leraren in het voortgezet onderwijs 

van mening is dat leerlingen minder goed zijn opgevoed dan tien jaar geleden, en 

dat twee derde vindt dat ouders in toenemende mate opvoedkundige taken op hun 

schouders leggen (Stalpers en Visser 2003). Dat heeft in hun ogen tot gevolg dat zij 

onvoldoende tijd overhouden voor hun primaire taak: onderwijs geven. Of ouders het 

eens zijn met die taakverschuiving, in de zin dat die ook in hun ogen plaatsvindt én 

in de zin dat zij die verschuiving wenselijk vinden, is nog maar de vraag.

Naast de ouders en de school, is de overheid een derde partij met ideeën over de ver-

deling van taken. De overheid streeft ernaar dat ouders en scholen partner worden 

in het opvoeden en onderwijzen van kinderen. In die visie van partnerschap dienen 

ouders meer betrokken te worden bij de school en er actief in te participeren (Vogels 

2002). Voor de invulling van dat partnerschap is minimaal wenselijk dat ouders 

regelmatig deelnemen aan ouderavonden, de vorderingen van hun kind volgen, 

en hen thuis bij hun schooltaken ondersteunen en begeleiden. Teneinde de positie 

van ouders te versterken, heeft de overheid diverse maatregelen getroffen. Ouders 

hebben meer rechten gekregen, zoals het klachtenrecht. De kwaliteitskaarten van 

de Inspectie van het onderwijs, en de schoolgidsen in basis- en voortgezet onderwijs 

zijn gericht op het bieden van informatie, wat als een voorwaarde geldt voor meer 

betrokkenheid. Verder vindt de overheid het belangrijk dat scholen zich inspannen 

om de participatie van ouders in en rond de school te vergroten. Ouders helpen daarbij 

niet alleen bij schoolfeesten en schoolreisjes, of nemen deel aan de medezeggen-

schapsraad of ouderraad, maar assisteren ook in de klas.

De overheid vindt dat de scholen een grotere rol moeten spelen in de morele en 

sociale vorming van leerlingen. De bevordering van sociaal gedrag geldt nu als een 
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kerndoel in het basisonderwijs; bovendien zal burgerschapsvorming onderdeel gaan 

uitmaken van de wettelijke taken van het basis- en voortgezet onderwijs. Betrokken-

heid en invloed over en weer (ouders in de school, de school in de samenleving), zo is 

het idee, zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

Vraagstelling

In Ouders bij de les is duidelijk geworden dat een deel van de ouders een grotere invloed 

in de school en het onderwijs wil (Vogels 2002). Zij willen partner van de school zijn 

op het terrein van onderwijs. Op deze plaats speelt de vraag in hoeverre, omgekeerd, 

ouders bereid zijn de school op het terrein van de opvoeding toe te laten. Is er draag-

vlak bij de ouders voor een partnerschap van ouders en scholen in de opvoeding? En 

denken groepen ouders er wellicht verschillend over?

 

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag naar de opvattingen van ouders over de 

taakverdeling tussen school en gezin. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn de 

volgende.

– Welke taken vinden ouders bij zichzelf thuishoren, welke bij de school, en welke 

worden gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

–  Zijn de opvattingen van ouders over de taakverdeling in de loop der tijd veranderd 

en, zo ja, in welke richting zijn ze veranderd?

– In hoeverre denken ouders en leraren hetzelfde of verschillend over de pedagogische 

taak van de school?

– Lopen de opvattingen van verschillende groepen ouders over de taakverdeling 

uiteen en, zo ja, wat kenmerkt die verschillen?

In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de opvattingen van ouders over de taakverde-

ling. Er wordt gebruikgemaakt van de resultaten van herhaald onderzoek, waarbij 

aan ouders een aantal taken ter beoordeling is voorgelegd. De herhaling maakt het 

mogelijk te onderzoeken of de opvattingen van ouders in de loop der tijd zijn veran-

derd. Ook dat komt in de paragraaf aan bod.

Recent onderzoek naar de opvattingen van ouders en leraren in het voortgezet 

onderwijs over de opvoedingsverantwoordelijkheden, wijst vervolgens op discrepanties 

in opvattingen tussen deze partijen (§ 3.3). 

In paragraaf 3.4 wordt de vraag beantwoord of ouders onderling verschillen in 

hun opvattingen over de taakverdeling. Nagegaan wordt hoe ouders met verschil-

lende achtergronden en kenmerken, denken over vier onderscheiden dimensies van 

taken. Tevens wordt aandacht besteed aan de opvattingen van allochtone ouders. 

Paragraaf 3.5, ten slotte, bevat de voornaamste conclusies.
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3.2 Opvattingen van ouders over de taakverdeling tussen school en gezin 

3.2.1 Vragen over de taakverdeling in verschillende onderzoeken

In het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (cv) zijn zowel in 1992 als in 

1996 vragen opgenomen over de pedagogische taak van school en gezin. Respondenten 

is gevraagd daarbij te denken aan kinderen in de leeftijd van 4-15 jaar, kinderen dus 

die in het basisonderwijs of de eerste paar jaar van het voortgezet onderwijs zitten. 

Er zijn aan hen dertien taken voorgelegd, waarvan in mindere of meerdere mate ver-

ondersteld werd dat beide partijen daarin een rol zouden kunnen spelen. Taken die 

praktisch geheel tot het gezin gerekend kunnen worden (zoals zindelijkheidstrai-

ning) of tot de school (zoals leren rekenen) zijn daar dus buiten gehouden. De lijst is 

evenwel niet uitputtend.

In 2000 zijn in het onderzoek Ouders over de kwaliteit van het funderend onder-

wijs (kfo) dezelfde dertien taken opgenomen. Dit om een vergelijking in de tijd 

mogelijk te maken, en te bezien hoe stabiel of veranderlijk de opvattingen van ouders 

zijn. Een kanttekening daarbij is wel dat in het laatste onderzoek de vragen aan een 

iets andere groep respondenten zijn voorgelegd, namelijk ouders met een kind in de 

leeftijd van 4-16 jaar. In de eerdere onderzoeken moesten de respondenten (16 jaar 

en ouder) een kind in de leeftijdscategorie van 4-16 jaar voor ogen houden, maar 

hoefden ze niet zelf een kind in die categorie te hebben. Om de groepen in de drie 

onderzoeksbestanden zo vergelijkbaar mogelijk te maken, zijn alleen respondenten 

geselecteerd van 30 tot en met 54 jaar.1

3.2.2 Opvattingen over de taakverdeling in 2000

Alvorens de ontwikkelingen in de tijd te beschrijven, worden de resultaten van de 

meest recente peiling onder ouders over de taakverdeling tussen school en gezin 

weergegeven (fi guur 3.1, zie voor de achterliggende gegevens tabel B3.1 in de bijlage). 

De vraag die aan ouders is voorgelegd, luidt: ‘Wie heeft naar uw mening de belang-

rijkste taak bij de volgende onderwerpen? De school, het gezin of beide?’ De aan te 

kruisen antwoordcategorieën zijn: ‘uitsluitend de school’, ‘overwegend de school’, 

‘beide evenveel’, ‘overwegend het gezin’, ‘uitsluitend het gezin’ en ‘weet niet’. 
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kinderen met leermoeilijkheden helpen

kinderen belangstelling voor politiek bijbrengen

kinderen belangstelling voor cultuur bijbrengen

kinderen met psychische problemen helpen

kinderen milieubewustzijn bijbrengen

kinderen respect voor mensen uit
andere culturen bijbrengen

kinderen leren rekening te houden met anderen

kinderen vormen tot evenwichtige mensen

kinderen helpen bij de vorming
van een levensbeschouwing

kinderen van werkende ouders
na schooltijd opvangen

kinderen seksuele voorlichting geven

kinderen gezonde leefgewoonten leren

kinderen goede manieren bijbrengen

taak voor
beide evenveel 

overwegend
taak school

uitsluitend
taak school

overwegend
taak gezin

uitsluitend
taak gezin

a   Het totaal van elke taak, weergegeven in een balk, is 100% minus het percentage ‘weet niet’. 

Bron: SCP (KFO’00)

Figuur 3.1  Opvattingen van ouders over de taakverdeling tussen school en gezin, 2000 
 (in procentena)

school gezin

In het midden van de fi guur staat de groep ouders die de desbetreffende taak de 

gedeelde verantwoordelijkheid van school en gezin vindt. Links daarvan bevindt zich 

het aandeel ouders dat de taak overwegend of uitsluitend de verantwoordelijkheid 

van de school vindt en rechts daarvan het aandeel ouders dat de verantwoordelijk-

heid overwegend of uitsluitend bij het gezin vindt liggen. Slechts bij één taak (de 

onderste in de fi guur) legt een aanzienlijk deel van de ouders de verantwoordelijk-

heid aan de kant van de school. De overige twaalf taken komen volgens de ouders 

(overwegend of uitsluitend) voor rekening van het gezin, of zijn een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van school en gezin. Bij de bovenste zes taken ziet een meer-

derheid van de ouders de taak als de eigen verantwoordelijkheid, en een minderheid 

ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij de volgende zes taken vindt 

een meerderheid ze juist een gedeelde verantwoordelijkheid en vindt een minderheid 

ze een gezinstaak.

De ouders zijn dus nauwelijks bereid om de verantwoordelijkheid voor de genoemde 

taken alleen of overwegend aan de school te laten. Alleen bij de taak kinderen met 

leermoeilijkheden helpen vindt een groot aandeel van de ouders het een schooltaak (50%), 

maar ook hier is het aandeel dat het een taak van school én gezin vindt groot (47%).
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Overwegend of uitsluitend gezinstaken

De bovenste zes taken in de fi guur worden dus door een meerderheid van de ouders 

als een gezinstaak beschouwd. Zoals hierna zal worden toegelicht, verwijzen deze 

taken voornamelijk naar persoonlijke en sociale vorming. Ouders vinden dat die 

vorming van het kind primair bij hen thuishoort. Van de zes taken geldt dit het meest 

voor kinderen goede manieren bijbrengen (77%) en het minst voor kinderen vormen tot even-

wichtige mensen (51%). Er is hier in hun optiek nauwelijks een belangrijke rol voor de 

school weggelegd: vrijwel niemand vindt het overwegend of uitsluitend een taak voor 

de school. Bij drie van de zes taken (goede manieren, gezonde leefgewoonten en evenwichtige 

mensen) geeft helemaal niemand aan (0%) dit een taak van de school te vinden, en 

kinderen van werkende ouders na schooltijd opvangen geldt voor 6% van de ouders als een 

exclusieve schooltaak.

Uitgerekend de taak goede manieren bijbrengen, waarvan leerkrachten vinden dat zij die 

steeds vaker moeten uitvoeren, zien ouders dus nog het meest als hun eigen taak. 

Voor 77% van de ouders geldt het overwegend of uitsluitend als hun eigen verant-

woordelijkheid, en de overige ouders (24%) zien het als een gedeelde verantwoor-

delijkheid van school en gezin. Hiermee is nog niet gezegd dat de ouders die taak 

ook daadwerkelijk voor hun rekening nemen, of die – in de ogen van bijvoorbeeld de 

school – naar behoren vervullen, maar ze hebben er in ieder geval een uitgesproken 

mening over. Het is een vingerwijzing dat ouders niet zo gediend zijn van een school 

die zich veel met de opvoeding bemoeit.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor gezin en school

De zeven overige taken worden, met uitzondering van de laatste, daarentegen primair 

als een gezamenlijke opdracht van gezin en school gezien. Dit betreft taken die de 

maatschappelijke vorming als onderwerp hebben en taken die verwijzen naar hulp 

bij individuele problemen. De gedeelde verantwoordelijkheid krijgt hier de meeste 

bijval van ouders bij de taak kinderen belangstelling voor cultuur bijbrengen (75%) en de 

minste voor kinderen leren rekening houden met anderen (62%). 

Zoals eerder al is opgemerkt, slaat alleen bij de laatste taak in de fi guur de balans 

door naar de school. Gezien het onderwerp – hulp bij leermoeilijkheden – mocht dat ook 

worden verwacht, maar juist daarom is het aandeel ouders dat het een gezamenlijke 

taak van school én gezin vindt, nog opmerkelijk groot (47%). Ouders zien dus ook 

voor deze meest uitgesproken schooltaak een rol voor zichzelf weggelegd.

Kinderopvang, een taak voor de school?

In de fi guur springt nog een taak eruit, namelijk kinderen van werkende ouders opvangen 

na schooltijd. Deze wordt, in vergelijking met de andere taken, het minst aangemerkt 

als iets waar de school en het gezin gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen 

(‘slechts’ 18% van de ouders vindt dit een ‘taak voor beiden evenveel’). Ouders vinden 

dit in veel grotere mate een taak die uitsluitend henzelf aangaat (34%). 
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Dit is opvallend, omdat er steeds meer geluiden worden vernomen dat de school zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid zou moeten nemen en een bijdrage dient te 

leveren aan de opvang van kinderen (bv. in het kader van de brede school). Of dat ook 

betekent dat de buitenschoolse opvang een taak van de school moet worden, is echter 

zeer de vraag. Voor de ouders hoeft dat blijkbaar niet zo.2 Ouders zijn het erover eens 

dat kinderopvang in de eerste plaats hun eigen verantwoordelijkheid is, maar wer-

kende ouders hebben wel behoefte aan een goede voorziening die hen kan ontlasten. 

De mening van de ouders over de taakverdeling rondom deze opvang varieert 

met de leeftijd van het kind. Vooral voor oudere kinderen vinden ouders opvang een 

taak die voornamelijk of uitsluitend henzelf aangaat (81% bij kinderen van 13 jaar en 

ouder, 72% bij kinderen van 9-12 jaar en 68% bij kinderen van 4-8 jaar). De school is 

in de ogen van de ouders wat meer verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in 

de onderbouw van de basisschool (11% bij 4-8-jarigen, 6% bij 9-12-jarigen en 4% bij 

13 jaar en ouder). Voor oudere kinderen kunnen ouders zelf gemakkelijk oplossingen 

vinden, maar juist voor de jongste categorie zoeken zij ondersteuning van anderen. 

Afwezigheid van opvang in de omgeving – en deze is nog niet overal in voldoende 

mate voorhanden – kan ouders er wel toe brengen zich tot de school te wenden.

3.2.3 Opvattingen over de taakverdeling door de tijd vergeleken

Ouders leggen dus grote nadruk op zowel het gezin als op een gedeelde verant-

woordelijkheid van school en gezin, en beschouwen maar zelden een taak als de 

hoofdverantwoordelijkheid van de school. Hoe zit het dan met de veronderstelde 

verzwaring van de opvoedingstaken van de school? Zijn de ouders het hierin eens 

met de leerkrachten? Kennen zij meer verantwoordelijkheid toe aan de school? Zijn er 

in de afgelopen jaren verschuivingen in de opvattingen van ouders opgetreden? 

Voor een antwoord op deze vragen is een vergelijking gemaakt van de opvattingen 

zoals die werden gemeten in 1992, 1996 en 2000. De opvattingen die in de cv-

onderzoeken van 1992 en 1996 zijn gemeten, lieten toen geen verschuiving zien van 

opvoedkundige taken in de richting van de school, maar evenmin in de richting van 

het gezin (Bronneman-Helmers 1999). In 1996 oordeelde de Nederlandse bevolking 

vrijwel hetzelfde over de pedagogische taakverdeling als in 1992 (zie tabel B3.1).

Ofschoon een vergelijking door de tijd niet helemaal zuiver is (zie § 3.2.1), kan er 

over de waarneembare verschuivingen tussen 1992, 1996 en 2000 in grote lijnen wel 

wat worden gezegd. Het aandeel ouders dat in 2000 de verantwoordelijkheid bij het 

gezin legt, is in vergelijking met 1992 en 1996 bij negen van de dertien taken toege-

nomen (fi guur 3.2). Deze verschuiving is vooral ten koste gegaan van het aandeel 

ouders dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gezin voorstaat 

(fi guur 3.3): dat aandeel is bij tien van de dertien taken afgenomen.

Enkele taken die altijd al relatief vaak aan de school of aan een gezamenlijke 

inspanning van ouders en de school toegerekend werden, vormen een uitzondering 

op de verschuiving in de richting van het gezin. Het betreft de taken kinderen met 

leermoeilijkheden helpen, belangstelling bijbrengen voor cultuur en voor politiek, en rekening leren 

houden met anderen. 
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Bron: SCP (CV’92; CV’94; KFO’00) 

Figuur 3.2 Taak is overwegend of uitsluitend verantwoordelijkheid van het gezin, 
 1992-2000 (in procenten)  
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Bron: SCP (CV’92; CV’94; KFO’00)

Figuur 3.3 Taak is evenzeer verantwoordelijkheid van de school als van het gezin, 
 1992-2000 (in procenten)   
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Kortom, in 2000 vinden ouders over het algemeen vaker dan in 1992 en 1996, dat de 

verantwoordelijkheid voor de taken bij henzelf ligt. Zij vinden dan bovendien minder 

vaak dat het een gedeelde verantwoordelijkheid van school en gezin is. Dit neemt niet 

weg dat nog steeds veel ouders wel een gedeelde verantwoordelijkheid zien. Immers, 

met uitzondering van de ene schooltaak, geldt de helft van de taken als een overwe-

gende gezinstaak en de andere helft als een gedeelde taak van gezin en school.

Het is niet uitgesloten dat de gesignaleerde verschuiving in de richting van het 

gezin deels veroorzaakt wordt doordat nu alleen ouders met kinderen van 4-16 jaar 

zijn geïnterviewd. Mogelijk zijn zij, meer dan personen zonder (thuiswonende) 

kinderen, geneigd een uitgesproken standpunt in te nemen, en minder geneigd om 

in het midden van het veld te gaan staan, ofwel te kiezen voor gedeelde verantwoor-

delijkheid voor school en gezin. Niettegenstaande deze kanttekening, is er in ieder 

geval geen aanwijzing dat ouders in de loop van het afgelopen decennium meer 

verantwoordelijkheden bij de school zijn gaan leggen. Of dat wat met de mond wordt 

beleden ook daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht, is een andere vraag, die hier 

niet kan worden beantwoord. 
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3.3 Opvattingen van ouders en leraren over de pedagogische taken van de school

Eerder is erop gewezen dat leraren vinden dat zij in toenemende mate de verant-

woordelijkheid voor opvoedingszaken toegeschoven krijgen. De hiervoor besproken 

opvattingen van ouders over de taakverdeling lijken dat echter niet te onderschrijven. 

Denken leerkrachten en ouders echt zo verschillend over de opvoedingsverantwoor-

delijkheden? De opvattingen van ouders en leerkrachten over de opvoedkundige rol 

van de school zijn recentelijk gepeild in een onderzoek van de kpc-groep (Stalpers 

en Visser 2003). De peiling bevestigt dat er een behoorlijke discrepantie is tussen 

de visie van docenten en ouders. Opgemerkt moet worden dat het om scholen voor 

voortgezet onderwijs gaat. De pedagogische taak is daar van oudsher minder een 

vanzelfsprekendheid. 

Tabel 3.1 laat allereerst zien dat ouders en leraren het ook wel met elkaar eens 

kunnen zijn. Zowel ouders als leraren vinden dat de ouders de eerste opvoedingsver-

antwoordelijkheid hebben, maar ook dat ze meer moeten samenwerken als het om 

het opvoedingsbeleid van de school gaat. 

Bij het merendeel van de onderwerpen zijn de meningen echter matig tot sterk 

verdeeld. Het algemene beeld dat uit de verschillen naar voren komt, is ook hier dat 

ouders gereserveerd staan tegenover een grote rol van de school in de opvoeding. 

Zo vinden zij minder vaak dan leraren dat ze beiden verantwoordelijk zijn voor de 

opvoeding, dat scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen als ouders steken 

laten vallen, en dat de school de leerlingen waarden en normen moet bijbrengen als 

de ouders dat nalaten. Ze zijn er verder evenmin een groot voorstander van dat de 

school eisen stelt aan de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden. Ook zijn ze 

er minder vaak dan docenten van overtuigd dat de school, op het gebied van opvoe-

ding, de juiste normen en waarden hanteert. En ze willen vaker dan leraren dat ze 

meer betrokken worden bij de visie van de school op opvoedingskwesties. 

Daarentegen vindt twee vijfde van de leraren dat zij zich, vergeleken met vroeger, 

nu meer met de opvoeding moeten bezighouden. Daarin verschillen ze van mening 

met de ouders, want slechts een kwart van de ouders is het met die constatering eens. 
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Tabel 3.1 Oordelen van ouders en leraren over pedagogische taken van de school, voortgezet 
onderwijs, 2003 (percentage dat het deels of helemaal eens is met de stelling)

ouders leraren

de eerste opvoedingsverantwoordelijkheid ligt bij de ouders, op school gaat het in de 
eerste plaats om leerprestaties 80 81

de school en ouders moeten meer samenwerken als het gaat om het opvoedingsbeleid van 
de school 73 70

zowel ouders als de school zijn verantwoordelijk voor de opvoeding 59 75

als ouders steken laten vallen, moeten scholen hun verantwoordelijkheid nemen 37 49

als ouders hun kinderen geen waarden en normen bijbrengen, moet de school dat doen 40 54

de school mag eisen stellen aan de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden 17 30

ouders moeten meer betrokken worden bij de visie van de school op opvoedingskwesties 75 65

de school hanteert de juiste normen en waarden als het gaat om opvoeding 62 87

de school moet zich meer dan vroeger met de opvoeding bezighouden, omdat ouders hier 
minder aan toekomen 24 43

scholen moeten expliciet aandacht besteden aan omgangsregels en fatsoensnormen 77 85

er moet een nieuw vak worden geïntroduceerd om kinderen omgangsvormen en normen en 
waarden bij te brengen 58 20

het onderwijs is de aangewezen instantie om de huidige maatschappelijke verruwing tegen 
te gaan 50 34

de school bemoeit zich te weinig met de opvoeding van leerlingen 22 7

Bron: Stalpers en Visser ( 2003)

Leraren mogen dan wel klagen over de toename van opvoedingstaken, maar de 

opvattingen in tabel 3.1 laten zien dat zij het toch ook als hun taak zien om die rol te 

vervullen. Daar botsen ze met de ouders, die liever minder bemoeienis van de school 

willen hebben en zelf hoofdverantwoordelijk willen blijven. Dit komt onder meer tot 

uiting in de al genoemde stelling dat ouders zowel als de school verantwoordelijk 

zijn voor de opvoeding. Ouders onderstrepen dit veel minder vaak dan leraren, zij 

zijn zichzelf toch als de hoofdverantwoordelijken. 

Leerkrachten zijn overigens niet erg gebrand op een uitbreiding van opvoedings-

taken. Vrijwel alle leraren vinden dat de school zich niet meer met de opvoeding 

moet bemoeien dan ze al doet (slechts 7% vindt dat de school zich te weinig met de 

opvoeding bemoeit).

In 2000, toen de kfo-enquête werd afgenomen, speelde de normen-en-waarden-

discussie nog niet zo sterk in Nederland. Sinds het wrr-rapport (2003) over dit 

onderwerp, en in de nasleep van de moord op een leraar in Den Haag, is het keren 

van normvervaging en geweld op scholen meer naar de voorgrond gekomen (zie ook 

Bronneman-Helmers 2004). In 2000 stonden wel al het welbevinden van het kind 

en het tegengaan van probleemgedrag bovenaan de lijst van zaken die ouders als 

belangrijke taken van de school zagen (zie hoofdstuk 6). Pas in 2004 kwamen de 

veiligheid op school en gedragsproblemen van leerlingen bovenaan de lijst van spon-

taan door ouders genoemde zorgpunten in het onderwijs. In 2003 stond het leraren-

tekort nog aan de top (Van Oord en Schieven 2004). 
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In de discussie, die veelal plaatsvindt in de media en in beleidskringen, wordt steeds 

gerefereerd aan de rol die ouders, maar ook de school zouden kunnen, of moeten, 

spelen om het tij te keren. Ouders en docenten kunnen zich daar op het eerste 

gezicht wel in vinden. Docenten in het voortgezet onderwijs zijn zelfs nog vaker 

dan ouders van mening dat de scholen expliciet aandacht moeten besteden aan 

omgangsregels en fatsoensnormen (Stalpers en Visser 2003). Eerder in dit hoofd-

stuk bleek echter dat ouders juist het bijbrengen van goede manieren nog het meest 

van alle taken als een gezinstaak beschouwen (fi guur 3.1). Ook uit de Onderwijsmeter 

2004 komt naar voren dat drie kwart van de ouders het overbrengen van waarden en 

normen als hun eigen verantwoordelijkheid zien (basis- en voortgezet onderwijs), 

alhoewel toch nog een derde (bao) tot bijna de helft (voortgezet onderwijs) van de 

ouders vindt dat ook de school er, meer dan nu gebeurt, aandacht aan moet schen-

ken (Van Oord en Schieven 2003). Dit zijn enigszins verwarrende uitkomsten. Wat 

willen ouders nu eigenlijk?

Mogelijk hebben ouders een specifi eke taakverdeling voor ogen: in de thuissituatie 

geldt het overdragen van waarden en normen als een belangrijk onderdeel van de 

opvoeding (persoonlijke ontwikkeling); daarnaast zou de school er aandacht aan 

moeten besteden vanuit sociaal oogpunt (maatschappelijke ontwikkeling).

Duidelijk is wel dat leraren in het voortgezet onderwijs van mening verschillen 

met ouders over hoe dit onderwerp aan te pakken. Ouders zien wel iets in een nieuw 

vak waarin kinderen waarden en normen bijgebracht worden, maar daar zijn docenten 

geenszins een voorstander van. Ook vindt de helft van de ouders dat het onderwijs de 

aangewezen instantie is om de maatschappelijke verruwing tegen te gaan, maar zo’n 

verantwoordelijkheid gaat een meerderheid van leraren veel te ver.

Samenvattend kan worden gesteld dat leraren constateren dat zij meer opvoedings-

taken toebedeeld krijgen, onder meer omdat ouders steken laten vallen. Het 

opnemen van pedagogische taken door de school lijkt daarmee vooral door de 

omstandigheden afgedwongen te zijn.

Ouders zijn er geen groot voorstander van dat de school meer opvoedingstaken 

gaat uitvoeren. Wel zien zij een rol voor de school weggelegd in het overbrengen van 

waarden en normen, en daarbij vinden ze de leraren aan hun kant. De meningen 

verschillen wel over de aanpak ervan.

De verschillen in opvattingen tussen ouders en leraren onderstrepen het gebrek 

aan kennis over beider visies op opvoeding en onderwijs. Wil het beoogde partner-

schap van de grond komen, dan is het van belang dat er een betere afstemming komt 

tussen school en ouders over welke taak tot wiens verantwoordelijkheid behoort.

3.4 Verschillen tussen groepen ouders

Of groepen ouders van elkaar verschillen, op grond van welke kenmerken ze ver-

schillen, en wat dit betekent voor de taakverdeling die de groepen voor ogen hebben, 

zijn vragen waarop in deze paragraaf een antwoord wordt gezocht. Uitgangspunt 
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vormen wederom de resultaten van de kfo-enquête over de taakverdeling tussen 

gezin en school. Mogelijk zullen de opvattingen van ouders (ook) verschillen naar 

etnische herkomst. Voorzover er informatie beschikbaar is over hun opvattingen 

over de taakverdeling, komt dit aan bod in paragraaf 3.4.3.

3.4.1  Sociale, persoonlijke en maatschappelijke vorming en hulp bij individuele problemen

Op grond van samenhangen in de oordelen van ouders zijn de dertien voorgelegde 

taken teruggebracht tot vier dimensies (tabel B3.2 in de bijlage). Deze dimensies 

verwijzen naar de taken die met sociale, persoonlijke en maatschappelijke vorming 

te maken hebben, en taken die gaan over hulp bij individuele problemen.

Kinderen leren rekening te houden met anderen, ze goede manieren, respect voor 

andere culturen, en gezonde leefgewoonten bijbrengen, vallen onder de dimensie 

sociale vorming. Persoonlijke vorming heeft betrekking op kinderen seksuele voorlichting 

geven, helpen bij de vorming van een levensbeschouwing en hen vormen tot even-

wichtige mensen. Maatschappelijke vorming omvat kinderen belangstelling voor cul-

tuur, politiek en milieubewustzijn bijbrengen. En ten slotte gaat het bij de dimensie 

individuele problemen om kinderen helpen bij psychische problemen en leerproblemen, 

en kinderen van werkende ouders na schooltijd opvangen.

In fi guur 3.4 zijn per dimensie de aandelen ouders weergegeven die de dimensie een 

gezamenlijke, een gezins- of een schooltaak vinden. Sociale en persoonlijke vorming 

wordt vaker als een gezinstaak gezien, maar ook de aandelen ouders die het een 

gezamenlijke taak vinden zijn aanzienlijk. Maatschappelijke vorming wordt daaren-

tegen vooral als een gedeelde taak van ouders en school opgevat. Hulp bij individuele 

problemen is in de ogen van de ouders eveneens op de eerste plaats een gezamenlijke 

taak, maar hier zijn de meningen meer verdeeld: bijna twee vijfde van de ouders vindt 

het een gezinstaak, en maar liefst eenvijfde deel legt de verantwoordelijkheid voor 

deze taken bij de school.
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Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 3.4 Opvattingen over de taakverdeling tussen school en gezin, 2000 (in procenten)  
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3.4.2 Weinig verschillen

Ouders verschillen in hun opvattingen over de taakverdeling. Een deel is voor geza-

menlijke verantwoordelijkheid en een deel voor gezinsverantwoordelijkheid, maar 

deze verschillen hangen niet of nauwelijks samen met kenmerken van ouders of van 

het kind. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet uitmaakt of ouders rooms-katholiek 

of gereformeerd zijn, beide groepen kennen ongeveer even grote aandelen die een 

taak voor gezamenlijke of gezinsrekening vinden komen.

Hoe ouders de taakverdeling zien, is wel afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar 

het verschil is klein.3 Voor jongere kinderen (basisschoolleeftijd) kiezen ouders 

bij sociale en persoonlijke vorming iets vaker voor een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid. Voor oudere kinderen (voortgezet onderwijs) wordt in die gevallen de 

verantwoordelijkheid iets vaker bij het gezin gelegd. Deze uitkomst is enigszins 

verrassend, omdat zeker voor jonge kinderen ouders zichzelf als de primaire opvoe-

der zien, op grond waarvan werd verwacht dat zij zich in die leeftijdsfase ook als de 

hoofdverantwoordelijke zouden presenteren voor persoonlijke en sociale vorming. 

Hier zal een rol spelen dat aan het onderwijs voor jonge kinderen een grotere peda-

gogische component wordt toegekend dan aan onderwijs voor oudere kinderen. 

Ouders onderschrijven dat dus ook.
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Het opleidingsniveau van de ouders, zo is in hoofdstuk 2 duidelijk geworden, speelt een 

belangrijke rol bij de opvoedingsoriëntaties. Hoogopgeleide ouders benadrukken in 

de opvoeding vaker individuele vrijheid en zelfontplooiing, en laagopgeleide vaker 

conformisme en het bestraffen van afwijkend gedrag. In Ouders bij de les bleek dat 

hoogopgeleide ouders vaker een kritische en invloedrijke rol in de school willen, en 

zich meer als partner in het onderwijs opstellen (Vogels 2002). Bovendien kwam 

naar voren dat hoogopgeleide ouders de school veel minder als autoriteit erkennen en 

werd betwijfeld of zij de school als partner in opvoeding zullen accepteren. Omdat 

hoogopgeleide ouders zichzelf meer competenties toekennen, is de verwachting 

dat zij meer verantwoordelijkheid bij zichzelf zullen leggen. In eerder onderzoek 

bleek echter dat juist laagopgeleide ouders de pedagogische taak van de basisschool 

minder erkennen dan hoogopgeleide ouders (Klaassen en Leeferink 1998). Het is dus 

de vraag of de verwachting wel opgaat.

Maakt het opleidingsniveau van de ouders uit voor de opvattingen over de taakver-

deling tussen school en gezin? Weinig, zo blijkt. Noch de opvattingen over persoon-

lijke noch die over maatschappelijke vorming verschillen naar opleidingsniveau. 

Wel vinden laagopgeleide ouders sociale vorming en hulp bij individuele problemen 

iets meer een gezamenlijke taak en vinden hoger opgeleide ouders dat iets meer een 

gezinstaak, maar ook hier gaat het om kleine verschillen.

3.4.3 Allochtone ouders, grotere afstand tussen school en gezin 

Voor een beeld van de opvattingen van allochtone ouders over de taakverdeling 

tussen school en gezin wordt gebruikgemaakt van de studies over opvoeding in 

allochtone gezinnen.4 

Allochtone ouders, zo bleek uit hoofdstuk 2, neigen meer naar de conformistische 

dan naar de autonome kant in hun opvattingen over opvoeding. Vanuit dat referen-

tiekader leggen zij, meer dan autochtone ouders, de nadruk op leren door het opdoen 

van kennis, en minder op leren als een proces van ontdekking en ontplooiing (Pels 

en Dieleman 2000). De leerkrachten zijn in hun ogen de aangewezen autoriteit om 

die kennis aan hun kinderen over te brengen. De afstand tussen school en gezin is 

hier groter dan bij autochtone ouders. 

Bij Chinese ouders, bijvoorbeeld, zijn de taken veel scherper verdeeld dan bij 

autochtone ouders (Geense en Pels 1998; Vogels et al. 1999). In hun optiek komen 

de taken óf voor rekening van de school óf voor het gezin, maar zelden voor allebei. 

Opvoeden is een taak van de ouders, onderwijzen een taak van de school, en beide 

behoren zich ver te houden van het veld van de ander. Deze ouders gaan zelden naar 

klassenavonden en andere voorlichtingsbijeenkomsten. Omdat voor hen de leerkracht 

als de autoriteit op school geldt en de ouder dat thuis is, wordt communicatie over en 

weer al snel als ongewenste bemoeienis ervaren. Veel verder dan hun kinderen wijzen 

op de plicht om huiswerk te maken en op school goed te presteren, reikt de betrok-

kenheid van Chinese ouders bij het onderwijs dan ook niet. De rol van aanspoorder 

vervullen ze overigens met verve. Dat komt vooral doordat onderwijssucces niet 
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zozeer wordt gezien als een uitkomst van individuele talenten, maar als het directe 

gevolg van hard werken en een grote inzet. Bovendien geldt onderwijs als een 

belangrijke poort naar succes, en van het toekomstige succes zullen in de Chinese 

familieverhoudingen ook de ouders profi teren (van kinderen wordt verwacht dat ze 

later voor hun ouders zorgen).

Chinese ouders zijn weliswaar een extreem voorbeeld, maar de opvattingen van de 

andere allochtone groepen vertonen daarmee meer overeenkomsten dan verschillen 

(Pels 2000). De visie van de overheid om ouders en scholen te zien als partners in het 

opvoeden en opleiden van kinderen, vindt weinig draagvlak bij allochtone ouders. De 

ideeën over wie wat hoort te doen, verschillen daarvoor te veel.

Disciplinering is ook een belangrijke taak van de school
De als voorbeeld genoemde Chinese ouders uiten overigens, ondanks de afstand die ze 

voorstaan tussen school en thuis, wel degelijk kritiek op het Nederlandse onderwijs-

systeem. Die kritiek zegt ook iets over hun opvattingen over de taakverdeling tussen 

school en gezin. Deze ouders vinden namelijk dat de kinderen te vrij worden gelaten, te 

weinig discipline leren en te weinig respect voor leerkrachten (en ouderen) wordt bijge-

bracht. Dat zijn opvoedingswaarden die zij belangrijk vinden en waarvan ze vinden dat 

de school daar feitelijk ook voor verantwoordelijk is. De afstand tussen school en gezin 

is op dit punt dus minder groot dan hiervoor is geschetst.

De kritiek op het Nederlandse onderwijs wordt gedeeld door Marokkanen en 

Turken. Pels en Dieleman (2000) spreken in dit verband van culturele kortsluiting tussen 

allochtone ouders en de school. Die kortsluiting wordt gekenmerkt door een discre-

pantie tussen enerzijds het Nederlandse onderwijssysteem en anderzijds de opvat-

tingen over leren bij allochtone ouders. Allochtone ouders bejegenen hun kinderen 

thuis vanuit hun ideeën over leren (stampen en oefenen), terwijl op school andere 

methoden worden toegepast, die in de ogen van de ouders niet zinvol zijn (leerstof- 

tegenover leerlinggericht onderwijs, zie hoofdstuk 6). Ouders vinden dat de school 

aandacht moet besteden aan de beroepsvoorbereiding en het aanleren van goede 

manieren. Docenten leggen echter meer de nadruk op de persoonlijkheidsontwik-

keling van kinderen en zijn van mening dat het aanleren van goede manieren vooral 

een taak van de ouders is. Daarbij komt nog dat de scholen van ouders verwachten 

dat zij een actieve rol in de educatie vervullen, terwijl allochtone ouders dat, vanuit 

hun visie op de taakverdeling (school is de onderwijsautoriteit), niet gewend zijn. 

Gebrekkige kennis van het Nederlands vormt een extra barrière voor participatie en 

communicatie. Het houdt de ouders letterlijk op afstand van de school. 

De geringe participatie van allochtone ouders in de school houdt de onbekendheid 

met het Nederlandse onderwijs in stand; daardoor blijft ook de achterstand in kennis 

en educatieve vaardigheden om de kinderen goed te begeleiden in hun schoolloopbaan 

bestaan. Het mag duidelijk zijn dat dit de pedagogische afstemming tussen ouders en 

school niet ten goede komt (Distelbrink en Pels 2000; Smit en Driessen 2002).

De oudervragenlijst van het Prima’98-onderzoek, die is afgenomen onder ouders van 

leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, biedt aanvullende informatie over de 
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manier waarop allochtone en autochtone ouders denken over de taakverdeling op het 

gebied van disciplinering. De nadruk die allochtone ouders leggen op disciplinering 

op school, lijkt verder te gaan dan de opvattingen van autochtone ouders hierover.

Figuur 3.5 laat zien hoe ouders denken over de regels thuis en op school. Er is grote 

overeenstemming over wie de baas is op school. Autochtoon of allochtoon, iedereen 

is het erover eens dat de leraar het op school voor het zeggen heeft, ook als ouders 

een andere mening hebben over de regels die op school worden gehanteerd.5 Alle 

groepen ouders vinden dat ze precies moeten weten wat de regels van een school 

zijn, maar voor allochtone ouders (met name voor Surinamers en Antillianen) geldt 

dat meer dan voor autochtone ouders. Allochtone ouders zijn ook iets vaker van 

mening dat er op school andere, strengere regels nodig zijn dan thuis, en dat er thuis 

veel meer mogelijk is dan op school. 

a    Gecontroleerd voor opleidingsniveau.
b    Gemiddelde van de scores 1 = dat is niet zo, 2 = dat is soms wel, soms niet zo, 3 = dat is zo, 4 = dat is zeker zo.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima’98)

Figuur 3.5 Opvattingen van ouders van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs over de 
 regels thuis en op school, naar herkomst,a 1998 (gemiddeldenb)

autochtonenTurkenMarokkanenSurinamers en Antillianenoverig allochtonen

op school moet de leerkracht 
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regels nodig dan thuis
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thuis kan veel meer dan op school
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Er is verder een verschil tussen allochtone en autochtone ouders bij hun reactie op 

fout gedrag van hun kind op school (fi guur 3.6). Autochtone ouders worden over fout 

gedrag op school nauwelijks kwaad en vinden niet of nauwelijks dat hun kind dan 

een tik verdiend heeft. Voor iets wat op school gebeurt, moet het kind daar en niet 

ook thuis nog gestraft worden, en zeker niet fysiek. Allochtone ouders hebben veel 
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vaker de tegengestelde reactie: kwaad worden en een tik uit willen delen. Zij vinden 

eveneens dat het kind op school moet worden gestraft, maar in tegenstelling tot 

autochtonen vinden zij dat het ook thuis nog eens zou moeten. Vooral Marokkaanse 

ouders nemen dit standpunt in. Conformistische doelen als gehoorzaamheid en aan-

passing aan de sociale omgeving zijn voor hen belangrijk. Als het kind zich niet goed 

gedraagt, of dit nu op school of thuis is, het is de primaire verantwoordelijkheid van 

de ouders om daarop te reageren en te corrigeren. 

Het gedrag van het kind op school roept dus, afhankelijk van de etniciteit van de 

ouders, verschillend correctief gedrag op. Allochtone ouders passen meer autoritaire 

controlemethoden toe; autochtone ouders vinden het belangrijker dat de leerkrachten 

uitleggen waarom iets niet mag, wat als een autoritatieve methode kan worden aan-

gemerkt (communiceren, overreding met argumenten). Maar de ouders zijn het roe-

rend met elkaar eens dat ze eerst wel precies willen weten wat er is gebeurd, alvorens 

actie te ondernemen: ongeveer 95% van de ouders onderschrijft deze stelling.

a    Aandeel ouders dat het (zeker) daarmee eens is

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima’98)

Figuur 3.6 Reacties van ouders van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs op fout 
 gedrag van hun kind op school, naar herkomst (in procentena)
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Uit de verschillen in correctief gedrag kan een verschil in opvattingen over taakver-

deling worden afgeleid. Allochtone ouders zien de school als een autoriteit. Als hun 

kind daar aanleiding toe geeft, is de school gemachtigd het te straffen, maar omdat 

opvoeden primair de taak is van de ouders, zullen die het straffen van het kind thuis 

nog eens dunnetjes overdoen. Dat maakt disciplinering tot een taak van school én 

gezin, dus tot een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Autochtone ouders accepteren de autoriteit van de school veel minder vanzelfspre-

kend. Als de school vindt dat het gedrag van het kind niet door de beugel kan, moet 

de school daar maar tegen optreden. De ouders beschouwen het in dat geval niet 

als hun zaak, willen er minder snel op school over gaan praten, en zij zullen ook het 

kind er thuis veel minder snel op aanspreken. Wel verwachten ze van de school een 

argumentering voor de regels die er gelden. Disciplinering is ook voor deze groep 

een kwestie van school én gezin, maar het gebeurt niet dubbelop. Er is dan meer 

sprake van gescheiden verantwoordelijkheden: onacceptabel gedrag thuis leidt tot 

disciplinaire maatregelen thuis en onacceptabel gedrag op school is de verantwoor-

delijkheid van de school.

3.5 Samenvatting en conclusies

Ouders over taakverdeling: verantwoordelijkheid ligt bij ouders of bij school én gezin

Ouders met een kind in het funderend onderwijs vinden bij zes van dertien voorge-

legde taken dat die overwegend een verantwoordelijkheid van henzelf zijn. Bij zes 

andere taken vinden ze dat die overwegend een gedeelde verantwoordelijkheid van 

school en gezin zijn. Slechts één taak wordt door een groot aandeel ouders (de helft) 

beschouwd als een schooltaak, namelijk het helpen bij leermoeilijkheden. Aangezien 

het onderwijzen van kinderen de hoofdtaak van de scholen is, is het heel begrijpelijk 

dat helpen bij leermoeilijkheden als een schooltaak wordt beschouwd. Toch ziet nog 

bijna de helft van de ouders het als een gemeenschappelijke taak van school en gezin.

De zes taken die door een meerderheid van de ouders als een gezinstaak worden 

gezien, zijn in afnemende volgorde van eigen verantwoordelijkheid: kinderen goede 

manieren bijbrengen, gezonde leefgewoonten leren, seksuele voorlichting, naschoolse 

opvang, vorming van een levensbeschouwing en vorming tot evenwichtige mensen. Dit 

zijn vooral persoonlijke en sociale vormingstaken.

Bij de andere zes taken ligt de nadruk voor ouders op een gezamenlijke verant-

woordelijkheid van gezin en school. Dit zijn, in afnemende volgorde van de gedeelde 

verantwoordelijkheid: belangstelling voor cultuur en milieubewustzijn bijbrengen, 

kinderen respect voor mensen uit andere culturen bijbrengen, belangstelling voor 

politiek bijbrengen, kinderen met psychische problemen helpen en kinderen reke-

ning leren houden met anderen. De gedeelde verantwoordelijkheid duidt erop dat 

ouders wel het een en ander aan de school willen laten, maar tegelijkertijd toch ook 

zelf een oogje in het zeil willen houden. Het gaat hier vooral om maatschappelijke-

vormingstaken en hulp bij individuele problemen.
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Grote eensgezindheid en nauwelijks verschillen tussen groepen ouders

Er is grote eensgezindheid onder groepen ouders over de taakverdeling – de opvat-

tingen lopen nauwelijks uiteen. Ouders van jongere kinderen benadrukken iets meer 

de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gezin als het gaat om sociale 

en persoonlijke vorming. Bij oudere kinderen vinden ouders deze taken meer bij het 

gezin thuishoren. In het basisonderwijs is de pedagogische component sterker aan-

wezig dan in het voortgezet onderwijs, wat door de ouders onderschreven wordt.

Ook maakt het opleidingsniveau uit voor de opvattingen over de taakverdeling, 

maar slechts in geringe mate. Laagopgeleide ouders vinden iets vaker dan hoogopge-

leide ouders dat sociale vorming en hulp bij individuele problemen een gezamenlijke 

taak is. 

Allochtone ouders hechten aan discipline op school

Allochtone ouders brengen een grotere scheiding aan tussen gezin en school. Opvoe-

ding geldt voor alle ouders in de eerste plaats als hun eigen verantwoordelijkheid, maar 

allochtonen zijn die mening veel sterker toegedaan dan autochtonen. De verantwoor-

delijkheid van de school ligt in hun ogen in de eerste plaats bij leren en kennisover-

dracht. Toch is ook hier de scheidslijn niet zo strak getrokken. Pedagogische taken als 

het bijbrengen van regels, discipline en passende omgangsvormen zijn in hun optiek 

zeer belangrijk en horen ook in de school een plaats te hebben. Autochtonen vinden 

discipline en gehoorzaamheid minder belangrijk dan allochtone ouders, maar net als 

allochtone ouders zien zij het als een taak (persoonlijke en sociale vorming) die op de 

eerste plaats hun verantwoordelijkheid is.

Geen aanwijzingen dat ouders meer taken bij de school zijn gaan leggen

De taak kinderen goede manieren bij te brengen wordt door de ouders nog het meest 

als een primaire gezinstaak beschouwd. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat ze 

die eigen verantwoordelijkheid in de praktijk ook nemen, of in de ogen van de school 

naar behoren vervullen. Het is wel een aanwijzing dat ouders er niet zo van gediend 

zijn dat de school zich met de opvoeding bemoeit. Ook leraren (in het voortgezet 

onderwijs) vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor opvoeding bij de ouders 

ligt en zij wijzen een uitbreiding van hun taken op dit terrein af.

Klachten uit het onderwijs dat ouders steeds meer opvoedingstaken aan de 

school zouden laten, worden niet gestaafd door de opvattingen van ouders zelf. De 

opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders is in hun eigen ogen niet verminderd. 

Vergeleken met hoe ouders de taakverdeling zagen in 1992 en 1996, is in 2000 bij 

negen van de dertien taken het aandeel ouders dat die taken een gezinsverantwoor-

delijkheid vindt, toegenomen. Bij tien van de dertien taken is het aandeel ouders dat 

die een gedeelde verantwoordelijkheid van gezin én school vindt, afgenomen. Er 

zijn dus, uitgaande van de opvattingen van ouders zelf, geen aanwijzingen dat zij in 

het afgelopen decennium iets van hun eigen verantwoordelijkheid naar de school 

hebben overgeheveld. Of de opvattingen van de ouders ook in hun gedrag weerspie-

geld worden, is een vraag die hier niet kan worden beantwoord.
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Discussie over waarden en normen: wie moet wat doen?

Sinds kort is er in Nederland veel aandacht voor het overbrengen van waarden en 

normen. Ouders zijn van mening dat dit een belangrijke taak voor henzelf is, maar 

dat ook de school een rol te vervullen heeft. Een meerderheid van de ouders wil dat 

er een speciaal vak voor komt op school. Leraren zijn het er wel mee eens dat zij er op 

school aandacht aan moeten besteden, maar vinden een apart vak hiervoor niet de 

juiste vorm. 

Op het punt van waarden en normen lijken de meningen van ouders en leerkrachten 

soms tegenover elkaar te staan. Terwijl ouders er persoonlijke-ontwikkelingsaspecten 

in zien die zij hun verantwoordelijkheid vinden (goede manieren bijbrengen), vinden 

leraren dat ouders hierin tekortschieten. Ouders zien er bovendien ook maatschap-

pelijke aspecten aan, die de verantwoordelijkheid van de school zouden zijn (onder-

wijzen van waarden en normen, omgangsvormen). Leraren zijn het hier wel mee 

eens, maar zijn van mening dat de verantwoordelijkheid daarvoor ze wordt opge-

drongen. Hun bezwaar is voornamelijk dat het tijd en energie kost, die in de eerste 

plaats voor onderwijs is bestemd.

Pedagogische taak van de school

Naar de mening van de overheid moeten scholen en ouders partners in opvoeding en 

onderwijs worden en zich meer op elkaars terrein gaan begeven. In de opvattingen 

van de ouders ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor opvoeding bij hen en delen ze 

die op punten wel met de school, maar is er geen sprake van een verschuiving richting 

school. De ouders – althans een deel van hen – willen wel een invloedrijkere rol in de 

school, zo bleek uit Ouders bij de les (Vogels 2002). Er is onder ouders dus wel draag-

vlak voor het beoogde partnerschap als het gaat om hun invloed in de school, maar 

zij zien niets in een uitbreiding van de pedagogische taak van de school ter aanvul-

ling van hun eigen opvoedingsverantwoordelijkheid. Dit laat onverlet dat de school 

een pedagogische taak heeft die zich, in de opinie van de ouders, meer moet richten 

op de maatschappelijke vorming en overdracht van waarden en normen dan op per-

soonlijke en sociale vorming. 

De controverse tussen de betrokken partijen over de pedagogische taken vraagt 

om een betere communicatie over wederzijdse verwachtingen en om het maken van 

concrete afspraken, waarin de taakverdeling tussen school en gezin wordt afgestemd 

op de wensen en mogelijkheden.Wil het beoogde partnerschap van de grond komen, 

dan is het van belang dat scholen en ouders met elkaar communiceren om tot een 

goede afstemming te komen over wie welke taak op zich neemt.
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Bijlage bij hoofdstuk 3

Tabel B3.1 Opvattingen van ouders over de taakverdeling tussen school en gezin, 1992-2000 
(in procenten)

uitslui-
tend 
school

over-
wegend 
school

beide 
evenveel

over-
wegend 
gezin

uitslui-
tend 
gezin weet niet

kinderen goede manieren 
bijbrengen 1992 0 0 38 53 9 0

1996 0 0 35 56 9 0

2000 0 0 24 65 12 0

kinderen gezonde 
leefgewoonten leren 1992 0 1 45 45 9 1

1996 0 1 46 44 8 0

2000 0 0 28 58 13 0

kinderen seksuele 
voorlichting geven 1992 1 2 49 41 7 1

1996 1 2 44 48 4 1

2000 0 1 34 58 7 0

kinderen van werkende 
ouders na schooltijd opvangen 1992 1 8 26 39 22 5

1996 1 10 25 40 22 3

2000 1 5 18 37 34 6

kinderen helpen bij de vorming 
van een levensbeschouwing 1992 1 2 49 40 7 1

1996 0 2 50 42 4 2

2000 0 2 36 53 8 1

kinderen vormen tot 
evenwichtige mensen 1992 1 2 58 36 3 1

1996 0 1 59 37 2 1

2000 0 0 48 50 1 1

kinderen leren rekening 
te houden met anderen 1992 0 1 60 33 5 0

1996 0 2 62 32 5 0

2000 0 1 62 33 4 0

kinderen respect voor mensen 
uit andere culturen bijbrengen 1992 1 4 74 18 4 1

1996 0 5 74 17 3 1

2000 0 2 70 24 3 1

kinderen milieubewustzijn 
bijbrengen 1992 1 5 85 8 1 0

1996 1 4 83 11 1 0

2000 0 2 74 23 2 0

kinderen met psychische 
problemen helpen 1992 2 11 66 16 2 3

1996 1 9 67 19 2 2

2000 1 4 63 26 3 2
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Tabel B3.1 Opvattingen van ouders over de taakverdeling tussen school en gezin, 1992-2000 
(in procenten)

uitslui-
tend 
school

over-
wegend 
school

beide 
evenveel

over-
wegend 
gezin

uitslui-
tend 
gezin weet niet

kinderen belangstelling voor 
cultuur bijbrengen 1992 2 13 72 12 1 1

1996 1 13 71 13 2 1

2000 0 10 75 13 1 1

kinderen belangstelling voor 
politiek bijbrengen 1992 2 13 63 17 3 2

1996 1 17 63 15 2 2

2000 0 13 63 17 2 5

kinderen met leermoeilijkheden 
helpen 1992 6 39 53 2 0 1

1996 6 45 47 1 1 0

2000 4 46 47 2 0 0

Bron: SCP (CV’92; CV’96; KFO’00)

Tabel B3.2  Samenhang tussen opvattingen over de taakverdeling tussen school en gezin, 2000 
(factorladingen van Varimax-geroteerde factoranalyse)

sociale 
vorming

persoonlijke 
vorming

maatschappe-
lijke vorming

individuele 
problemen

kinderen leren rekening houden met anderen 0,76

kinderen goede manieren bijbrengen 0,70

kinderen respect bijbrengen voor andere cuturen 0,64

kinderen gezonde leefgewoonten bijbrengen 0,58

kinderen seksuele voorlichting geven 0,62

kinderen helpen bij de vorming van een levens-
beschouwing 0,58

kinderen vormen tot evenwichtige mensen 0,38 0,47

kinderen belangstelling voor cultuur bijbrengen 0,81

kinderen belangstelling voor politiek bijbrengen 0,78

kinderen milieubewustzijn bijbrengen 0,41 0,53

kinderen helpen bij psychische problemen 0,74

kinderen helpen bij leerproblemen –0,39 0,66

kinderen van werkende ouders na schooltijd 
opvangen 0,38

Bron: SCP (KFO’00)

vervolg
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De taken zijn niet altijd eenduidig onder te brengen bij één dimensie, zoals te zien is 

bij de taak kinderen vormen tot evenwichtige mensen. Ouders beschouwen dit een onder-

deel van zowel persoonlijke vorming als sociale vorming. Ook de taak kinderen van 

werkende ouders na schooltijd opvangen lijkt op het eerste gezicht niet zo logisch bij de 

andere twee taken binnen de dimensie te passen. Die verwijzen immers naar pro-

blemen van het kind, terwijl de opvang na schooltijd verwijst naar problemen van 

de ouders. Omdat de overige drie dimensies vormingstaken bevatten en de vierde 

dimensie als enige niet naar vorming, maar naar voorkomende problemen verwijst, 

valt te concluderen dat daarin de samenhang is gelegen.

Er is ten slotte een negatieve samenhang van hulp bij leerproblemen en maat-

schappelijke vorming. Dit houdt in dat ouders die hulp bij leerproblemen een geza-

menlijke taak van school en gezin vinden, tegelijkertijd maatschappelijke vorming 

meer als een schooltaak opvatten.
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Noten

1  Bij gebrek aan gegevens in Culturele veranderingen over de gezinssamenstelling (vol-

wassenen met of zonder kinderen), is geselecteerd op leeftijd. Dit is gedaan om de kans 

te vergroten dat de respondenten een kind in de gewenste leeftijdscategorie hebben. 

Van de respondenten in het cv’92 was 49% tussen de 30 en 55 jaar. Voor het cv’96 gold 

dat voor 51% en voor het kfo’00 96%. Zij zijn in de vergelijking betrokken. 

2  Toch zien relatief veel ouders naschoolse opvang als een taak van de school (‘overwegend’ 

en ‘uitsluitend’ 6%). Tevens is hier, meer dan bij elk ander onderwerp. de antwoord-

categorie ‘weet niet’ ingevuld (6%). Ook in 1992 en 1996 was dit het geval. Toen werd 

geopperd dat de vraagstelling wellicht niet goed voldeed, omdat het eigenlijk geen 

kwestie is van verantwoordelijkheid van de school, maar van het gezin en derden, zoals 

gemeenten of werkgevers (Bronneman-Helmers 1993).

3  Multivariate analyses van de vier dimensies, waarbij achtergrondkenmerken, sociaal-

structurele en sociaal-culturele kenmerken als onafhankelijke variabelen zijn opgeno-

men, leverden weinig op. De kenmerken verklaarden hooguit 3% van de variantie in de 

dimensies (sociale vorming 2%, persoonlijke vorming en hulp bij individuele problemen 

3% en maatschappelijke vorming 1%). 

4  Nijsten (1998), Pels (1998), Geense en Pels (1998) en Distelbrink (1998a) wijzen op 

de culturele verschillen tussen de diverse allochtone en de autochtone ouders, en Pels 

(2000) bespreekt verschillen tussen allochtonen onderling en autochtonen. De taak-

verdeling school-gezin komt er overigens niet specifi ek aan bod, maar wel meer in het 

algemeen. 

5  Het gemiddelde is 2,7. Daarmee ligt de mening van de ouders dichter bij antwoord-

categorie 3 ‘dat is zo’ dan bij antwoordcategorie 2 ‘dat is soms wel, soms niet zo’.



76  

4 Schoolkeuze

4.1  Inleiding

De vrije schoolkeuze is een wezenlijk kenmerk van het Nederlandse onderwijsbestel. 

Anders dan in veel andere landen, wordt de schoolkeuze in Nederland in principe niet 

of nauwelijks gehinderd door schooldistricten of andere beperkingen. Ouders zijn 

daardoor in de gelegenheid een school te kiezen die past bij hun opvattingen en ideeën 

over onderwijs. Dit hoofdstuk concentreert zich op de overwegingen waardoor ouders 

zich laten leiden bij de keuze van een school voor basis- of voortgezet onderwijs. 

De vrije schoolkeuze is van oorsprong verbonden met de levensbeschouwelijke ver-

scheidenheid van het onderwijs. Met de onderwijspacifi catie van 1917 verwierven 

levensbeschouwelijke groepen het recht op volledige fi nanciering uit publieke mid-

delen van door hen gestichte scholen. Van dat recht is ruimschoots gebruikgemaakt: 

in de jaren na 1917 zijn op grote schaal scholen op levensbeschouwelijke grondslag 

gesticht. Zo ontstond het verzuilde onderwijsbestel, waarin elk van de destijds 

belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen is vertegenwoordigd met een eigen 

richting. Essentieel is dat ouders die zich thuis voelen bij een bepaalde levensbe-

schouwelijke stroming, de vrijheid hebben om een school te kiezen die past bij hun 

overtuigingen. Voor ouders voor wie geen passend aanbod op levensbeschouwelijke 

grondslag beschikbaar is, of die geen behoefte hebben aan dat type onderwijs, is er 

het openbaar onderwijs. 

Als gevolg van de ontzuiling en ontkerkelijking is de sterke band tussen levensbe-

schouwelijke groepen en richtingen in het onderwijs, in de laatste decennia van de 

vorige eeuw verwaterd. Ouders kozen niet meer op voorhand voor een school van de 

eigen levensbeschouwelijke richting. Voor vele ouders werden andere overwegingen 

belangrijker; de schoolkeuze kwam meer in het teken te staan van de kwaliteit van 

het onderwijs. Pas na goed kijken en vergelijken kiezen ouders een school die past bij 

hun wensen en opvattingen op dat punt. 

Het onderwijsbeleid van de laatste jaren speelt in op de meer kwaliteitsgerichte en 

bewust kiezende ouder. Vernieuwingen uit het tweede deel van de jaren negentig, zoals 

de invoering van de schoolgids, de publicatie van rendementsgegevens van scholen 

voor voortgezet onderwijs en het openbaar maken van de rapportages van de onder-

wijsinspectie over individuele scholen, zijn mede bedoeld om de vrije schoolkeuze te 

versterken.1 De informatie die daarmee beschikbaar komt moet ouders beter in staat 

stellen de keuze voor een school te beredeneren op grond van kwaliteitsoverwegingen. 

Het belang voor ouders en leerlingen van een weloverwogen keuze is immers duidelijk; 

een geslaagde schoolloopbaan is niet alleen voor de toekomst van het kind belangrijk, 
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ook het dagelijkse welzijn van het kind is gebaat bij een passende schoolkeuze. En na 

een eenmaal gemaakte keuze, verwisselt men niet gemakkelijk van school, zoals men 

wel van een kapper of een supermarkt kan wisselen. 

De verbetering van de informatievoorziening rond de schoolkeuze is onderdeel 

van het beleid gericht op de versterking van de positie van de ouders en de onderwijs-

deelnemers (zie hoofdstuk 1). De versterking van de vrije schoolkeuze zal naar ver-

wachting leiden tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod. Daarnaast wordt 

een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs verwacht. De ‘slag om de 

leerling’ zal scholen dwingen met elkaar te concurreren op basis van de kwaliteit van 

hun onderwijsaanbod, zo is de gedachte. Voorwaarde daarbij is dat bij de school-

keuze de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke plek inneemt. De keuze voor 

simpelweg ‘de school om de hoek’ dwingt scholen niet tot concurrentie en verbete-

ring van de kwaliteit van het onderwijs.

 

Meer marktwerking bij de schoolkeuze kan de aansluiting tussen vraag en aanbod, 

en wellicht ook de kwaliteit van het onderwijs bevorderen, maar er is ook een keer-

zijde. Verschillende groepen ouders hanteren verschillende keuzeoverwegingen. 

Sommige ouders zijn op voorhand tevreden met de school om de hoek, andere 

ouders kiezen voor een school die uitgaat van een bepaalde levensbeschouwing, dan 

wel met een specifi eke onderwijskundige aanpak, of met kinderen met een min of 

meer vergelijkbare sociaal-economische en/of etnische achtergrond. De vrije school-

keuze maakt het mogelijk dat ouders met overeenkomstige opvattingen en overwe-

gingen elkaar vinden in de keuze voor een bepaald type scholen. De differentiatie 

tussen scholen die daar het gevolg van is, kan langs levensbeschouwelijke lijnen 

lopen, maar er kan ook segmentering langs sociaal-economische of etnische lijnen 

ontstaan (‘witte’ en ‘zwarte’ scholen). Meer marktwerking kan aldus leiden tot een 

verscherping van de scheidslijnen in het onderwijs.

 

Segmentering langs levensbeschouwelijke lijnen wordt veelal gezien als een gegeven 

of, liever nog, als een verworvenheid van het verzuilde bestel. Segmentering langs 

sociaal-economische en, met name, langs etnische lijnen wordt daarentegen als pro-

blematisch ervaren. Dit vanwege de mogelijk negatieve gevolgen voor de onderwijs-

kansen van kinderen uit kansarme milieus en voor de integratie van minderheden. 

In het geval van de ‘nieuwe’ richtingen – onderwijs op islamitische en hindoeïstische 

grondslag – vallen levensbeschouwelijke en etnische differentiatie samen. Over de 

gevolgen hiervan voor de integratie van de allochtone (islamitische) leerlingen lopen 

de meningen uiteen. Zo kan worden betoogd dat emancipatie via organisatie in eigen 

kring een bewezen succesvolle strategie is. Dit onder verwijzing naar de succesvolle 

emancipatie van katholieken in het verleden. 

In het beleid van de laatste jaren ligt daarentegen meer nadruk op de nadelige 

kanten van segregatie, en het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de segre-

gatie tussen autochtone en allochtone leerlingen in te dammen. Het stichten van 

nieuwe scholen met meer dan 80% achterstandsleerlingen zal worden tegengaan en 
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er zal een plafond worden aangebracht in de toekenning van achterstandsmiddelen 

aan reeds bestaande scholen. Scholen zullen voor niet meer dan 80% van hun leer-

lingen achterstandsmiddelen krijgen. Daarnaast wordt ingezet op het tegengaan van 

segregatie door middel van afspraken tussen schoolbesturen en gemeenten over de 

spreiding van achterstandsleerlingen (tk 2003/2004a en 2003/2004b). De aangekon-

digde plafonds gelden voor scholen van alle richtingen, maar werken in de praktijk 

met name in het nadeel van islamitisch onderwijs. 

Vraagstelling van dit hoofdstuk

In het licht van de hiervoor geschetste doelstellingen en ontwikkelingen, is inzicht 

in het proces van schoolkeuze van belang. Het ideaal van de bewuste, kwaliteits-

gerichte schoolkeuze roept de vraag op wat het gewicht is van kwalitatieve, levens-

beschouwelijke en pragmatische overwegingen in de schoolkeuze. Gezien de 

mogelijkheid van toenemende segmentering van het scholenbestand als gevolg van 

meer marktwerking bij de schoolkeuze, is inzicht nodig in de verschillen tussen 

ouders uit onderscheiden sociaal-economische en sociaal-culturele groepen.

De vraagstelling van dit hoofdstuk luidt, samenvattend, als volgt.

– Welke overwegingen hanteren ouders bij de keuze van een school voor basis- en 

voortgezet onderwijs? 

– Welke verschillen doen zich voor tussen ouders met verschillende achtergrond?

Uit eerder onderzoek van het scp en anderen is naar voren gekomen dat zich in het 

verleden verschuivingen in de hiërarchie van keuzemotieven hebben voorgedaan (Boef-van 

der Meulen en Herweijer 1992). Levensbeschouwelijke schoolkeuzemotieven boetten 

in aan belang, terwijl kwaliteitsoverwegingen een steeds belangrijker rol gingen 

spelen. De gegevens die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd, kunnen duidelijk 

maken of deze verschuiving heeft doorgezet: waar letten ouders heden ten dage 

vooral op bij het kiezen van een school?

Verschillen tussen de schoolkeuzemotieven van onderscheiden groepen ouders, 

werken het ontstaan van scholen met verschillend publiek in de hand. Nagegaan zal 

worden in hoeverre er sprake is van differentiatie naar sociaal-economische status, 

naar levensbeschouwing en naar etnische herkomst. In hoeverre speelt de traditio-

nele levensbeschouwelijke differentiatie nog een rol bij de schoolkeuze, wat zijn de 

voorkeuren van lager en hoger opgeleiden, van autochtone en van allochtone ouders? 

Welke rol speelt de schoolkeuze bij het ontstaan van de ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen?

Gegevens over de schoolkeuze

De beantwoording van de vragen is voor een groot deel gebaseerd op de gegevens 

over het proces van schoolkeuze die zijn verzameld in de kfo-enquête. Deze enquête 

bevat gegevens over: 
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– het zoekgedrag en het gebruik van informatie bij de schoolkeuze;

– de overwegingen waar ouders hun schoolkeuze op baseren;

– de voorkeuren ten aanzien van het scholenaanbod;

– de eventuele beperkingen waarmee ouders te maken hebben gehad bij de school-

keuze. 

Uitgangspunt is dat bij de keuze van een school voor basis- of voor voortgezet onder-

wijs diverse factoren een rol spelen: de wensen en opvattingen van ouders (en kin-

deren) over wat een goede school is, het zoekgedrag van ouders, de beschikbaarheid 

en de kwaliteit van informatie over de scholen, en, ten slotte, de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van het scholenaanbod. De uiteindelijk gemaakte schoolkeuze is 

de uitkomst van het samenspel tussen al deze factoren en kan daardoor anders uit-

pakken dan vooraf, op grond van voorkeursoverwegingen, zou worden verwacht. In 

de kfo-enquête is daarom onderscheid gemaakt tussen de overwegingen die ouders 

in principe hanteren en de overwegingen waar de uiteindelijk keuze op is gebaseerd. 

De vraag welke overwegingen in principe belangrijk zijn bij de keuze van een school, 

sluit aan bij de peilingen die het scp in de jaren tachtig en begin jaren negentig hield 

in het kader van het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (Boef-van der 

Meulen en Herweijer 1992). 

De vraag naar de overwegingen achter de feitelijke keuze is opgenomen om recht te 

doen aan de verstorende invloed van bijvoorbeeld een gebrek aan keuzemogelijkheden 

of een gebrek aan informatie. Als de scholen als gevolg van eenzijdigheid in het 

aanbod op belangrijke punten niet van elkaar verschillen, zullen minder belangrijke 

overwegingen de doorslag geven bij de uiteindelijke keuze. En eveneens kan een 

gebrek aan informatie over belangrijke kenmerken van de school of het onderwijs, 

ertoe leiden dat ouders uiteindelijk afgaan op minder belangrijke, maar beter waar-

neembare kenmerken. 

Het voorliggende hoofdstuk concentreert zich op de overwegingen die ouders hanteren 

bij de schoolkeuze. Het zoekgedrag en het informatiegebruik bij de schoolkeuze zijn 

reeds aan de orde geweest in Ouders bij les (Vogels 2002). De voorkeuren ten aanzien 

van het scholenaanbod en beperkingen bij de keuze van een school komen aan de 

orde in hoofdstuk 5.

 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 4.2 inventariseert het belang van 

verschillende overwegingen bij de keuze van een basisschool en school voor voortgezet 

onderwijs. Paragraaf 4.3 behandelt de differentiatie in keuzeoverwegingen tussen ver-

schillende groepen ouders. In paragraaf 4.4 wordt ingegaan op de samenhang tussen 

schoolkeuzemotieven en opvattingen over opvoeding die in hoofdstuk 2 zijn beschre-

ven. Paragraaf 4.5 rondt het hoofdstuk af met een samenvatting van de belangrijkste 

bevindingen en conclusies.
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4.2 Rangorde van schoolkeuzemotieven

De meeste ouders zullen opvattingen hebben over wat goed onderwijs en wat een 

goede school is. De keuze van een school dwingt ouders ertoe die opvattingen te 

nader te preciseren, prioriteiten te stellen en keuzecriteria te formuleren. Naar deze 

criteria of schoolkeuzemotieven is in het verleden door het scp en anderen onder-

zoek verricht (Boef-van der Meulen en Herweijer 1992; Versloot 1990; Van der Wouw 

1994; Dijkstra en Herweijer 2001). In dat onderzoek worden de uiteenlopende school-

keuzemotieven vaak samengevat in de driedeling: kwaliteit, bereikbaarheid en richting/

levensbeschouwing.

Van deze drie begrippen is ‘bereikbaarheid’ nog het meest eenduidige. Wel hebben 

verschillende ouders verschillende ideeën over wat nog een goede bereikbaarheid 

mag heten, in termen van afstand of tijd. Het motief ‘richting’ is minder eenduidig. 

In strikte zin heeft het betrekking op de voorkeur voor onderwijs dat uitgaat van een 

bepaalde levensbeschouwing, waaronder ook het levensbeschouwelijk neutrale open-

baar onderwijs begrepen wordt. In de praktijk kan het een bredere betekenis hebben, 

omdat ouders een verband kunnen leggen tussen de richting en andere kenmerken 

van een school (Van Kessel en Kral 1992). De richting fungeert dan als indicator voor 

andere, minder goed zichtbare, kenmerken. 

‘Kwaliteit’ is van de drie genoemde begrippen het minst eenduidige. Het is een ver-

zamelterm voor doelstellingen van het onderwijs, kenmerken van het onderwijsproces, 

resultaten die met de kinderen worden behaald, de kwaliteit van het gebouw en van de 

leermiddelen, de samenstelling van de leerlingenpopulatie en soms ook nog de aanwe-

zige buitenschoolse voorzieningen (overblijfmogelijkheid, buitenschoolse opvang). 

Schoolkeuzemotieven in het kfo-onderzoek

Om recht te doen aan de veelheid aan keuzemotieven en aan de veelzijdigheid van het 

begrip ‘kwaliteit’, is in het kfo-onderzoek gewerkt met een lijst van 21 keuzemotieven 

die betrekking hebben op:

– de doelstellingen van het onderwijs (aandacht voor leerprestaties, voor sociale 

vaardigheden, voor creatieve vakken);

– de aandacht voor kinderen met verschillende behoeften (kinderen met leer- en/of 

gedragsproblemen, hoogbegaafde kinderen);

– het welbevinden van de leerling;

– de kwaliteit van het gebouw (schoonmaak en onderhoud) en de leermiddelen 

(m.n. computers);

– de aansluiting van het onderwijs op de opvattingen en het geloof van de ouders;

– de ligging (veilige buurt) en bereikbaarheid van de school;

– de beschikbaarheid van buitenschoolse voorzieningen;

– de samenstelling van de leerlingenpopulatie;

– de omvang van de school en het aantal aanwezige schoolsoorten (alleen voortgezet 

onderwijs);

– de aanwezigheid van vriend(inn)en/buurtgenoten van het kind.
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4.2.1 De keuze van een basisschool: ‘sfeer’ en welbevinden

Wat vinden ouders in principe belangrijk bij de keuze van een basisschool en welke 

factoren geven uiteindelijk de doorslag bij de keuze ervan? Om het belang van verschil-

lende overwegingen bij deze keuze vast te stellen, is ouders de volgende vraag voor-

gelegd: ‘Als u nu opnieuw een basisschool voor uw kinderen zou moeten kiezen, hoe 

belangrijk zijn dan de volgende overwegingen voor u?’. De antwoordmogelijkheden 

varieerden van ‘zeer onbelangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’. In fi guur 4.1 is het percentage 

ouders weergegeven dat de desbetreffende overweging ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ 

vindt. De items zijn afl opend gerangschikt op basis van de som van de percentages 

‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’. 

Bron: SCP (KFO’00)

Figuur 4.1 Schoolkeuzemotieven basisonderwijs, 2000 (in procenten)
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Het hoogst scoort het wat ongrijpbare, maar massaal onderschreven motief dat de 

school een ‘goede sfeer’ moet hebben. Een ‘goede voorbereiding op het voortgezet 
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onderwijs’ en ‘veel aandacht voor sociale vaardigheden’ scoren nauwelijks lager, 

terwijl het ook door veel ouders van groot belang wordt gevonden dat de school naar 

de zin van het kind is. Afgemeten aan het percentage dat dit ‘zeer belangrijk’ vindt, is 

dit laatste zelfs de belangrijkste overweging. Daarbij moet bedacht worden dat het in 

het basisonderwijs vooral gaat om een taxatie van de ouders op dit punt; het is voor 

een kleuter van 3 à 4 jaar natuurlijk moeilijk vooraf in te schatten of een school naar 

zijn of haar zin zal zijn. Ouders geven ermee aan dat ze het van het grootste belang 

vinden dat het kind het prettig heeft op de basisschool. Dit gaat echter weer niet 

zover dat voor een bepaalde school wordt gekozen omdat vrienden of vriendinnetjes, 

of kinderen uit de buurt er ook heen gaan. Deze twee laatste overwegingen zijn voor 

de meeste ouders van ondergeschikt belang.

Van de beide ‘zorgbreedte’-overwegingen scoort ‘veel aandacht voor kinderen met leer- 

en gedragsproblemen’ vrij hoog, maar ‘veel aandacht voor hoogbegaafde kinderen’ 

uitgesproken laag. Waarschijnlijk is hoogbegaafdheid een te zeldzaam verschijnsel om 

bij veel ouders hoog op de agenda te staan. Evenmin wordt er veel waarde aan gehecht 

dat ‘de school bezocht wordt door kinderen uit gezinnen met eenzelfde achtergrond 

als wijzelf’. Hierbij is niet nader gespecifi ceerd of het gaat om de sociaal-economische, 

de godsdienstige of de etnische achtergrond. Uit de antwoordpatronen blijkt evenwel 

dat dit door de respondenten vooral is opgevat als eenzelfde godsdienstige achtergrond 

(zie de principale-componentenanalyse in tabel B4.1 en B4.2 in de bijlage bij dit hoofd-

stuk). De voorkeur voor een school zonder (te) veel allochtone leerlingen, een factor die 

zonder twijfel meespeelt bij autochtone ouders in een omgeving met veel allochtone 

kinderen, is er dus niet mee gemeten. Later in dit hoofdstuk wordt aan de hand van 

elders verricht onderzoek nader ingegaan op de rol die de etnische samenstelling van 

de leerlingenpopulatie speelt bij de schoolkeuze. 

De kfo-peiling bevestigt het beeld dat bereikbaarheid (‘lopend bereikbaar’) en de 

richting van de school (‘de school moet aansluiten bij ons geloof of levensbeschou-

wing’) minder hoog scoren dan diverse overwegingen van kwalitatieve aard. Verge-

lijking met de laatste peiling in het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland 

(in 1991, zie Boef-van der Meulen en Herweijer 1992) suggereert dat het afnemende 

belang van het levensbeschouwelijke keuzemotief, dat optrad in de periode 1981-1991, 

daarna niet verder is gedaald (de percentages ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ waren 

in 1981 46%, in 1987 40%, in 1991 37% en in 2000 36%). 

Het lopend bereikbaar zijn van de school lijkt wel minder belangrijk te zijn geworden 

(1991 75%, 2000 56%). Overigens is voorzichtigheid geboden bij het vergelijken van 

deze percentages, omdat de onderzoeken qua populatie niet geheel vergelijkbaar zijn.2

De beschikbaarheid van opvang buiten de schooltijden heeft weinig prioriteit: de 

aanwezigheid van goede overblijfvoorzieningen staat niet al te hoog in de ranglijst 

van keuzemotieven, naschoolse opvang zelfs uitgesproken laag, dit ondanks het 

grote aantal gezinnen met twee werkende ouders. Hoewel er dus een substantiële 



83Schoolkeuze

behoefte aan naschoolse opvang moet bestaan, is dat kennelijk niet een voorziening 

waar scholen op worden uitgezocht. In hoofdstuk 3 bleek al dat ouders geen grote 

rol voor de school zien weggelegd bij de opvang van hun kind buiten schooltijd. 

Mogelijk gaan ouders ervan uit dat ze de naschoolse opvang buiten de school om 

moeten regelen, ook vanwege de nog altijd niet zo grote capaciteit van de buiten-

schoolse opvang (scp 2003: 29). 

Motivering van de feitelijk keuze van een basisschool: bereikbaarheid toch weer belangrijk

Nadat is vastgesteld welk gewicht ouders in principe aan verschillende schoolkeuze-

motieven toekennen, is hun vervolgens gevraagd op welke overwegingen de feitelijk 

gemaakte keuze is gebaseerd. Om duidelijk te krijgen welke overwegingen uiteindelijk 

het zwaarst hebben gewogen, is de ouders gevraagd uit de lijst van 21 motieven er 

drie te noemen die de doorslag hebben gegeven bij de feitelijk gemaakte keuze. Het 

beeld dat daaruit naar voren komt, wijkt in een aantal opzichten af van de ‘in prin-

cipe’-ordening. 

Wat blijft, is de sterke gehechtheid aan de ‘goede sfeer’, die ook de ranglijst van 

doorslaggevende motieven aanvoert (fi guur 4.2). Ruim 30% van de ouders noemt dit 

als een van de drie doorslaggevende motieven. Daarna volgt echter een aantal motieven 

waarvan ouders te kennen hebben gegeven dat zij er ‘in principe’ niet zoveel acht op 

slaan. Dat geldt met name voor het ‘lopend bereikbaar’ zijn en voor het ‘aansluiten 

bij het geloof of de levensbeschouwing in ons gezin’. In principe wordt daar niet 

meer dan gemiddeld (lopend bereikbaar) of zelfs weinig belang aan gehecht (aan-

sluiten bij geloof of levensbeschouwing), maar bij de uiteindelijke afweging zijn dit 

toch vaak de doorslaggevende motieven. 

Omgekeerd worden overwegingen als ‘een schoon en goed onderhouden gebouw’, 

de ‘beschikbaarheid van moderne leermiddelen (computers)’ en een school naar de 

‘zin van ons kind’, die hoog in de rangorde van ‘in principe’-overwegingen staan, 

slechts weinig als doorslaggevende motieven genoemd. Overwegingen die te maken 

hebben met leerprestaties (goede voorbereiding op het vervolgonderwijs, veel aan-

dacht voor leerprestaties) zijn eveneens gezakt in de rangorde. 
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Bron: SCP (KFO‘00) 

Figuur 4.2 Overwegingen die de doorslag hebben gegeven bij de keuze van een basisschool, 
 2000 (percentage ouders dat de desbetreffende overweging heeft genoemd)
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Hiervoor is al aangegeven dat een gebrek aan (zichtbare) verschillen ertoe kan leiden 

dat bij de uiteindelijke afweging minder belangrijke zaken de doorslag geven. Dat 

lijkt in ieder geval een verklaring te zijn voor de hoge positie van het ‘lopend bereik-

baar’ zijn; in de fi nale afweging kiezen tamelijk veel ouders uiteindelijk voor de 

school die makkelijk bereikbaar is. Allerlei kwalitatieve overwegingen leiden kenne-

lijk niet tot een voorkeur voor een bepaalde school. 

Dat het ‘aansluiten op geloof of levensbeschouwing’ vrij hoog staat in de rang-

orde van doorslaggevende motieven, moet vooral op het conto van de ouders 

worden geschreven die kiezen voor een protestants-christelijke school. Ook deze 

groep ouders vindt ‘in principe’ allerlei kwalitatieve zaken belangrijker dan de 

levensbeschouwing, maar zij laat zich bij de uiteindelijke keuze veelal leiden door 

de levensbeschouwing. Mogelijk speelt ook hier het gebrek aan (zichtbare) kwali-

teitsverschillen van de diverse scholen een rol, waardoor het levensbeschouwelijke 

uitgangspunt bij deze groep ouders opschuift in de rangorde van keuzemotieven. 
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Een aanvullende verklaring is dat de levensbeschouwing waar het onderwijs van uit-

gaat, wordt geassocieerd met een bepaalde ‘kwaliteit’. Uit eerder onderzoek is bekend 

dat beeldvorming van onderwijs van verschillende richtingen uiteenloopt. Openbaar 

en algemeen bijzonder onderwijs worden geassocieerd met ‘vrijheid’ en veel aandacht 

voor creativiteit en zelfstandigheid. In het beeld van confessionele scholen, met name 

die van protestants-christelijke signatuur, ligt de nadruk meer op ‘orde en discipline’ 

en ‘aandacht voor normen en waarden’(Van Kessel en Kral 1992). De richting kan dus 

fungeren als indicator voor een bepaald soort kwaliteit, en kan daardoor bij de uitein-

delijke keuze een grotere rol spelen dan vooraf verwacht. In de kfo-vragenlijst is het 

levensbeschouwelijke keuzemotief bewust strikt geformuleerd om deze vermenging 

tegen te gaan, maar het is niet uitgesloten dat ook in deze peiling kwalitatieve overwe-

gingen schuilgaan achter het levensbeschouwelijk keuzemotief.3

 

Voor ouders in de kleine christelijke richtingen is de levensbeschouwing verreweg de 

belangrijkste overweging bij de uiteindelijk keuze, maar dat gold bij hen reeds voor 

de ‘in principe’-rangschikking.

4.2.2 De keuze van een school voor voortgezet onderwijs

De keuze van een school voor voortgezet onderwijs verschilt van die van een basis-

school. Niet alleen dienen zich keuzen aan die in het basisonderwijs niet aan de orde 

zijn, zoals die tussen scholen met een smal of juist breed aanbod van schoolsoorten. 

Ook zijn de kinderen inmiddels wat ouder en mondiger, waardoor ze een veel grotere 

stem in het kapittel hebben. Dit komt tot uiting in de toppositie van het motief dat 

de school ‘naar de zin van het kind is’ (fi guur 4.3). Daarnaast gaat de aandacht bij de 

schoolkeuze vooral uit naar allerlei kwalitatieve aspecten van de school en het onder-

wijs. Met name de beschikbaarheid van moderne leermiddelen (computers) staat 

hoog op de agenda. Bij de doelstellingen van het onderwijs valt op dat ‘veel aandacht 

voor sociale vaardigheden’ even hoog scoort als ‘veel aandacht voor leerprestaties’. 

Hoewel het voortgezet onderwijs, veel meer dan het basisonderwijs, in het teken 

staat van leren en presteren, blijven ouders onverminderd hechten aan het bijbrengen 

van sociale vaardigheden. Wel wordt er, veel minder dan bij de keuze van een basis-

school, gelet op de aandacht die de school besteedt aan creatieve vakken. 

De rol van de levensbeschouwing is in het voortgezet onderwijs nog geringer dan 

in het basisonderwijs. Minder dan drie op de tien ouders vindt het (zeer) belangrijk 

dat een school voor voortgezet onderwijs aansluit bij het geloof of de levensbeschou-

wing van het gezin. De dalende trend tussen 1981 (40%) en 1991 (32%) heeft daarmee 

enigszins doorgezet (2000 28%). 
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Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 4.3 Schoolkeuzemotieven voortgezet onderwijs, 2000 (in procenten) 
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Schoolgrootte van ondergeschikt belang

Aan institutionele kenmerken van de school – de omvang, een brede school (veel 

onderwijssoorten onder één dak) of juist een smalle school (één, hooguit twee 

schoolsoorten onder één dak) – wordt weinig belang gehecht. Dat de school een 

smal aanbod zou moeten hebben van één, hooguit twee schoolsoorten, is zelfs het 

minst onderschreven motief in de lijst van 21 motieven. In de studie Voortgezet onder-

wijs in de jaren negentig (Bronneman-Helmers et al. 2002) is geconcludeerd dat er geen 

samenhang is tussen enerzijds de schoolgrootte en de schoolstructuur (smalle of 

brede scholen) en anderzijds de schoolbeleving en het welbevinden van de leerlingen. 

Kennelijk sluit de beeldvorming bij de ouders hierop aan: noch de schoolgrootte, 

noch het onderscheid tussen smalle en brede scholen speelt in principe een rol van 

betekenis voor de meeste ouders. Wel maakt het uit welk soort onderwijs het kind 

volgt. Zo hechten ouders van mavo- en havo-leerlingen wat meer dan anderen belang 
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aan een breed aanbod. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grotere behoefte aan 

doorstroommogelijkheden bij leerlingen in deze schoolsoorten. Ouders van vbo- en 

mavo-leerlingen hebben vaker bezwaar tegen grote scholen (scp 2001). 

De rangordes van keuzemotieven in het basis- en het voortgezet onderwijs ontlopen 

elkaar over het geheel genomen niet zo veel. In beide gevallen wordt er veel belang 

aan gehecht dat de school naar de zin van het kind is, dat er aandacht is voor sociale 

vaardigheden, dat er voldoende moderne leermiddelen aanwezig zijn en dat het 

gebouw goed onderhouden en schoongemaakt wordt. De ‘aandacht voor leerprestaties’ 

staat in het voortgezet onderwijs wel iets, maar niet zo veel hoger in de rangorde 

dan in het basisonderwijs. Bereikbaarheid scoort in beide sectoren gemiddeld, de 

aansluiting van de school op het geloof of levensbeschouwing laag. Al met al wordt 

de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs in principe op niet eens zoveel 

andere gronden gebaseerd dan die voor een basisschool. 

Motivering van de feitelijke keuze: de wens van het kind en de bereikbaarheid 

Net als in het basisonderwijs komen in het voortgezet onderwijs bij de uiteindelijke 

afweging nogal eens overwegingen naar boven die in principe niet zo belangrijk 

worden gevonden (fi guur 4.4). Maar dat geldt niet voor de overweging dat de school 

‘naar de zin van het kind’ moet zijn. Ook bij de uiteindelijke afweging tussen ver-

schillende scholen, is dit met afstand de meest genoemde doorslaggevende overwe-

ging. Zelfbeschikking van het kind staat zeer hoog in het vaandel bij de keuze van 

een school voor voortgezet onderwijs. 

Na de wens van het kind volgen enkele kenmerken waarvan ouders hebben aan-

gegeven dat ze er in principe slechts gemiddeld, of maar weinig belang aan hechten. 

Dat geldt voor de bereikbaarheid, dat na de wens van het kind de meest genoemde 

doorslaggevende reden is, en ook voor de overweging dat vrienden of vriendinnen 

van het kind dezelfde keus maken. Ook de overweging dat de school aansluit bij het 

geloof of de levensbeschouwing van het gezin – voor de meeste ouders in principe 

een onbelangrijk kenmerk – is bij de uiteindelijke afweging niet onbelangrijk. Verder 

stijgen ook de structuurkenmerken van de school – de aanwezigheid van veel school-

soorten en de niet te grote omvang – in de rangorde. Beide overwegingen gaan ove-

rigens moeilijk samen en ze worden dan ook niet door dezelfde ouders aangevoerd 

(vgl. ook de resultaten van principale-componentenanalyse in tabel B4.2, waaruit 

een negatieve samenhang tussen beide kenmerken blijkt).
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Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 4.4 Overwegingen die de doorslag hebben gegeven bij de keuze van een school 
 voor voortgezet onderwijs, 2000 (percentage ouders dat de desbetreffende 
 overweging heeft genoemd)
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Net als bij het basisonderwijs geven bij de uiteindelijke afweging min of meer prag-

matische overwegingen veelal de doorslag. Onderwijsinhoudelijke en kwalitatieve 

overwegingen spelen uiteindelijk een veel bescheidener rol dan zou worden verwacht, 

gezien het eisenpakket waarmee de ouders vooraf naar scholen kijken. Dit kan te 

maken hebben met de mindere zichtbaarheid van dat type kenmerken. Illustratief is 

dat ‘de goede naam’ van de school, een van de weinige kwalitatieve kenmerken die 

bij de uiteindelijke keuze wel redelijk vaak genoemd worden, een kenmerk ‘van horen 

zeggen’ is, en niet een eigen waarneming van de kwaliteit van de school.

De kwaliteitskaarten van de onderwijsinspectie zijn bedoeld om het inzicht in de 

kwaliteit van scholen te verbeteren. In Ouders bij de les (Vogels 2002) is geconstateerd 

dat de kaarten vooralsnog door maar heel weinig ouders werden gebruikt bij de 

keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Dat zal voor een deel te maken hebben 



89Schoolkeuze

met het feit dat de kwaliteitskaarten op het moment van ondervraging nog niet zo 

lang in roulatie waren.4 Verder bevatten de kaarten destijds alleen informatie over het 

rendement van de school (zittenblijven, eindexamencijfers), terwijl ouders aangeven 

op veel meer te letten dan alleen de leerresultaten. Inmiddels zijn ook beoordelingen 

van andere, meer procesmatige kenmerken in de kwaliteitskaarten opgenomen, zoals 

het schoolklimaat, de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van de 

leerkrachten en de begeleiding van de schoolloopbaan en van zorgleerlingen (zie www.

onderwijsinspectie.nl). In principe sluiten de kaarten daarmee beter aan bij de opvat-

tingen van ouders. Ouders moeten wel vertrouwen hebben in de gegevens en de moeite 

nemen ze te raadplegen. Of de kaarten ook daadwerkelijk een grotere rol bij de school-

keuze zullen gaan spelen, zal moeten blijken.

4.3 Verschillen in schoolkeuzemotieven

Verschillen in schoolkeuzemotieven hebben voor een deel te maken met de achter-

gronden van de ouders, zoals hun sociaal-economische status, hun etnische herkomst 

en hun levensbeschouwelijke achtergrond. De verschillen in de opvoedingsoriëntaties 

tussen de verschillende groepen ouders (zie hoofdstuk 2) zullen ook doorwerken in de 

visie op onderwijs en de daarmee samenhangende schoolkeuzemotieven. 

Niet alleen aan de vraagzijde (de ouders), maar ook in het onderwijsaanbod speelt 

differentiatie naar levensbeschouwing, etnische herkomst en sociaal-economische 

status een rol. Scholen stemmen hun onderwijs ten dele af op de achtergrond van 

hun leerlingenpopulatie. Deze wisselwerking tussen vraag en aanbod leidt tot een 

zekere segmentering van de onderwijsmarkt. 

De levensbeschouwelijke differentiatie is geïnstitutionaliseerd in de richtingen 

binnen het bijzonder onderwijs. Scholen van de verschillende richtingen onderscheiden 

zich inhoudelijk vooral door de aandacht die er aan levensbeschouwelijke vragen 

wordt besteed. Verschillen in leerdoelen en lesprogramma zijn minder opvallend 

(Dijkstra et al. 2001b). De uitzondering zijn de scholen van de algemeen bijzondere 

richting waaronder er veel zijn die een specifi ek onderwijskundig concept hanteren 

(Vogels 2002). 

De verschillen in sociaal-economische status en etniciteit hebben weliswaar geen 

institutionele tegenhanger, maar zij werken wel degelijk door in het lesaanbod van 

de scholen. Dijkstra et al. (2001b) laten zien dat basisscholen het accent op verschil-

lende leerdoelen leggen, naar gelang de sociaal-etnische samenstelling van de 

leerlingenpopulatie. Scholen met veel allochtone leerlingen of veel leerlingen met 

laagopgeleide ouders leggen vooral de nadruk op basisvaardigheden en minder op 

‘brede doelen’ en sociale vaardigheden. Op scholen met overwegend kinderen van 

hoger opgeleide ouders is het beeld omgekeerd: veel aandacht voor brede doelen en 

sociale vaardigheden en minder nadruk op basisvaardigheden. Door bewuste profi -

lering van scholen worden verschillen in leerlingenpopulatie dus versterkt. 
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Jungbluth (2003) stelt dat de sociaal-economische en etnische differentiatie tussen 

scholen als een self-fulfi lling prophecy werkt. Op scholen met veel kansarme leerlingen 

worden de verwachtingen en standaarden lager. 

Welke verschillen in schoolkeuzemotieven zijn er tussen sociaal-economische, etni-

sche en culturele groepen? Om dat na te gaan, is de lijst van schoolkeuzemotieven, 

met behulp van een principale-componentenanalyse, ingedikt tot vijf onderliggende 

dimensies. Omdat de lijst van keuzemotieven voor het voortgezet onderwijs op een 

aantal punten afwijkt van die voor het basisonderwijs, zijn twee afzonderlijke analyses 

uitgevoerd (tabel B4.1 en B4.2). De resultaten van beide analyses komen tot op vrij grote 

hoogte overeen, afgezien van de verschillen die het gevolg zijn van de verschillen in de 

lijst van keuzemotieven. In beide onderwijssectoren komen vijf oriëntaties naar voren:

1 voorkeur voor prestatiegericht onderwijs, gegeven in een goed toegeruste school, 

gelegen in een veilige buurt;

2 voorkeur voor een breed en kindgericht onderwijsaanbod, waarbij het welbevinden 

van het kind vooropstaat;

3 een pragmatische oriëntatie, waarin bereikbaarheid van de school en de aanwe-

zigheid van vrienden/vriendinnen van het kind centraal staan; 

4 een levensbeschouwelijke oriëntatie;

5 voorkeur voor een school met goede tussen- en naschoolse voorzieningen (alleen 

basisonderwijs);

6 voorkeur ten aanzien van de omvang en de structuur van de school (niet te groot, 

niet te veel schoolsoorten; alleen van toepassing in het voortgezet onderwijs).

Verschillen tussen groepen ouders worden hier aan de hand van de doorslaggevende 

motieven in kaart gebracht. De bespreking is gebaseerd op de resultaten van multiva-

riate analyses, waarvan de resultaten zijn weergegeven in tabel B4.4 en B4.5. 

4.3.1 Lager en hoger opgeleide ouders

Net als in de opvoeding leggen verschillende statusgroepen ook verschillende accenten 

bij de keuze van een school voor hun kind. Hoger opgeleide ouders zijn bij de keuze 

van een basisschool wat minder gespitst op de prestaties die scholen met de leerlingen 

halen. Lager opgeleide ouders op hun beurt hechten minder belang aan een basis-

school met een brede, kindgerichte aanpak (fi guur 4.5). 
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a   Doorslaggevende keuzeoverwegingen. 
b   Gecorrigeerd voor verschillen naar inkomen, kerkelijke gezindte en politieke voorkeur.

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 4.5 Prestatiegerichte en kindgerichte schoolkeuzeoverwegingena in het 
 basisonderwijs, naar opleidingsniveau van de ouders 2000 (in procenten)b
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De geringe nadruk van hoger opgeleide ouders op prestaties staat in contrast met het 

feitelijke prestatieniveau van kinderen van hoger opgeleiden. Zoals bekend hangen 

de feitelijke leerprestaties van kinderen sterk samen met hun milieu van herkomst: 

hoe hoger opgeleid de ouders, hoe beter de leerprestaties in het basisonderwijs en 

hoe groter de kans dat de kinderen in het voortgezet onderwijs naar het havo of vwo 

doorstromen. Kinderen van lager opgeleide ouders stromen vaak door naar het vmbo 

en lopen een grotere kans op schooluitval (scp 2001 en 2003).

Het verschil in nadruk op prestaties lijkt een reactie op dit patroon. Lager opge-

leide ouders erkennen de waarde van het onderwijs en de betekenis van schoolpresta-

ties voor de maatschappelijke kansen. Tegelijkertijd zijn ze er zich waarschijnlijk van 

bewust dat een behoorlijk prestatieniveau en een succesvolle schoolloopbaan voor 

hun kind niet vanzelfsprekend zijn. Zij vinden het daarom belangrijk dat de basis-

school veel nadruk legt op prestaties en de kinderen zo goed mogelijk voorbereidt op 

doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Dat de basisschool bij dat alles reke-

ning houdt met de eigenheid van het kind, heeft voor lager opgeleide ouders duidelijk 

minder prioriteit. Dit is tevens in lijn met de in hoofdstuk 2 geconstateerde nadruk 

van laagopgeleide ouders op conformistische opvoedingswaarden, volgens welke het 

kind zich dient te conformeren aan de eisen die vanuit de omgeving worden gesteld. 

Voor hoger opgeleide ouders spreekt onderwijssucces eerder voor zich; ook gezien 

hun eigen ervaringen, vertrouwen zij er waarschijnlijk op dat hun kinderen het goed 
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zullen doen op school. Daarmee ontstaat er in de beleving van hoogopgeleide ouders 

ruimte voor ontplooiing op een breder terrein en voor het centraal stellen van de 

behoeften van hun kind. Dit laatste sluit ook aan bij de grotere nadruk van hoger 

opgeleiden op autonomie als opvoedingsdoel. 

De geringe nadruk van hoger opgeleide ouders op de prestaties die de school met 

de leerlingen realiseert, is ook zichtbaar bij de keuze van een school voor voortgezet 

onderwijs. Het verschil is echter maar gering. In de praktijk betekent het dat ouders 

van aanstaande havo/vwo-leerlingen iets minder letten op prestaties dan ouders van 

aanstaande vmbo-leerlingen (zie tabel B4.5).5

Op de andere keuzedimensies doen zich in het basisonderwijs geen verschillen van 

betekenis voor tussen lager en hoger opgeleiden. De enige uitzondering is de grotere 

aandacht van hoger opgeleide ouders voor tussen- en naschoolse opvang, een verschil 

dat maar gedeeltelijke valt te herleiden tot het grotere aantal tweeverdieners (tabel B4.4). 

Waarschijnlijk speelt mee dat lager opgeleide tweeverdieners vaker zijn aangewezen 

op andere opvangmogelijkheden dan de formele buitenschoolse opvang, bijvoorbeeld 

vanwege de kosten van buitenschoolse opvang en/of het ontbreken van een regeling 

van de werkgever voor tegemoetkoming in de kosten van de opvang. 

4.3.2  Tweeverdieners en eenoudergezinnen

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de problemen die het combineren van betaald 

werk met zorg met zich meebrengt (Commissie dagarrangementen 2002). Dankzij 

stimuleringsmaatregelen is het aanbod van formele kinderopvang sinds het begin 

van de jaren negentig aanzienlijk uitgebreid. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd 

is de buitenschoolse opvang van belang, naast goede overblijfmogelijkheden. 

Niettemin speelt de beschikbaarheid van tussen- en naschoolse opvang maar een 

bescheiden rol bij de keuze van een basisschool. Gezien het grote aantal gezinnen 

met twee werkende ouders, is dit verassend. Bij uitsplitsing naar het aantal verdieners 

in het huishouden, blijkt dat de opvangmogelijkheden alleen wat vaker worden mee-

gewogen in huishoudens waar beide ouders een grote baan hebben. Maar ook voor 

tweeverdieners is het een relatief onbelangrijk keuzecriterium.

Minstens zo opvallend is het verschil tussen een- en tweeoudergezinnen; alleen-

staande ouders hechten veel belang aan de beschikbaarheid van opvang en hebben 

dat naar verhouding zwaar laten meewegen bij de schoolkeuze.

4.3.3 Levensbeschouwing 

Verschillende levensbeschouwelijke groepen zijn met een eigen richting in het onderwijs 

vertegenwoordigd. Uitgangspunt is dat ouders die een bepaalde levensbeschouwing zijn 

toegedaan, de gelegenheid moeten hebben om een school te kiezen die daar bij past. 

Naast verschillende christelijke richtingen (rooms-katholiek, protestants-christelijk, 

reformatorisch, gereformeerd-vrijgemaakt) en de joodse scholen, zijn er de laatste decen-

nia nieuwe richtingen bijgekomen (islamitisch en hindoeïstisch onderwijs).



93Schoolkeuze

In de praktijk speelt het levensbeschouwelijke keuzemotief niet bij ouders van alle 

kerkelijk gezindten nog een belangrijke rol. De schoolkeuze van rooms-katholieke 

ouders wordt in feite maar zelden gestuurd door levensbeschouwelijke overwegingen; 

zij onderscheiden zich op dit punt hoegenaamd niet van buitenkerkelijke ouders. Voor 

Nederlands-hervormde en, met name, gereformeerde ouders geven levensbeschouwe-

lijke overwegingen nog altijd vaak de doorslag bij de schoolkeuze; dit is zelfs het geval 

in het voortgezet onderwijs, waar de keuze – veel meer dan in het basisonderwijs – wordt 

gestuurd door pragmatische overwegingen (zie voor basisonderwijs tabel B4.4 en voor 

voortgezet onderwijs tabel B4.5). 

Ook wanneer onderscheid wordt gemaakt naar de politieke voorkeur van ouders, 

komen verschillen tussen confessioneel en niet-confessioneel georiënteerde ouders 

naar voren. Voor cda-stemmers en vooral voor de aanhangers van de kleine chris-

telijke partijen, speelt het levensbeschouwelijke keuzemotief een belangrijke rol; 

voor de aanhangers van de overige partijen is het van ondergeschikt belang (tabel 

B4.4 en B4.5). De verschillen op de links-rechtsdimensie zijn minder groot. Links 

georiënteerde ouders hebben bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs, 

meer dan andere ouders, een voorkeur voor een school met een breed en kindgericht 

onderwijsaanbod, vvd-stemmers en aanhangers van de kleine christelijke partijen 

juist wat minder (zie tabel B4.5).

Op basis van de verschillen tussen ouders van verschillende kerkelijke gezindten, 

valt te verwachten dat bij een deel van de confessionele scholen levensbeschouwing 

nog altijd een belangrijk keuzemotief is. Tegelijkertijd, echter, worden confessionele 

scholen in toenemende mate bezocht door kinderen van buitenkerkelijke ouders 

(zie hoofdstuk 5), waardoor ze steeds meer te maken krijgen met ouders voor wie de 

levensbeschouwing van ondergeschikt belang is bij de schoolkeuze. Niettemin blijkt 

uit de inventarisatie van keuzemotieven in de verschillende richtingen dat het levens-

beschouwelijke keuzemotief in ieder geval in een deel van het confessionele onderwijs 

nog altijd een belangrijke rol speelt. Er is niet zozeer sprake van een scheidslijn tussen 

confessioneel en niet-confessioneel onderwijs, als wel van een continuüm. Aan het 

ene uiterste bevinden zich de ouders die hebben gekozen voor reformatorisch of gere-

formeerd-vrijgemaakt onderwijs; de basisscholen van deze richtingen worden bovenal 

gekozen om levensbeschouwelijke redenen (fi guur 4.6). Aan het andere uiterste van het 

continuüm zijn de ouders te vinden die kiezen voor een openbare of rooms-katholieke 

school. Voor de laatste twee groepen ouders spelen levensbeschouwelijke overwegin-

gen nauwelijks een rol bij de schoolkeuze; er is op dat punt nauwelijks of geen verschil 

tussen het openbaar en het rooms-katholieke onderwijs. Vooral pragmatische overwe-

gingen geven de doorslag: de lopende bereikbaarheid is in zowel het openbaar als het 

rooms-katholieke onderwijs de meest genoemde doorslaggevende overweging.

De ouders die kozen voor een protestants-christelijke basisschool nemen een tus-

senpositie in op de levensbeschouwelijke keuzedimensie; duidelijk hoger dan ouders 

die kozen voor het openbaar of rooms-katholiek onderwijs, maar veel minder hoog 

dan ouders met kinderen in de twee kleine christelijke richtingen. Niettemin is de 
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geloofsaansluiting tussen het onderwijs en het gezin ook in het protestants-christe-

lijke onderwijs de meest genoemde doorslaggevende reden voor de schoolkeuze. 

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 4.6 Doorslaggevende overwegingen bij schoolkeuze in het basisonderwijs, naar 
 richting van de gekozen school, 2000 (in procenten)
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Ouders die voor het algemeen bijzonder onderwijs hebben gekozen onderscheiden 

zich van de ouders in het openbare en het rooms-katholieke onderwijs door meer 

nadruk op brede, kindgerichte overwegingen. 

In het voortgezet onderwijs geven de wens van het kind en pragmatische overwegingen 

doorgaans de doorslag. Uitzondering daarop zijn de ouders met kinderen in een van 

de kleine christelijke richtingen; de wens van het kind is voor hen van ondergeschikt 

belang en de school wordt bovenal gekozen vanwege het geloof waar het onderwijs 

zich op baseert. Dit is niet anders dan in het basisonderwijs. Verder spelen levens-

beschouwelijke overwegingen ook een relatief belangrijke rol bij de keuze voor een 

protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs, zij het in mindere mate 

dan in het basisonderwijs (fi guur 4.7).

Het patroon van verschillen tussen de richtingen in het voortgezet onderwijs 

stemt verder in grote lijnen overeen met dat in het basisonderwijs: ouders met kin-

deren in het openbaar en het rooms-katholieke onderwijs verschillen nauwelijks van 

elkaar en baseren de uiteindelijke keuze vooral op pragmatische overwegingen (na 

de wens van het kind is de bereikbaarheid in beide richtingen de meest genoemde 

overweging). Ouders met kinderen in het algemeen bijzonder onderwijs baseren 
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de uiteindelijke keuze, iets meer dan andere ouders, op de mate waarin de school 

inspeelt op verschillen tussen kinderen en op de breedte van het vormingsaanbod 

(sociale vaardigheden, creatieve vakken). Erg groot is het verschil echter niet.

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 4.7 Doorslaggevende overwegingen bij schoolkeuze in het voortgezet onderwijs, naar 
 richting van de gekozen school, 2000 (in procenten)

openbaar rooms-katholiek protestants-christelijk

prestaties kindgericht pragmatisme geloof
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

algemeen bijzonder reformatorisch/gereformeerd-vrijgemaakt

4.3.4  Ouders van allochtone herkomst: nadruk op prestaties en rekening houden met 

   het geloof 

In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat ouders uit de minderheden een andere kijk op 

opvoeding hebben dan de gemiddelde autochtone ouder. Het is dan ook te verwachten 

dat zij de schoolkeuze anders motiveren dan autochtone ouders; ook zal het lagere 

opleidingsniveau van autochtone ouders meespelen. Verder is er onder allochtonen 

veel minder sprake van ontkerkelijking; bijna alle Turken en Marokkanen en drie 

kwart van de Surinamers en Antillianen rekenen zich tot een godsdienst (Dagevos et 

al. 2003).6 Levensbeschouwing zal bij de schoolkeuze van allochtone ouders daarom 

een belangrijker rol spelen dan bij autochtone ouders. 

Het Prima-cohortonderzoek geeft inzicht in de schoolkeuzemotieven van allochtone 

ouders. Hoewel dit onderzoek niet helemaal valt te vergelijken met de kfo-enquête, 

sporen de uitkomsten van beide enquêtes voor de totale oudergroep redelijk goed. 

De goede sfeer, het rekening houden met verschillen tussen kinderen en de bereikbaar-

heid scoren in beide onderzoeken hoog; daarentegen spelen levensbeschouwelijke 

overwegingen en de samenstelling van de leerlingenpopulatie volgens beide onder-
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zoeken een minder belangrijke rol. Het allerhoogst scoort in het Prima-onderzoek 

‘de kwaliteit van het onderwijs’, een item dat in deze, niet nader gespecifi ceerde vorm 

niet voorkomt in het kfo-onderzoek. 

De motieven in het Prima-onderzoek zijn middels een principale-componentenanalyse 

terug te brengen tot een viertal dimensies, die kortweg zijn aan te duiden als ‘de 

kwaliteit van het onderwijs’, ‘de samenstelling van leerlingenpopulatie’, ‘pragmati-

sche overwegingen’ en ‘geloof/levensbeschouwelijke overwegingen’. 

Bij de kwaliteitsdimensie gaat het naast het al genoemde item ‘de kwaliteit van 

het onderwijs’ om zaken als ‘de goede sfeer’, de ‘orde en regelmaat van de school’, 

de ‘aandacht voor elk kind apart’, de ‘omvang van de klassen’ en ‘de goede naam 

van de school’. De samenstelling van de leerlingenpopulatie verwijst naar het milieu 

waar de leerlingen uit komen (‘ons soort mensen’ ‘het milieu waar de leerlingen uit 

komen’) en naar de keuze van vrienden en kennissen van de ouders. Pragmatische 

overwegingen hebben onder andere betrekking op de bereikbaarheid en de afwezig-

heid van andere scholen in de directe omgeving. De geloofsdimensie heeft betrek-

king op de ‘richting van de school’ en op het rekening houden met het geloof van de 

ouders (voor de resultaten van de principale-componentenanalyse zie tabel B4.3).

Wat zijn de verschillen tussen de etnische groepen? Figuur 4.8 brengt de keuzen van 

verschillende etnische groepen in beeld. Per keuzedimensie is de gemiddelde score 

afgebeeld van de items die onder de dimensie vallen; een score van 3 komt overeen 

met ‘enigszins belangrijk’, een score van 4 met ‘belangrijk’ en een score van 5 met 

‘zeer belangrijk’. 

De keuze van Turkse en Marokkaanse ouders wijkt het meest af van die van autoch-

tone ouders. De geloofs- en de pragmatische dimensie zijn voor hen duidelijk belang-

rijker dan voor autochtone ouders. Voor de Turkse ouders speelt daarnaast de herkomst 

van de andere leerlingen op school een wat grotere rol (zie de score op de dimensie voor 

‘publiek’). Marokkaanse ouders hechten wat minder belang aan de kwaliteit van het 

onderwijs, hoewel dat ook voor hen zeker niet onbelangrijk is. Ouders van Surinaamse 

of Antilliaanse herkomst en gemengde autochtone-allochtone ouderparen kiezen op 

niet zo veel andere gronden dan autochtone ouders. 
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Bron: ITS/SCO/NWO (Prima’98) 

Figuur 4.8 Schoolkeuzemotieven naar etnische herkomst, 1998
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Opvallend is dat Turkse en Marokkaanse ouders zich onderscheiden door een grotere 

nadruk op zowel pragmatische overwegingen, als op overwegingen die met het geloof 

te maken hebben. Bij autochtone ouders zijn dit min of meer tegengestelde oriënta-

ties: wie het geloof hoog in het vaandel heeft staan, laat zich weinig gelegen zijn aan 

pragmatische overwegingen. Bij Turkse en Marokkaanse ouders ligt dit anders. Zij zijn 

doorgaans niet in de gelegenheid om een school te kiezen die uitgaat van hun geloof; 

het aanbod van islamitische scholen is daarvoor simpelweg te gering. Velen kiezen 

daarom voor een school in de buurt, maar dan is het wel belangrijk dat deze rekening 

houdt met hun geloof. Voor de Turkse ouders is de overweging dat ‘de school rekening 

houdt met ons geloof’ de op een na belangrijkste overweging bij de schoolkeuze, voor 

de Marokkaanse ouders zelfs de allerbelangrijkste. Tegen deze achtergrond valt te 

begrijpen dat de overweging dat ‘de school rekening houdt met ons geloof’ nog het 

meest genoemd wordt door Turkse en Marokkaanse ouders die hebben gekozen voor 

een openbare school (die immers onderdak biedt aan alle leerlingen, ongeacht hun 

geloof of levensbeschouwing). Daarentegen speelt voor autochtone ouders bij de keuze 

voor openbaar onderwijs ‘het rekening houden met het geloof’ nauwelijks een rol.

Autochtone ouders laten zich niet leiden door multicultureel ideaal

De ‘mogelijkheid om met verschillende culturen in aanraking te komen’ maakt geen 

deel uit van de keuzedimensies in fi guur 4.8 (zie de toelichting bij tabel B4.3). Het 

is de door autochtone ouders minst genoemde overweging: niet meer dan 15% van 
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de ouders vindt dit ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’. Autochtone ouders laten zich bij 

de schoolkeuze dus bepaald niet leiden door het multiculturele ideaal. Ook onder 

autochtone ouders die voor een openbare school hebben gekozen, is deze overwe-

ging van ondergeschikt belang (22% ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’). 

Voor allochtone ouders, met name die van Turkse en Marokkaanse herkomst, 

ligt dit anders; voor bijna 60% van hen was dit een ‘belangrijke’ of ‘zeer belangrijke’ 

overweging. Zij zullen bij het ‘in aanraking komen met verschillende culturen’ met 

name ook de ‘Nederlandse’(autochtone) cultuur in gedachten hebben gehad. De 

hoge score van deze groepen ouders op dit item is waarschijnlijk een uiting van hun 

gerichtheid op de dominante cultuur en op integratie. 

Ook in het voortgezet onderwijs meer nadruk op prestaties

Het artikel van Reep (2000) geeft inzicht in de verschillen in schoolkeuzemotieven 

tussen autochtonen en etnische minderheden in het voortgezet onderwijs. Dit op basis 

van het schoolloopbanenonderzoek vocl’99. Ook volgens de door Reep (2000) 

gerapporteerde gegevens is ‘de wens van het kind’ de allerbelangrijkste overweging 

bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Voor ouders van niet-wes-

terse allochtone herkomst speelt die wens wat minder; ook zijn deze ouders minder 

dan autochtone ouders gespitst op de ‘sfeer van de school’.7 Aan de ‘resultaten van 

de school’ hechten ze daarentegen meer belang dan autochtone ouders. Dit laatste 

stemt overeen met de sterkere gerichtheid van allochtone ouders op prestaties in de 

opvoeding (zie hoofdstuk 2).

4.3.5 Segregatie als uitkomst van de schoolkeuze

Etnische minderheden wonen niet evenredig over het land gespreid. Ze zijn gecon-

centreerd in de steden in het westen van het land: maar liefst 40% van de niet-westers 

allochtonen woont in een van de vier grote steden. Deze ongelijke spreiding en het 

grote aantal jeugdigen onder niet-westerse allochtonen, leiden ertoe dat inmiddels 

de helft van de 0-14-jarigen in de vier grote steden een niet-westerse allochtone ach-

tergrond heeft (Dagevos et al. 2003: 23-24). Binnen de steden zelf zijn etnische min-

derheden evenmin gelijk gespreid over de wijken. Daardoor is ook in het onderwijs 

een zekere mate van segregatie tussen autochtone en allochtone leerlingen vrijwel 

onvermijdelijk.8 

Echter, de feitelijke scheiding tussen autochtone en allochtone leerlingen is sterker 

dan zou mogen worden verwacht op grond van alleen de ruimtelijke (woon)spreiding. 

Door de schoolkeuze ontstaan er soms aanzienlijke verschillen tussen scholen binnen 

eenzelfde wijk; aan de ene kant zijn er scholen met een veel hoger aandeel allochtonen 

dan er gemiddeld in de wijk wonen, en aan de andere kant zijn er scholen met relatief 

veel minder allochtonen. De segregatie in het onderwijs ligt dan ook op een hoger 

niveau dan de ruimtelijke (woon)segregatie (Tesser et al. 1995).
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De schoolkeuze kan op verschillende manieren bijdragen aan het ontstaan van 

‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. Autochtone ouders kunnen scholen met een hoge con-

centratie allochtone leerlingen doelbewust mijden. Die concentratie neemt daardoor 

verder toe en de school wordt nog minder aantrekkelijk voor autochtone ouders. 

Deze cirkel zet door totdat de school volledig zwart is. 

Maar de segregatie kan ook een onbedoeld product zijn van een verschil in 

keuzemotieven tussen autochtone en allochtone ouders. Zonder dat ouders erop uit 

zijn om leerlingen met een andere achtergrond te mijden, kunnen zij uitkomen op 

de keuze voor een school waar ze vooral ouders met een vergelijkbare achtergrond 

aantreffen. Voorbeelden daarvan zijn de voorkeur voor een bepaalde denominatie 

(islamitisch of hindoeïstisch onderwijs, een van de kleine christelijke richtingen) of 

voor een bepaald onderwijskundig concept dat maar voor een select publiek aantrek-

kelijk is. Zo appelleren scholen die zich baseren op een onderwijskundig concept 

waarin de zelfstandigheid en ontplooiing centraal staan, vooral aan de opvoedings-

waarden van hoger opgeleide autochtone ouders. 

Het doelbewust mijden van scholen vanwege de hoge aantallen allochtone leerlingen 

is in onderzoek lastig boven tafel te krijgen. Ouders zullen niet graag toegeven dat ze 

een school vanwege het hoge aantal allochtone leerlingen ongeschikt vinden. Ze zullen 

eerder andere, inhoudelijke argumenten aanvoeren om niet voor een school met veel 

allochtone leerlingen te kiezen. Het is dan ook lastig om onderscheid te maken tussen 

segregatie als onbedoeld neveneffect en segregatie als bedoelde uitkomst. Waarschijn-

lijk ligt die scheiding ook in de realiteit niet zo scherp; de bezwaren tegen een zwarte 

school zullen ten minste voor een deel berusten op overwegingen van kwalitatieve 

aard. Ouders zullen het één moeilijk los kunnen zien van het ander.

Hoe belangrijk voor de schoolkeuze is de samenstelling van de leerlingenpopulatie? 

De schoolkeuzegegevens uit het Prima-cohortonderzoek bevatten enkele items die 

expliciet verwijzen naar de wenselijkheid dat de school leerlingen met een bepaalde 

achtergrond trekt, waarbij het overigens niet expliciet gaat om de etnische herkomst 

van de leerlingen (‘de ouders op deze school zijn ons soort mensen’, ‘het milieu waar 

de meeste leerlingen uit komen’). De keuzedimensie ‘publiek’ geeft de gemiddelde 

score op deze items weer. Het blijkt voor alle etnische groepen een relatief onbe-

langrijke keuzefactor te zijn (zie nogmaals fi guur 4.8). Voorzover de samenstelling 

van de leerlingenpopulatie wordt meegewogen, gebeurt dat volgens de Prima-gege-

vens door zowel autochtone als allochtone ouders. De instemming met de uitspaak 

dat het belangrijk is dat ‘de andere ouders ons soort mensen zijn’ is nog het hoogst 

onder Turkse en Marokkaanse ouders.9 

Karsten et al.(2002) betogen dat de rol van de etnische samenstelling bij de school-

keuze niet goed boven tafel is te krijgen met peilingen waarin gevraagd wordt waarom 

de gekozen school is uitverkoren. Ouders motiveren die keuze vooral in positieve 

termen; het mijden van andere scholen vanwege de etnische samenstelling komt er 
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niet mee in beeld. In hun studie naar de oorzaken van segregatie in het Amsterdamse 

basisonderwijs onderzochten Karsten et al. daarom niet alleen waarom een bepaalde 

school werd gekozen (de positieve schoolkeuzemotieven), maar ook waarom andere 

scholen in de buurt waren afgevallen (de negatieve schoolkeuzemotieven). Het onder-

zoek werd toegespitst op wijken waar witte en zwarte scholen naast elkaar voorkomen 

en er dus naar alle waarschijnlijkheid sprake is van ‘witte vlucht’. Er werden zowel 

schoolleiders als ouders ondervraagd.

In de peiling van de positieve schoolkeuzemotieven noemen autochtone ouders de 

mate van overeenstemming tussen school en thuis als belangrijkste reden om voor 

een school te kiezen. Het gaat autochtone ouders erom dat de school qua sfeer en 

denkbeelden past bij hen past, hetgeen samengaat met de voorkeur voor een school 

met leerlingen uit een vergelijkbaar milieu. Allochtone ouders verwijzen het meest 

naar het niveau van het onderwijs en de aandacht die de school schenkt aan de 

behoeften van achterstandsleerlingen. Dit verschil in ‘positieve’ keuzemotieven 

werkt al een zekere mate van segregatie in de hand. 

Uit de peiling van de negatieve keuzemotieven – de redenen waarom andere scholen 

niet zijn gekozen – blijkt dat de grote meerderheid van autochtone ouders zwarte scho-

len in de buurt als ‘beslist niet geschikt’ betitelt. Scholen in de buurt die als eventueel 

alternatief voor de reeds gekozen school worden gezien, zijn vrijwel zonder uitzonde-

ring wit. De meest genoemde reden om zwarte scholen als ongeschikt te bestempelen, 

is het ontbreken van overeenstemming tussen de school en het thuismilieu (waaronder, 

zoals gezegd, de samenstelling van de leerlingenpopulatie). Dit geldt met name voor 

autochtone ouders, en binnen die groep voor de hoger opgeleide ouders. 

Echter, ook een fl ink deel van de allochtone ouders is van mening dat de zwarte 

scholen in de buurt geen geschikt alternatief zijn voor de reeds door hen gekozen 

school. Met andere woorden: naast ‘witte vlucht’ is er ook sprake van een zekere 

mate van ‘zwarte vlucht’. Onvoldoende kwaliteit en het onvoldoende rekening 

houden met zwakkere leerlingen zijn voor allochtone ouders de meest genoemde 

redenen om een school niet geschikt te vinden. 

De visie van schoolleiders

De geraadpleegde schoolleiders van zwarte scholen zijn ronduit van mening dat 

de hoeveelheid allochtone leerlingen de voornaamste reden is waarom autochtone 

ouders hun school links laten liggen. Verder constateren zij dat de manier waarop 

scholen zich profi leren, segregatie in de hand werkt. Aan de ene kant zijn er witte 

scholen die minder aantrekkelijk zijn voor allochtone ouders, vanwege de inrichting 

van het onderwijs (bv. in de vorm van een specifi ek onderwijskundig concept) en 

soms vanwege de hoge ouderbijdrage,. Aan de andere kant zijn er zwarte scholen 

die hun onderwijs toespitsen op de onderwijsbehoeften van achterstandsleerlingen. 

Het doel daarvan is een zo adequaat mogelijk aanbod te bieden, het onbedoelde 

neveneffect is dat de school voornamelijk allochtone leerlingen aantrekt. Een voor-

beeld daarvan zijn oalt-voorzieningen en, meer recent, de voorscholen, die aan veel 
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basisscholen met achterstandsleerlingen zijn verbonden. De basisscholen in kwestie 

krijgen hierdoor het imago een achterstandsschool te zijn en verliezen hun aantrek-

kelijkheid voor autochtone ouders. Het feit dat een aantal scholen zich specifi ek richt 

op achterstandsleerlingen, geeft andere scholen ook weer een argument om alloch-

tone leerlingen door te verwijzen (Karsten et al. 2002: 105).

In het voortgezet onderwijs is de ongelijke verdeling van autochtone en allochtone jon-

geren over de verschillende schoolsoorten een belangrijke oorzaak van segregatie. 

Ondanks de vooruitgang die de laatste jaren is geboekt, zijn allochtone jongeren, 

met name die van Turkse en Marokkaanse herkomst, nog altijd zwak vertegen-

woordigd in het havo en vwo (Dagevos et al. 2003). Doordat vmbo- en havo/vwo-

onderwijs ook binnen scholengemeenschappen vaak in verschillende vestigingen 

zijn ondergebracht (Bronneman-Helmers et al. 2002), leidt het verschil in onder-

wijsniveau als vanzelf tot segregatie tussen allochtone en autochtone leerlingen. Dit 

is echter niet het hele verhaal; ook in het voortgezet onderwijs wordt de segregatie 

versterkt door de schoolkeuze. Zo bleek uit een inventarisatie van de situatie in het 

Amsterdamse voortgezet onderwijs dat de (ouders van) autochtone leerlingen in 

toenemende mate hun toevlucht zoeken tot scholen in de randgemeenten. Verder 

komt het voor dat autochtone ouders bij een vmbo-advies kiezen voor een agrarische 

opleiding, omdat dit een weinig populaire richting is onder allochtone leerlingen. 

Dit uitwijkgedrag komt volgens de geraadpleegde schoolleiders niet voort uit zorgen 

om de kwaliteit van het onderwijs, maar uit vrees voor een negatief schoolklimaat op 

vmbo-scholen met veel allochtone leerlingen (Karsten et al. 2003). 

4.4 Opvoedingsoriëntaties en schoolkeuzemotieven 

De visies van ouders op onderwijs komen mede tot stand tegen de achtergrond van de 

meer algemene opvoedingsoriëntaties. Ouders zullen hun opvattingen over opvoeding 

vertalen naar ideeën over wat wel en wat niet belangrijk is in het onderwijs. Zo zullen 

ouders die veel belang hechten aan prestatiegerichte opvoedingsdoelen, van mening 

zijn dat leerprestaties in het onderwijs belangrijk zijn. Bij de keuze van een school 

zullen ze er met name op letten dat de school nadruk legt op hoge prestaties. Ouders 

die van mening zijn dat opvoeding gericht moet zijn op het stimuleren van zelfstandig-

heid en het bijbrengen van sociaal gevoel, zullen bij de keuze van een school eerder het 

accent leggen op kindgerichte keuzecriteria, waarbij de eigenheid van het kind immers 

een belangrijke overweging is. Een conformistische opvoedingsoriëntatie zal daaren-

tegen niet samengaan met een kindgerichte schoolkeuze. 

Tabel 4.1 toont de samenhang tussen de in dit hoofdstuk twee onderscheiden opvoe-

dingsoriëntaties en de verschillende schoolkeuzemotieven, door middel van cor-

relatiecoëffi ciënten. Voor een deel zijn de samenhangen zoals verwacht. Ouders die 

autonomie als opvoedingsdoel vooropzetten, kiezen vaker op grond van kindgerichte 

keuzecriteria, terwijl ze minder letten op prestatiegerichtheid van het onderwijs en 
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het levensbeschouwelijke uitgangspunt van de school. Ook een nadruk in de opvoe-

ding op ‘sociaal gevoel’ gaat gepaard met relatief weinig aandacht voor de leerpresta-

ties bij de keuze van een school. 

Ouders die de nadruk leggen op conformistische en prestatiegerichte opvoe-

dingsdoelen, zijn de tegenpool van deze ouders: het kindgerichte karakter van het 

onderwijs is voor hen van ondergeschikt belang bij de keuze van een school, terwijl 

ze juist meer letten op de gerichtheid van de school op leerprestaties. Ook spelen 

levensbeschouwelijke keuzeoverwegingen vaker een rol bij conformistisch georiën-

teerde ouders. 

Tabel 4.1 Samenhang tussen opvoedingsoriëntaties en schoolkeuzemotieven,a 2000 
(correlatiecoëffi ciëntenb)

autonomie sociaal gevoel conformisme prestaties

keuze van een basisschool

kindgericht 0,19** –0,14** –0,07*

prestatiegericht –0,08* –0,09** 0,11** 0,07

pragmatisch – – – –

levensbeschouwelijk –0,09* 0,06* 0,06* –

keuze van een school voor voortgezet onderwijs 

kindgericht 0,07* – – –0,11**

prestatiegericht –0,08* –0,11** 0,11** 0,08*

pragmatisch – – –0,08* –

levensbeschouwelijk –0,13** 0,08* 0,13** –

a Motieven die doorslag hebben gegeven bij de schoolkeuze.
b  * p < 0,05 ** p < 0,01.

Bron: SCP (KFO’00)

De samenhangen in tabel 4.1 maken duidelijk dat de visie op onderwijs zoals die 

tot uiting komt in schoolkeuzemotieven, een zekere inbedding heeft in de opvoe-

dingsoriëntatie van ouders. Erg sterk zijn de verbanden echter niet te noemen. Bij de 

schoolkeuze spelen praktische omstandigheden een rol die niet direct zijn te herlei-

den tot ideeën over opvoeding. In hoofdstuk 6, waar de visie op onderwijs centraal 

staat, wordt nader ingegaan op de samenhang tussen opvoedingswaarden en de visie 

op de doelen, inrichting en werkwijze van het onderwijs. 

4.5  Samenvatting en conclusies

Tegen de achtergrond van het beleid gericht op de versterking van de vrije school-

keuze, zijn in dit hoofdstuk met behulp van gegevens uit de enquête Ouders over 

de kwaliteit van het funderend onderwijs (kfo), de criteria in kaart gebracht die 

ouders hanteren bij de keuze van een school voor basis- of voortgezet onderwijs. Een 

belangrijke invalshoek daarbij was de verhouding tussen verschillende soorten criteria 
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(diverse aspecten van ‘kwaliteit’, pragmatische overwegingen zoals de afstand, en 

overwegingen van levensbeschouwelijke aard). Tot op welke hoogte voldoen ouders 

aan het ideaal van de kwaliteitsgestuurde, goed geïnformeerde kiezers? 

Omdat meer marktwerking bij de schoolkeuze kan leiden tot een versterking van 

de segregatie tussen leerlingen uit verschillende lagen van de bevolking, is daarnaast 

aandacht besteed aan verschillen in keuzecriteria tussen diverse groepen ouders.

Rangorde van keuzemotieven: ‘in principe’ vooral kwaliteit 

Afgaande op de rangorde van keuzemotieven die ouders in principe hanteren, lijken 

ouders in behoorlijke mate te voldoen aan het ideaalbeeld van beslissers op basis van 

kwaliteit. De meeste ouders die op zoek zijn naar een basisschool stellen in principe 

kwalitatieve overwegingen centraal, in de vorm van een voorkeur voor hetzij kindge-

richt onderwijs, hetzij wat meer prestatiegericht onderwijs. In het eerste geval gaat 

het om onderwijs met een breed vormingsaanbod en veel aandacht voor het welbevin-

den van en verschillen tussen kinderen; in het tweede geval is er meer aandacht voor 

leerprestaties en voor de materiële toerusting van de school. Hoewel de kindgerichte 

criteria enigszins domineren, hechten veel ouders aan zowel kindgerichte als pres-

tatiegerichte kenmerken. Hooguit worden andere accenten gelegd. Pragmatische 

overwegingen zoals de bereikbaarheid staan, evenals het levensbeschouwelijke uit-

gangspunt van het onderwijs, in principe veel lager in de rangorde van keuzemotieven. 

De beschikbaarheid van goede tussen- en naschoolse opvang heeft zelfs een uitgespro-

ken lage plek: hoewel de behoefte aan opvang wel aanwezig moet zijn, gezien het grote 

aantal ouders met anderhalve of twee banen, worden scholen er niet op uitgezocht.

De rangorde van keuzemotieven in het voortgezet onderwijs wijkt opvallend weinig 

af van die in het basisonderwijs. De uitzondering is dat ‘de wens van het kind’ in 

het voortgezet onderwijs boven alles gaat. Voor het overige wordt de lijst, net als 

in het basisonderwijs, aangevoerd door kwalitatieve overwegingen; pragmatische 

en levensbeschouwelijke overwegingen spelen in principe geen grote rol. Evenmin 

schenken ouders veel aandacht aan de omvang (niet te groot) of de structuur van de 

school (weinig of juist veel schoolsoorten). De discussie over de veronderstelde nega-

tieve gevolgen van de schaalvergroting, die in de jaren negentig in het voortgezet 

onderwijs is doorgevoerd, vindt geen weerklank in de keuzecriteria van ouders. 

De uiteindelijke keuze: bereikbaarheid en richting toch weer belangrijk 

Als het op de uiteindelijke afweging tussen scholen aankomt, blijken pragmatische 

en levensbeschouwelijke overwegingen toch weer belangrijk te zijn. Na de ‘goede 

sfeer’ is de bereikbaarheid het meest genoemde motief dat uiteindelijk de doorslag 

heeft gegeven bij de keuze van een basisschool. Ook de aansluiting van het onder-

wijs op geloof of levensbeschouwing wordt vrij veel genoemd, zeker gezien de lage 

prioriteit die dat ‘in principe’ heeft. Wat hier waarschijnlijk speelt, is de moeilijke 

waarneembaarheid van kwalitatieve verschillen tussen scholen, waardoor ouders 

bij de uiteindelijke afweging terugvallen op makkelijker waar te nemen kenmerken, 
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zoals de afstand tussen huis en school, of het levensbeschouwelijke uitgangspunt 

van de school. Illustratief is dat de goede naam, een kwalitatief kenmerk ‘van horen 

zeggen’, een kwalitatief kenmerk is dat wel veel wordt genoemd als doorslaggevend 

argument bij de uiteindelijke schoolkeuze. 

In het voortgezet onderwijs doet zich een vergelijkbare verschuiving voor. Na de 

wens van het kind, is de bereikbaarheid – volgens ouders in principe slechts van 

gemiddeld belang – het meest genoemde motief voor de uiteindelijk gemaakte 

keuze. Ook is het levensbeschouwelijke keuzemotief – in principe van ondergeschikt 

belang – een stuk opgeschoven in de rangorde. Verder staat, net als bij het basison-

derwijs, ‘de goede naam’ van de school hoog in de rangorde. Kennelijk is het ook in 

het voortgezet onderwijs lastig zelf zich een rechtstreeks oordeel te vormen over de 

kwaliteit van een school. Wellicht komt hierin verbetering door de uitbreiding van de 

kwaliteitskaarten van de onderwijsinspectie met waarderingen van het schoolklimaat, 

de zorg voor leerlingen enzovoort. 

De realiteit van de schoolkeuze is dus al met al maar ten dele in overeenstemming 

met het ideaalbeeld van de op kwaliteit kiezende ouder. Weliswaar onderschrijven 

ouders vooral allerlei kwalitatieve keuzecriteria, maar als het op kiezen aankomt, 

verschuift het zwaartepunt toch vaak naar pragmatische en uiterlijke criteria. 

Verschillen in keuzemotieven: ‘oude’ en ‘nieuwe’ differentiatie 

Voor een deel van de ouders speelt de traditionele differentiatie tussen scholen van 

verschillende levensbeschouwelijke richtingen nog steeds een rol van betekenis bij de 

schoolkeuze. Voor Nederlands-hervormde en, met name, voor gereformeerde ouders 

is de aansluiting tussen school en gezin op het punt van de levensbeschouwing een 

belangrijke keuzeoverweging. Ook voor islamitische ouders is hun geloofsover-

tuiging een keuzemotief, maar dat wil niet zeggen dat de school een islamitische 

grondslag moet hebben. Voor hen is het van belang dat de school hun religie respec-

teert, maar een dergelijke school kan zowel een openbare als een bijzondere, confes-

sionele school zijn. 

Voor rooms-katholieke ouders speelt de levensbeschouwing nauwelijks een rol 

bij de schoolkeuze, en rooms-katholieke scholen zijn qua keuzemotieven dan ook 

niet van openbare scholen te onderscheiden. Dit in tegenstelling tot de protestants-

christelijke scholen, waarvoor nog vaak op basis van de levensbeschouwing wordt 

gekozen. De scholen van de kleine christelijke richtingen – en ongetwijfeld ook die 

van andere kleine levensbeschouwelijke richtingen – zijn de absolute tegenpool van 

het openbaar en het rooms-katholiek onderwijs. 

Het verlies aan betekenis van levensbeschouwelijke verschillen bij de schoolkeuze 

enerzijds en de nadruk op marktwerking bij de schoolkeuze en profi lering van het 

aanbod anderzijds, maken de weg vrij voor nieuwe vormen van differentiatie, zoals 

die naar sociaal-economische status. In de praktijk leggen lager en hoger opgeleide 
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ouders inderdaad andere accenten bij de schoolkeuze. Hoger opgeleide ouders letten 

bij de keuze van een basisschool met name op het kindgerichte karakter van het 

onderwijs (rekening houden met verschillen tussen kinderen, een breed vormingsaan-

bod). De leerprestaties die de school realiseert, zijn voor hen van relatief ondergeschikt 

belang, waarschijnlijk ook omdat ze erop vertrouwen dat hun kind toch wel voldoende 

presteert. Voor lager opgeleide ouders geldt precies het omgekeerde: meer nadruk op 

prestaties en minder op kindgerichte aspecten. Meer marktwerking en een scherpere 

profi lering van het onderwijsaanbod kan dus een toenemende scheiding teweegbren-

gen tussen scholen met een breed, kindgericht aanbod, die vooral bevolkt worden door 

kinderen van hoger opgeleide ouders, en scholen met meer nadruk op leerprestaties en 

een leerlingenpopulatie afkomstig uit lager opgeleide milieus. 

Scheiding tussen autochtone en allochtone leerlingen

De segregatie tussen autochtone en allochtone leerlingen is voor een fl ink deel het 

gevolg van de ongelijke spreiding van allochtonen en autochtonen over woonwijken. In 

het voortgezet onderwijs brengt de ongelijke verdeling van autochtone en allochtone 

leerlingen over de verschillende schoolsoorten bovendien op voorhand een zekere 

segregatie teweeg. Door de schoolkeuze neemt de segregatie verder toe. Dat heeft te 

maken met een verschil in accenten bij de schoolkeuze van autochtone en allochtone 

ouders. Autochtone ouders hebben de voorkeur voor een school die qua sfeer en denk-

beelden bij hen past, wat in hun beleving samengaat met de aanwezigheid van leerlin-

gen uit een vergelijkbaar milieu. Scholen met veel allochtone leerlingen zijn, in de ogen 

van autochtone ouders, vanwege het gebrek aan overeenstemming tussen school en 

thuismilieu geen aantrekkelijke optie. In het voortgezet onderwijs vrezen autochtone 

ouders het (veronderstelde) slechte klimaat van zwarte scholen. 

Allochtone ouders letten bij de schoolkeuze op het niveau van de school en op de 

voorzieningen voor achterstandsleerlingen. Doordat scholen met veel achterstands-

leerlingen hun onderwijsaanbod toespitsen op de behoeften van hun leerlingen, 

neemt hun aantrekkelijkheid voor andere groepen verder af. Profi lering versterkt 

aldus de segregatie. 
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Bijlage bij hoofdstuk 4

Tabel B4.1 Principale-componentenanalyse schoolkeuzemotieven basisonderwijs, 2000 
(factorladingen groter dan 0,30,a oplossing na Varimax-rotatie)

prestaties 
en toerus-
ting

kind-
gericht

pragma-
tisch

levens-
beschou-
welijk opvang

de school moet …

in een veilige buurt liggen 0,69

een goede naam hebben 0,64

veel aandacht hebben voor leerprestaties 0,59

goed voorbereiden op het vervolgonderwijs 0,58 0,37

in een schoon en goed onderhouden gebouw 
gehuisvest zijn 0,53

voldoende moderne leermiddelen hebben (com-
puters) 0,52

veel aandacht besteden aan kinderen met 
leer- en gedragsproblemen 0,36 0,34

veel aandacht hebben voor sociale vaardigheden 
van het kind 0,74

een goede sfeer hebben 0,65

een onderwijskundige aanpak hebben die bij ons 
kind past 0,59

naar de zin zijn van ons kind 0,58

veel aandacht schenken aan creatieve vakken 0,49 0,31

bezocht worden door kinderen uit de buurt 0,86

bezocht worden door vriendjes/vriendinnetjes 
van het kind 0,80

lopend bereikbaar zijn 0,58

aansluiten bij ons geloof of levensbeschouwing 0,75

bezocht worden door kinderen met eenzelfde 
achtergrond als wijzelf 0,73

aansluiten bij de opvoeding thuis 0,36 0,62

na schooltijd opvang bieden 0,83

goede overblijfvoorzieningen hebben 0,81

veel aandacht schenken aan hoogbegaafde 
kinderen 0,24 0,29

a Bij items die in afwijking van de factorstructuur aan een andere dimensie zijn toegerekend, zijn de factorladingen 
 op de dimensie waaraan ze zijn toegerekend ook vermeld indien de lading kleiner is 0,30. 

Bron:SCP (KFO’00) 

De schalen voor de verschillende keuzedimensies zijn berekend als de gemiddelde 

score op de desbetreffende items. Daarbij is in principe uitgegaan van de factorstruc-

tuur, maar om inhoudelijke redenen is daar op twee punten van afgeweken, te weten: 



107Schoolkeuze

– het item ‘veel aandacht voor kinderen met leer- en gedragsproblemen’;

– het item ‘veel aandacht schenken aan hoogbegaafde kinderen’.

Deze zijn beide toegedeeld aan de ‘kindgerichte’ keuzedimensie. 

Tabel B4.2 Principale-componentenanalyse schoolkeuzemotieven voortgezet onderwijs, 2000 
(factorladingen groter dan 0,30,a oplossing na Varimax-rotatie)

kindgericht

prestaties 
en toerus-
ting

pragma-
tisch

levensbe-
schouwelijk

school-
structuur

de school moet …

veel aandacht hebben voor sociale 
vaardigheden van het kind 0,73

veel aandacht schenken aan 
creatieve vakken 0,67

veel aandacht besteden aan kinde-
ren met leer- en gedragsproblemen 0,64

in een schoon en goed onder-
houden gebouw gehuisvest zijn 0,41 0,26 0,37

veel aandacht hebben voor 
leerprestaties 0,74

kinderen naar een zo hoog 
mogelijk diploma begeleiden 0,65

voldoende moderne leermiddelen 
hebben (computers) 0,59 0,35

de mogelijkheid bieden om na 
schooltijd onder begeleiding 
huiswerk te maken 0,41 0,47

makkelijk bereikbaar zijn 0,64

in een veilige buurt liggen 0,31 0,62

naar de zin van ons kind zijn 0,52 –0,32

bezocht worden door vrienden/
vriendinnen van het kind 0,49 0,32

een goede naam hebben 0,40

bezocht worden door kinderen met 
eenzelfde achtergrond als wijzelf 0,75

aansluiten bij ons geloof of 
levensbeschouwing 0,75

veel aandacht schenken aan 
hoogbegaafde kinderen 0,27 0,31 0,36

maar één of hooguit twee school-
typen in huis hebben 0,77

niet te groot zijn (dus niet meer 
dan 700 leerlingen omvatten) 0,67

veel schooltypen in huis hebben 
(vbo, mavo, havo,vwo, gymnasium) 0,38 –0,54

a Bij items die in afwijking van de factorstructuur aan een andere dimensie zijn toegerekend, zijn de factorladingen 
 op de dimensie waaraan ze zijn toegerekend ook vermeld indien de lading kleiner is 0,30. 

Bron: SCP (KFO’00) 
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De schalen voor de verschillende keuzedimensies zijn berekend als de gemiddelde 

score op de desbetreffende items. Daarbij is in principe uitgegaan van de factorstruc-

tuur, maar om inhoudelijke redenen is daar op twee punten van afgeweken. 

– Het item ‘in een schoon en goed onderhouden gebouw gehuisvest zijn’ is ingedeeld 

bij de dimensie ‘prestaties en toerusting’, conform de indeling bij het basisonder-

wijs. 

– Het item ‘veel aandacht schenken aan hoogbegaafde kinderen’ is toegerekend aan 

de kindgerichte keuzedimensie. 

Tabel B4.3 Principale-componentenanalyse schoolkeuzemotieven basisonderwijs, 1998 
(factorladingen groter dan 0,30, oplossing na Varimax-rotatie)

kwaliteit publiek 
pragma-
tisme geloof

de kwaliteit van het onderwijs 0,80

de aandacht voor elk kind apart 0,75

de sfeer op school 0,73

de orde en regelmaat op school 0,73

de omvang van de klassen 0,63

de goede naam 0,57 0,41

het schoolgebouw 0,46 0,41

de andere ouders zijn ons soort mensen 0,77

het milieu waar de meeste leerlingen uit komen 0,73

veel kinderen van deze school komen later goed terecht 0,40 0,49

het advies van vrienden en bekenden 0,45 0,33

de bereikbaarheid van de school 0,67

mogelijkheid om met verschillende culturen in 
aanraking te komen 0,61

er was geen andere school in de buurt –0,33 0,52

de leuke dingen die na schooltijd worden georganiseerd 0,36 0,45

de richting van de school (bv. katholiek, openbaar, 
islamitisch) 0,84

de school houdt rekening met ons geloof 0,84

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima’98) 

De schalen voor de verschillende keuzedimensies zijn berekend als de gemiddelde 

score op de desbetreffende items. Daarbij is in principe uitgegaan van de factorstruc-

tuur, maar om inhoudelijke redenen is daar op twee punten van afgeweken.

– Het item ‘de mogelijkheid om met verschillende culturen in aanraking te komen’ 

maakt volgens de principale-componentenanalyse deel uit van de pragmatische 

oriëntatie, maar dat is inhoudelijk moeilijk te duiden. Bij nadere beschouwing 

blijkt dit bovendien alleen voor autochtonen op te gaan; bij allochtonen maakt het 

deel uit van de geloofsdimensie. Het item is daarom niet betrokken bij de schaal-

constructie en wordt apart besproken.
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– Het item ‘veel kinderen van deze school komen later goed terecht’ maakt volgens 

de principale-componentenanalyse deel uit van de oriëntatie op mensen met 

eenzelfde achtergrond. Vanwege de afwijkende inhoudelijke betekenis is het niet 

meegenomen bij de berekening van de schaal ‘publiek’.

Tabel B4.4 Multivariate analyse schoolkeuzemotieven basisonderwijs, 2000 (percentage 
ouders waarvoor de desbetreffende keuzeoverweging de doorslag heeft gegeven)

prestaties kindgericht pragmatisch
levensbe-
schouwelijk opvang

totaal gemiddelde 13 13 15 13 3

opleiding – bèta 0,16 0,09 n.s. n.s. 0,11

 lager 15 12 2

 middelbaar 13 13 3

 hoger 9 15 6

inkomen – bèta n.s. n.s. n.s. n.s. n.s

 laag

 midden 

 hoog

geloof – bèta n.s. n.s. n.s. 0,27 n.s

 geen 10

 katholiek 8

 Nederlands-hervormd 20

 gereformeerd 25

 anders 23

politieke voorkeur – bèta n.s. n.s. n.s. 0,48 n.s

 klein links 10

 PvdA 7

 D66 9

 CDA 16

 VVD  8

klein rechts 45

 niet gestemd 7

aantal verdieners – bèta
niet in 

analyse
niet in 

analyse
niet in 

analyse
niet in 

analyse 0,10

 een 3

 anderhalf 2

 twee 6

aantal ouders – bèta
niet in 

analyse
niet in 

analyse
niet in 

analyse
niet in 

analyse 0,21

 een 13

 twee 2

percentage verklaarde variantie 8 7 4 47 13

Bron: SCP (KFO’00) 
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Tabel B4.4 bevat de resultaten van een multivariate (variantie)analyse waarbij de 

samenhang van de score op de verschillende keuzedimensies met diverse achter-

grondkenmerken is onderzocht. De weergegeven percentages zijn gecorrigeerd voor 

de overlap tussen de verschillende achtergrondkenmerken. Waar geen signifi cante 

verschillen bestaan (n.s.), wijkt het percentage van verschillende groepen ouders niet 

af van het totaal gemiddelde, nadat rekening is gehouden met de overlap tussen de 

verschillende achtergrondkenmerken.

Tabel B4.5 Multivariate analyse schoolkeuzemotieven voortgezet onderwijs, 2000 (percentage 
ouders waarvoor de desbetreffende keuzeoverweging de doorslag heeft gegeven)

prestaties kindgericht pragmatisch
levensbe-
schouwelijk structuur 

totaal gemiddelde 8 6 29 9 10

opleiding – bèta n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

 lager

 middelbaar

 hoger

inkomen – bèta n.s. n.s. 0,10 n.s. n.s.

 laag 30

 midden 30

 hoog 25

geloof – bèta n.s. 0,19 0,18 0,28 n.s.

 geen 6 30 6

 katholiek 7 31 4

 Nederlands-hervormd 5 28 11

 gereformeerd 4 24 24

 anders 13 22 3

politieke voorkeur – bèta n.s. 0,19 0,20 0,54 n.s.

 klein links 10 26 5

 PvdA 6 30 4

 D66 7 30 3

 CDA 7 28 10

 VVD 4 33 1

 klein rechts  4 23 49

 niet gestemd 6 30 5

schoolsoort – bèta 0,14 0,22 0,16 0,14 n.s.

 brugklas 7 7 30 12

 vbo/mavo 10 9 26 5

 havo 6 3 33 11

 vwo 7 3 30 12

percentage verklaarde 
variantie 4 10 12 53  

Bron: SCP (KFO’00) 
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Tabel B4.5 bevat de resultaten van een multivariate (variantie)analyse waarbij de 

samenhang van de score op de verschillende keuzedimensies met diverse achter-

grondkenmerken is onderzocht. De weergegeven percentages zijn gecorrigeerd voor 

de overlap tussen de verschillende achtergrondkenmerken. Waar geen signifi cante 

verschillen bestaan (n.s.), wijkt het percentage van verschillende groepen ouders niet 

af van het totaal gemiddelde, nadat rekening is gehouden met de overlap tussen de 

verschillende achtergrondkenmerken.
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Noten

1  Het was niet de overheid die het voortouw had genomen bij de publicatie van rende-

mentsgegevens, maar het dagblad Trouw. Pas nadat daarin de gegevens publiek waren 

gemaakt, ging de Inspectie van het onderwijs ertoe over om zelf overzichten te publiceren. 

2  In het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (cv) werd de vraag naar school-

keuzemotieven voorgelegd aan alle respondenten met kinderen jonger dan 21 jaar; in 

het onderzoek Kwaliteit van het funderend onderwijs (kfo) is die vraag alleen gesteld 

aan ouders van basisschoolleerlingen. 
3  Er wordt in de vragenlijst gesproken van ‘aansluiten bij ons geloof of levensbeschou-

wing’ en niet van het ruimere ‘vanwege de richting van de school’ of iets van die strek-

king. 

4  Op het moment dat de keuze voor de oudste leerlingen in het onderzoek werd gemaakt, 

waren de kaarten nog niet of nog maar net op de markt. 

5  Het verschil tussen hoger en lager opgeleide ouders valt weg wanneer de schoolsoort in 

de analyse wordt meegenomen (zie tabel B4.5).

6  De groep die regelmatig een moskee bezoekt, is overigens kleiner; een op de drie 

Turken en Marokkanen bezoekt wekelijks een moskee (Phalet en Van Praag 2004).

7  Een nadere uitsplitsing tussen verschillende groepen niet-westerse allochtonen wordt 

niet gegeven door Reep (2000).

8  Slechts door het op grote schaal verplaatsen van leerlingen over soms fl inke afstan-

den, zou een gelijke spreiding van allochtone leerlingen over scholen kunnen worden 

bereikt.

9  Een op de drie Turkse en Marokkaanse ouders noemt het belangrijk of zeer belangrijk 

dat ‘de ouders ons soort mensen’ zijn. Bij de autochtone ouders zijn dat er iets meer dan 

een op de vier.
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5 Een passend aanbod?

5.1 Inleiding

Nadat in hoofdstuk 4 de schoolkeuzecriteria zijn behandeld, staat in dit hoofdstuk 

de aansluiting van het scholenaanbod op de vraag centraal. Het aanbod van scholen 

voor basis- en voortgezet onderwijs is van oudsher redelijk ruim. De overgrote meer-

derheid van ouders en kinderen had eind jaren tachtig op een redelijke afstand van 

huis de keuze uit verschillende scholen (Blank et al. 1990). Maar komt het aanbod 

ook tegemoet aan de vraag?

De wijze waarop de stichting van scholen is geregeld, heeft grote invloed op de 

omvang en de verscheidenheid van het onderwijsaanbod in het Nederlandse onder-

wijs. De overheid is verplicht te voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs, 

maar daarnaast speelt het particulier initiatief een belangrijke rol in het onderwijs-

aanbod. Met de onderwijspacifi catie van 1917 kregen scholen die gesticht waren 

door levensbeschouwelijke groeperingen, het recht op volledige bekostiging uit 

de publieke kas. Het resultaat is dat veel ouders momenteel de keuze hebben uit 

openbare scholen en scholen van verschillende richtingen van bijzonder onderwijs. 

Het recht op gelijke bekostiging heeft de verscheidenheid van het onderwijsaanbod 

bevorderd, zij het dat de verscheidenheid voornamelijk in het teken staat van de 

levensbeschouwing.1

 

Als gevolg van de secularisering en de ontzuiling, is het uitgangspunt van differenti-

atie van het scholenaanbod langs levensbeschouwelijke lijnen ter discussie komen 

te staan. Ouders identifi ceren zich steeds minder op voorhand met een school van 

de eigen levensbeschouwelijke richting. Wensen ten aanzien van de kwaliteit van 

het onderwijs zijn belangrijker geworden bij de keuze van een school, en de band 

tussen levensbeschouwelijke groepen en richtingen in het onderwijs is verwaterd. 

Dat niettemin het marktaandeel van het confessionele onderwijs in de jaren zeventig 

en tachtig maar weinig verminderde, was volgens critici te wijten aan een gebrek 

aan fl exibiliteit van het scholenaanbod (Boef-van der Meulen en Van Kemenade 

1986). Dit bleek onder andere uit onderzoek naar ‘verlangd onderwijs’, uitgevoerd 

naar aanleiding van klachten over een gebrekkige aansluiting op lokaal niveau – met 

name het ontbreken van openbaar onderwijs in gemeenten in het zuiden van het land 

(Pelkmans et al. 1983). Ook uit landelijke peilingen van de vraag naar onderwijs van 

verschillende richtingen, bleek een overschot aan confessioneel onderwijs (Boef-van 

der Meulen en Herweijer 1992). 
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In het begin van de jaren negentig kreeg de discussie over de aansluiting tussen 

vraag en aanbod in het basis- en voortgezet onderwijs een nieuwe impuls. In beide 

sectoren werden fusie- en schaalvergrotingsoperaties in gang gezet. Doordat gefu-

seerde scholen vaak bleven voortbestaan als nevenvestiging en doordat kleine scho-

len in plattelandsgebieden werden ontzien, waren er geen ingrijpende gevolgen voor 

de spreiding en bereikbaarheid van het aanbod (Boef-van der Meulen et al. 1995; 

Bronneman et al. 2002). De mogelijkheden om het scholenaanbod via het stichten van 

nieuwe scholen aan te passen aan veranderende voorkeuren, verminderden echter 

sterk, als gevolg van de verhoging van de stichtingsnormen. Het aanbod dreigde, in 

de woorden van de Commissie aanpassing scholenbestand, ‘versteend’ te raken op 

het punt van de richting (cas 1994). 

Tegelijkertijd meldden zich aan de vraagzijde nieuwe levensbeschouwelijke groepe-

ringen, als gevolg van migratie (islam, hindoeïsme). Kinderen van migranten werden 

tot dusverre voornamelijk opgevangen in het openbaar onderwijs en in de bestaande 

richtingen van het bijzonder onderwijs, met als gevolg een verdere verslapping van de 

band tussen levensbeschouwelijke groeperingen en richtingen in het onderwijs. Met 

de groei van het aantal leerlingen uit de etnische minderheden, nam ook de vraag naar 

onderwijs van de nieuwe levensbeschouwelijke richtingen toe. Weliswaar zou men 

door het stichten van nieuwe scholen van die richtingen beter kunnen aansluiten op de 

vraag, maar dat zou een steeds verdergaande differentiatie van het aanbod tot gevolg 

hebben. Daaraan kleven de nodige bezwaren. Na een periode van schaalvergroting zou 

het scholenaanbod opnieuw versnipperen. Bovendien zou de segregatie tussen autoch-

tone en allochtone leerlingen verder toenemen. Verder brengt de erkenning van nieuwe 

richtingen de nodige uitvoeringsproblemen met zich mee (Boef-van der Meulen et al. 

1995).2 

Tegen de achtergrond van de hiervoor geschetste ontwikkelingen, nam de Tweede 

Kamer in 1993 een motie aan van De Cloe c.s., waarin de regering werd verzocht een 

voorstel te ontwikkelen dat aanpassing van het scholenbestand aan veranderende 

voorkeuren mogelijk maakte (tk 1993/1994). In de motie werd tevens gevraagd in 

te gaan op het scp-rapport Schoolkeuze en scholenplanning in het basisonderwijs, waarin 

werd voorgesteld de rol van de richting in de scholenplanning terug te dringen en 

de invloed van ouders te vergroten (Boef van der Meulen en Herweijer 1992). In het 

verlengde van de motie-De Cloe verschenen verschillende adviezen, waarin de moge-

lijkheden van een richtingsvrije planning en meer fl exibiliteit in het scholenbestand 

werden verkend (cas 1994; csmp 1994; Onderwijsraad 1996). 

Naar aanleiding van de adviezen lanceerde het toenmalige kabinet in de nota De 

identiteit van de school in een pluriforme samenleving (tk 1996/1997) het voorstel van een 

richtingsvrije scholenplanning, waarbij alleen nog onderscheid wordt gemaakt tussen 

openbaar en bijzonder onderwijs. Door geen onderscheid meer te maken tussen ver-

schillende richtingen van het bijzonder onderwijs, zou meer ruimte ontstaan om het 

aanbod aan te passen aan de vraag naar onderwijs. De onderwijsaanbieders zouden 
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zelf de keuze van een uitgangspunt (levensbeschouwelijk of onderwijskundig) maken. 

Nieuwe scholen zouden ook moeten kunnen worden gesticht op basis van een vol-

doende aantal verklaringen van ouders. Verder werd overwogen de positie van ouders 

in het bestuur van scholen te versterken.

 

In de vervolgnota Naar een fl exibeler scholenbestand (tk 2000/2001b) werd een voorzich-

tiger koers gevaren; het idee van een richtingsvrije planning werd daarbij losgelaten. 

De overweging was dat het scholenaanbod fl exibeler was gebleken dan aanvankelijk 

gevreesd. Wel werd vastgehouden aan de mogelijkheid scholen te stichten op basis 

van ouderverklaringen, in welk geval het niet nodig is dat de school een erkende rich-

ting heeft.3 De nota heeft tot op heden geen vervolg gekregen in wetsvoorstellen. 

Vraagstelling van dit hoofdstuk 

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag naar de aansluiting tussen vraag en aanbod 

op het punt van de richting. Hoe verhoudt de vraag naar onderwijs van verschillende 

richtingen zich tot het aanbod? Is er inderdaad nauwelijks sprake van richtings-

discrepantie, zoals verondersteld in Naar een fl exibeler scholenbestand?

 

Met deze vraagstelling wordt het vraagstuk van de aansluiting tussen vraag en 

aanbod bewust verengd tot de richting van het onderwijs. Ouders letten bij de keuze 

van een school op tal van kenmerken van het aanbod, waarvan de richting er maar 

een is (zie hoofdstuk 4). In de planning van het onderwijsaanbod staat de richting 

evenwel centraal, en de vraagstelling van dit hoofdstuk sluit daar bij aan. 

Om enig recht te doen aan het groeiende belang van onderwijskundige criteria bij de 

keuze van een school, wordt tevens ingegaan op de vraag naar scholen met een spe-

cifi eke onderwijskundige aanpak (montessori-, dalton-, freinet-, jenaplanonderwijs). 

Hiermee wordt overigens niet een compleet beeld gegeven van de variatie aan opvat

tingen over doelstellingen, inrichting en werkwijzen in het onderwijs. In hoofdstuk 6 

wordt breder ingegaan op de vraag naar de afstemming van het aanbod op de vraag 

(accenten op doelstellingen van het onderwijs, aanpak en inrichting van het onderwijs).

Verder wordt in het voorliggende hoofdstuk een indruk gegeven van toegankelijk-

heidsproblemen. Een beperkte toegankelijkheid van het scholenaanbod doet afbreuk 

aan de afstemming van het onderwijsaanbod op de vraag. Beperkingen kunnen te 

maken hebben met bijvoorbeeld de capaciteit van de school of met het streven een 

bepaalde identiteit te handhaven. In hoeverre hebben ouders en kinderen te maken 

gehad met toegangsbeperkingen bij de schoolkeuze? Kon het kind worden geplaatst 

op de school waar de voorkeur naar uitging?

Gegevens en indeling van het hoofdstuk 

De vraag wordt beantwoord aan de hand van uitkomsten van de kfo-enquête, aan-

gevuld met resultaten van onderzoek dat in een aantal gemeenten werd uitgevoerd in 

het kader van de scholenplanning. 
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Paragraaf 5.2 geeft in het kort een overzicht van de ontwikkelingen in kerkelijke 

gezindtes van de bevolking, van de verdeling van leerlingen over scholen van ver-

schillende richtingen, en van het verband tussen kerkelijke gezindte en richting van 

de school. Paragraaf 5.3 onderzoekt in hoeverre de feitelijk gekozen richting aansluit 

op de gewenste richting. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van kfo-gegevens, aan-

gevuld met uitkomsten van peilingen die waren toegespitst op de vraag naar islami-

tisch onderwijs in de grote steden. 

De vraag naar onderwijs dat uitgaat van een specifi eke onderwijskundige aanpak, 

komt aan de orde in paragraaf 5.4. Paragraaf 5.5 behandelt toegankelijkheidsproble-

men bij de schoolkeuze. Paragraaf 5.6 besluit het hoofdstuk met een samenvatting 

en enkele conclusies.

5.2 Ontkerkelijking en aandeel confessioneel onderwijs

In het verzuilde stelsel dat in de eerste helft van de vorige eeuw is ontstaan, zijn ver-

schillende levensbeschouwelijke groepen vertegenwoordigd. In de jaren zestig zette 

het proces van ontkerkelijking in. Een groeiend deel van de Nederlandse bevolking 

rekende zich niet langer tot een kerkelijke gezindte; de groep die zich daar nog wel 

toe rekende, ging bovendien steeds minder vaak naar de kerk (Becker en Vink 1994). 

Beschouwde begin jaren zestig slechts 18% à 25% van de Nederlanders van 18 jaar 

en ouder zich als buitenkerkelijk, inmiddels is dat cijfer opgelopen tot 42% à 66% 

(tabel 5.1). Omdat het zich rekenen tot een kerkelijke gezindte voor veel volwassenen 

een vaag omlijnd gegeven is, valt het precieze niveau van de buitenkerkelijkheid 

moeilijk vast te stellen. Schattingen variëren naar gelang de gekozen vraagstelling. 

Bij de vraagstelling zoals geformuleerd in het scp-onderzoek Culturele veranderin-

gen in Nederland, is de groep die weinig of geen binding voelt met de kerk eerder 

geneigd zich buitenkerkelijk te noemen, dan bij de vraagstelling van het cbs (Becker 

2003). Een op het oog klein verschil in vraagstelling heeft dus in de praktijk grote 

gevolgen voor de schatting van het percentage buitenkerkelijken.4 

Loopt de schatting van het niveau van buitenkerkelijkheid uiteen, de trend gaat 

volgens beide vraagstellingen wel in dezelfde richting: een sterke daling van de aan-

hang van de Nederlands-hervormde kerk, een iets minder sterke daling bij de rooms-

katholieke kerk, en meer dan een verdubbeling van het percentage buitenkerkelijken 

sinds de jaren zestig. De steeds grotere verschillen in uitkomsten tussen beide vraag-

stellingen, duidt erop dat binnen de groep die zich rekent tot de kerkelijke bevolking 

‘in ruime zin’ (de cbs-vraagstelling), een groeiend aandeel weinig of geen binding 

meer heeft met de kerk.
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Tabel 5.1 Kerkelijke gezindte volgens verschillende vraagstellingen, personen van 18 jaar en 
ouder, 1958-2003 (in procenten)

geen
rooms-
katholiek

Nederlands-
hervormd gereformeerd overig totaal

SCP vraagstellinga

1958 24 42 23 8 3 100

1966 36 30 17 14 3 100

1970 39 34 16 8 3 100

1980 50 25 14 8 2 100

1991 57 22 12 7 4 100

2000 65 17 9 6 4 100

2002 66 17 7 5 4 100

CBS vraagstellingb

1960 18 40 28 9 4 100

1971 23 40 24 9 2 100

1980 26 38 21 9 5 100

1990 38 33 17 8 5 100

2000 40 32 14 7 8 100

2003 42 30 14 6 8 100

a Tweetrapsvraagstelling: ‘Rekent u zich tot een kerkgenootschap?’ Zo ja: ‘Welk kerkgenootschap is dat?’. 
b Eentrapsvraagstelling: ‘Tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering rekent u zichzelf?’ 
 Bij de antwoordcategorieën is ook het antwoord ‘geen kerkelijke gezindte of levensbeschouwing’ opgenomen.

Bron: Becker en De Wit (2000); SCP (CV’00-‘02); CBS (StatLine)

Aandeel confessioneel onderwijs 

In weerwil van het groeiende aantal buitenkerkelijken, heeft het confessionele bij-

zonder onderwijs maar weinig aan populariteit ingeboet de afgelopen decennia. 

De verschuivingen van confessioneel naar niet-confessioneel onderwijs zijn maar 

gering. In het basisonderwijs liep het aandeel van het rooms-katholieke onderwijs in 

de periode 1970-1990 weliswaar terug, maar het aandeel van het protestants-christelijk 

onderwijs bleef stabiel tot op de dag van vandaag (tabel 5.2). 

Naast de twee grote confessionele richtingen, zijn er ook nog scholen van de 

kleine christelijke richtingen (reformatorisch en gereformeerd-vrijgemaakt) en een 

kleiner aantal scholen van de niet-christelijke godsdienstige richtingen, die inbe-

grepen zijn in de categorie ‘overig bijzonder’ (islamitisch, joods, hindoeïstisch). De 

twee kleine christelijke richtingen hadden in 1994 een marktaandeel van 3% op de 

leerlingenmarkt van het basisonderwijs. De inmiddels 41 islamitische basisscholen 

hebben een marktaandeel van ongeveer 0,5%. 

In het voortgezet onderwijs waren de veranderingen tot in de jaren negentig nog 

geringer dan in het basisonderwijs. Anders dan in het basisonderwijs, liep in het 

voortgezet onderwijs het aantal leerlingen in rooms-katholieke scholen aanvankelijk 

nauwelijks terug. In het tweede deel van de jaren negentig verloor het rooms-katholieke 

voortgezet onderwijs echter alsnog terrein, terwijl tegelijkertijd het aandeel van 
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het overig bijzonder onderwijs toenam. Mogelijk was een aantal rooms-katholieke 

scholen betrokken bij fusies tussen scholen van verschillende richtingen, waarbij de 

rooms-katholieke signatuur werd opgegeven. 

Tabel 5.2 Leerlingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, naar richting van de school, 
1970-2002 (in procenten)

openbaar
protetants-
christelijk

rooms-
katholiek

overig 
bijzonder totaal

basisonderwijs

1970 27 27 43 2 100

1980 32 28 37 3 100

1990 32 28 33 7 100

2000 32 26 33 9 100

2002 32 27 34 8 100

voortgezet onderwijs 

1971a 22 25 39 14 100

1980 22 26 37 15 100

1990 22 27 35 16 100

2000 25 25 27 23 100

2002 26 24 26 24 100

a 1970 niet beschikbaar.

Bron: CBS ( StatLine); CBS (Onderwijsstatistieken, diverse jaren)

Het in vergelijking met het basisonderwijs grote aandeel ‘overig bijzonder’ in het 

voortgezet onderwijs, komt voor rekening van het lager beroepsonderwijs (later: 

voorbereidend beroepsonderwijs), dat voor ongeveer een derde door neutraal bijzon-

dere besturen werd beheerd. 

De verdeling over denominaties binnen het avo/vwo leek veel op die van het 

basisonderwijs. Dat was mede het gevolg van de planprocedure voor het voortgezet 

onderwijs; hierbij werd de belangstelling voor voortgezet onderwijs van verschil-

lende richtingen afgeleid van de verdeling over richtingen in het lager/basisonderwijs 

(Van Kessel en Kral 1992). 

Zwakkere band tussen kerkelijke gezindte en denominatie 
Als gevolg van beide hiervoor geschetste ontwikkelingen – een sterke stijging van 

het aantal buitenkerkelijken en een vermindering van het marktaandeel van het 

confessionele onderwijs – is de band tussen kerkelijke gezindte en denominatie de 

afgelopen decennia verslapt. Weliswaar kiezen kerkelijke ouders nog altijd in meer-

derheid voor een school die past bij de eigen kerkelijke gezindte (afhankelijk van de 

kerkelijke gezindte varieert het aandeel van 60% tot 85%; tabel 5.3), maar omdat 

ook 35% tot 40% van de buitenkerkelijke ouders voor confessioneel onderwijs kiest, 

worden de confessionele scholen in toenemende mate bevolkt door leerlingen van 

buitenkerkelijken huize. Het aandeel leerlingen met buitenkerkelijke ouders ligt in 
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de twee grote confessionele richtingen op 25% à 35%, terwijl 45 tot 65% afkomstig 

is uit de eigen kerkelijke gezindte (het restant heeft een andere kerkelijke gezindte). 

Hierbij zij aangetekend dat kerkelijke gezindte in de het kfo-onderzoek is gemeten 

via de cbs-vraagstelling, waarbij het aantal buitenkerkelijke ouders rond de 40% ligt. 

Het hanteren van de ‘scherpere’ vraagstelling, zoals gebruikelijk in het scp-onderzoek 

Culturele veranderingen in Nederland, zou leiden tot een groter aantal leerlingen van 

buitenkerkelijken huize in het confessionele onderwijs, met name in het rooms-katho-

lieke onderwijs.5 Het reformatorische en het gereformeerd-vrijgemaakte onderwijs 

– niet opgenomen in tabel 5.3 – worden vrijwel uitsluitend bezocht door leerlingen van 

protestantsen huize.

Tabel 5.3  Schoolkeuze naar kerkelijke gezindte (I), en kerkelijke gezindte van leerlingen in het 
confessioneel onderwijs (II), 2000 (in procenten).

basis-
onderwijs

voortgezet 
onderwijs

I schoolkeuze naar kerkelijke gezindte van de ouders 

ouders rooms-katholiek 

rooms-katholiek onderwijs 69 58

overig confessioneel onderwijs 9 10

niet confessioneel onderwijsa 22 32

ouders Nederlands-hervormd

protestants-christelijk, reformatorisch of gereformeerd vrijgemaakt onderwijs 66 60

overig confessioneel onderwijs 11 15

niet confessioneel onderwijsa 23 24

ouders gereformeerd

protestants-christelijk, reformatorisch of gereformeerd vrijgemaakt onderwijs 84 80

overig confessioneel onderwijs 6 8

niet confessioneel onderwijsa 10 12

ouders geen kerkelijke gezindte

niet confessioneel onderwijsa 55 62

confessioneel onderwijsb 45 38

II kerkelijke gezindte van de leerlingen in het confessioneel onderwijs 

rooms-katholiek onderwijs

leerling rooms-katholiek 65 62

leerling overige kerkelijk gezind 6 13

leerling geen kerkelijke gezindte  29 25

protestants-christelijk onderwijs

leerling Nederlands-hervormd of gereformeerd 46 55

leerling overige kerkelijk gezind 20 16

leerling geen kerkelijke gezindte  34 29

a Openbaar of algemeen bijzonder onderwijs.
b Rooms-katholiek, protestants-christelijk, reformatorisch, gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs of overige 
 confessioneel onderwijs.

Bron: SCP (KFO ’00)
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Tabel B5.1 en B5.2 presenteren tijdreeksen van een deel van de in tabel 5.3 gepre-

senteerde gegevens. De tijdreeksen zijn gebaseerd op het avo’79-’03 van het scp en 

geven inzicht in de ontwikkelingen in de achterliggende decennia. Daaruit wordt 

duidelijk dat rooms-katholieke ouders minder gericht zijn geraakt op het rooms-

katholieke onderwijs. Vooral voor het basisonderwijs wordt dit duidelijk: waren 

rooms-katholieke ouders eind jaren zeventig nog bijna uitsluitend op scholen van 

de eigen richting georiënteerd (bijna 90%), in 2003 is dit afgenomen tot twee derde 

(67%). De gerichtheid van Nederlands-hervormde ouders op protestantse richtingen 

ligt weliswaar op een lager niveau (50-60%), maar is de afgelopen decennia niet ver-

minderd. Verder blijkt dat buitenkerkelijke ouders steeds vaker zijn gaan kiezen voor 

een confessionele basisschool. Bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs 

was dat al langer gemeengoed. 

Cijfers over de herkomst van de leerlingenpopulatie van het confessioneel onderwijs, 

tonen aan dat het percentage buitenkerkelijke leerlingen aanzienlijk is toegenomen 

in de twee grote confessionele richtingen; van 10-15% eind jaren zeventig tot 30-34% 

heden ten dage. Het percentage leerlingen uit de ‘eigen’ kerkelijke gezindte nam 

(logischerwijze) af in dezelfde periode. 

5.3 Een passende richting?

Om na te gaan of het scholenaanbod past bij de vraag naar verschillende onderwijs-

richtingen, zijn in het verleden diverse malen peilingen uitgevoerd, zowel op landelijk 

als op lokaal niveau. Zo peilde het scp in de periode 1981-1991 in het onderzoek Cultu-

rele veranderingen in Nederland enkele malen de voorkeuren van ouders voor de ver-

schillende richtingen in het basis- en het voortgezet onderwijs.6 De uitkomsten wezen 

op een groeiende voorkeur voor openbaar onderwijs, terwijl de steun voor het rooms-

katholiek en protestants-christelijke onderwijs tanende was. Verder bleek een deel 

van de ouders onverschillig te staan tegenover de richting van de school, terwijl er ook 

een behoorlijke steun was voor ‘samenwerkingsscholen’ van verschillende richtingen 

(Boef-van der Meulen en Herweijer 1992: 59). In het voortgezet onderwijs was de voor-

keur voor confessioneel onderwijs duidelijk geringer dan in het basisonderwijs.

Vergelijking van deze voorkeuren met het marktaandeel van de verschillende richtin-

gen in die periode, wees uit dat de marktaandelen van het rooms-katholieke en, in 

mindere mate, het protestants-christelijke basisonderwijs aan de hoge kant waren. 

Hadden begin jaren tachtig beide richtingen een aandeel van elk iets meer dan 20% 

in de peiling van voorkeuren, hun feitelijke marktaandeel bedroeg 37% (rooms-

katholieke basisscholen) en 28% (protestants-christelijke basisscholen); eind jaren 

tachtig waren de marktaandelen resp. 33% en 28% (zie nogmaals tabel 5.2). Het 

marktaandeel van de openbare basisscholen kwam ongeveer overeen met het aan-

deel in de voorkeursverdeling. 
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In het voortgezet onderwijs was de kloof tussen gewenste en de feitelijke verdeling 

nog groter, vooral doordat de voorkeur voor rooms-katholiek onderwijs veel geringer 

was dan het feitelijke marktaandeel. 

5.3.1 Landelijk beeld anno 2000

In de kfo-enquête is de verdeling van richtingsvoorkeuren in het basis- en voort-

gezet onderwijs opnieuw gepeild. Zoals gebruikelijk in onderzoek naar ‘verlangd 

onderwijs’ dat in het kader van de scholenplanning wordt uitgevoerd, wordt daarbij 

gevraagd naar welke richting de voorkeur van ouders uitgaat, indien zij op gelijke 

afstand de keuze hebben tussen scholen van vergelijkbare kwaliteit. Uit de peiling 

komt in beide sectoren het openbaar onderwijs, met een aandeel van rond de 30%, 

anno 2000 als de grootste richting naar voren (fi guur 5.1a en b). De voorkeur voor de 

twee grote confessionele richtingen ligt in het basisonderwijs iets boven de 20%; in 

het voortgezet onderwijs ligt die een stuk lager. Dat geldt met name voor het rooms-

katholieke onderwijs; kennelijk loopt de voorkeur voor deze richting sterk terug bij 

de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. 

De onverschilligheid jegens de richting neemt toe

Dat de richting voor lang niet alle ouders een punt van overweging is, blijkt uit het 

forse percentage dat te kennen geeft geen richtingsvoorkeur te hebben. In het basis-

onderwijs is dat 15%, in het voortgezet onderwijs loopt dat op tot boven de 20%. 

In vergelijking met de peilingen in de periode 1981-1991 is de groep zonder richtings-

voorkeur gegroeid. Ook de vergelijking met de peiling van Van Kessel en Kral uit 

1990 wijst in die richting; in het basisonderwijs had in 1990 7% van de ouders geen 

richtingsvoorkeur en in het voortgezet onderwijs 8% (Van Kessel en Kral 1992: 68), 

in 2000 is dat, zoals gezegd, opgelopen tot 15% respectievelijk 20%. De aanhang 

voor de twee grote confessionele richtingen is in 2000 3 à 4 procentpunten afgeno-

men ten opzichte van 1990. Er moet echter het voorbehoud gemaakt worden dat de 

verschillende peilingen niet geheel vergelijkbaar zijn.7
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Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 5.1  Verdeling van richtingsvoorkeuren en van richting van de feitelijk gekozen 
 school, 2000 (in procenten)
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De belangstelling voor de richtingen van etnische minderheden (scholen op islami-

tische of op hindoeïstische grondslag, in fi guur 5.1 begrepen in ‘anders’) is slecht 

gemeten in het kfo-onderzoek. Dit is het gevolg van de ondervertegenwoordiging 

van allochtone ouders in de steekproef. In het navolgende wordt ingegaan op de rich-

tingswensen van allochtone ouders aan de hand van lokale peilingen in Amsterdam 

en Rotterdam. 

Overschot aan confessioneel onderwijs

Figuur 5.1 bevat naast de verdeling van voorkeuren, ook de feitelijke verdeling van 

kinderen over de verschillende richtingen, zoals waargenomen in het onderzoek 

Kwaliteit van het funderend onderwijs. De vergelijking van beide verdelingen maakt
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Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 5.2 Verhouding tussen de gewenste en de feitelijke richting van de school, 
 2000 (in procenten)
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duidelijk dat het marktaandeel van de twee grote confessionele richtingen aan de 

hoge kant is, met name in het voortgezet onderwijs. Terwijl de rooms-katholieke 

richting in de verdeling van voorkeuren in die sector niet verder komt dan 16%, 

bedraagt het aandeel op de leerlingenmarkt 27%. Voor het protestants-christe-

lijk onderwijs zijn de verschillen geringer, maar nog steeds van een behoorlijke 

omvang.8 Het onderzoek uit 2000 bevestigt hiermee in grote lijnen de conclusies die 

te trekken zijn naar aanleiding van de eerdere scp-peilingen uit de jaren tachtig en 

het onderzoek van Van Kessel en Kral (1992).

Een nauwkeuriger beeld van de fi t tussen vraag en aanbod ontstaat wanneer per leer-

ling de gewenste met de feitelijke richting wordt vergeleken. Daaruit blijkt dat de 

school lang niet altijd de gewenste richting heeft: in het basisonderwijs komen de 

feitelijke en de gewenste richting bij 66% van de leerlingen overeen, in het voortgezet 

onderwijs is dat maar voor 56% het geval (fi guur 5.2). Dat betekent overigens niet dat 

er bij de overige leerlingen sprake is van een expliciete kloof tussen wens en praktijk. 

Nogal wat ouders staan onverschillig tegenover de richting (15% van de ouders van 

basisschoolleerlingen en 22% van de ouders van voortgezet-onderwijsleerlingen). Van 

een expliciete kloof tussen gewenste en de feitelijke richting is in beide sectoren sprake 

in ongeveer één op de vijf gevallen (basisonderwijs 19%, voortgezet onderwijs 22%).

De voorkeur voor de drie grote richtingen wordt in ongeveer gelijke mate gehono-

reerd, in het basisonderwijs voor rond de 80%, in het voortgezet onderwijs is dat iets 

lager (fi guur 5.3). Ook bij de kleine christelijke richtingen is de overeenstemming 
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tussen de gewenste en de gekozen richting groot. Zowel in het basis- als in het voort-

gezet onderwijs bezoekt rond de 80% van de kinderen van ouders met een voorkeur 

voor reformatorisch of gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs, daadwerkelijk een 

school van die richting. Dit ondanks de geringe spreiding van de scholen van deze 

richtingen. Voor de ouders met een voorkeur voor deze richtingen, is die een dermate 

zwaarwegend criterium (zie hoofdstuk 4), dat ze bereid zijn een langere reisafstand 

voor hun kind voor lief te nemen. Doordat ouders met een orthodox-christelijke ach-

tergrond in bepaalde gebieden zijn geconcentreerd, is dat overigens niet altijd nodig.

Bron: SCP (KFO’00)

Figuur 5.3 Aansluiting tussen gewenste en feitelijke richting in basis- en voortgezet 
 onderwijs, naar gewenste richting, 2000 (het aantal kinderen dat een school 
 van de gewenste richting bezoekt, in procenten)
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Ouders met een voorkeur voor algemeen bijzonder onderwijs of voor vrije scholen 

komen maar matig tot slecht aan hun trekken. In verband met de geringe aantallen 

respondenten met een voorkeur voor de kleinere richtingen, moet rekening worden 

gehouden met behoorlijk marges rond de cijfers voor die richtingen. 

De richtingsdiscrepantie is niet afgenomen

De vergelijking van de ‘richtingsfi t’ anno 2000 met uitkomsten van eerder onderzoek, 

wijst uit dat de aansluiting in tweede helft van de jaren negentig zeker niet is verbeterd. 

Tabel 5.4 zet de uitkomsten voor het jaar 2000 af tegen de resultaten uit het eerste deel 

van de jaren negentig. Vooral de resultaten uit de studie van Laemers (1999) wijzen op 

een hoge fi t: in 1994/’95 had de basisschool bij 85% van de ouders de gewenste rich-

ting; in het voortgezet onderwijs liep dat zelfs op tot 93%! Dit wel erg zonnige beeld 



125Een passend aanbod?

wordt niet bevestigd door de nieuwe landelijke gegevens uit het scp-onderzoek. Vol-

gens dit laatste onderzoek ligt de aansluiting tussen de gewenste en feitelijke richting 

op een duidelijk lager niveau (basisonderwijs 66%, voortgezet onderwijs 56%). Wan-

neer de niet onaanzienlijke groep ouders zonder richtingsvoorkeur buiten beschouwing 

wordt gelaten, komen de percentages volgens het kfo-onderzoek hoger te liggen, 

maar nog altijd lager dan die van Laemers (1999) (zie nogmaals tabel 5.4). 

Tabel 5.4  Overlap tussen gewenste en feitelijke richting, basis- en voortgezet onderwijs, in 
drie verschillende onderzoeken, 1990-2000 (in procenten) 

1990 1994 2000a 2000b

basisonderwijs 83 85 77 66

voortgezet onderwijs 74 93 72 56

a  Alleen ouders met een richtingsvoorkeur.
b  Inclusief ouders zonder richtingsvoorkeur.

Bron: 1990: Van Kessel en Kral (1992: 68); 1994: Laemers (1999: 192); 2000: SCP (KFO’00)

Het lijkt er dus op dat de fi t in de loop der jaren negentig aanzienlijk is verminderd, 

met name in het voortgezet onderwijs. Maar waarschijnlijk is de verslechtering 

minder sterk dan de vergelijking suggereert. De in 1994 gemeten fi t in het voortgezet 

onderwijs (93%) is wel erg hoog; niet alleen in vergelijking met 1990, maar ook in 

vergelijking met de fi t in het basisonderwijs in datzelfde jaar. Het is aannemelijker 

dat de fi t in het voortgezet onderwijs op een lager niveau ligt dan in het basisonder-

wijs.9 Doordat de uitkomsten van Laemers (1999) zijn gebaseerd op een steekproef in 

slechts tien gemeenten, geven zij waarschijnlijk een minder goed beeld van de lande-

lijke verhoudingen in het voortgezet onderwijs. 

De uitkomsten voor 1990 uit het onderzoek van Van Kessel en Kral (1992), zijn evenmin 

gebaseerd op een landelijke representatieve steekproef. Wel is het waarschijnlijk dat zij het 

landelijke beeld beter benaderen, gezien het grotere aantal (26) onderzochte gemeenten. 

De vergelijking van 2000 met 1990 wijst dan voor het basisonderwijs op een zekere ver-

slechtering, terwijl de fi t in het voortgezet onderwijs min of meer onveranderd is gebleven. 

In de beleidsnotitie Naar een fl exibeler scholenbestand (tk 2000/2001b) werd op basis van 

het onderzoek van Laemers (1999: 192) geconcludeerd dat het scholenbestand minder 

rigide is gebleken dan begin jaren negentig werd gedacht, toen de discussie over 

de aanpassing van het scholenbestand op gang kwam. Die constatering was mede 

aanleiding om het voorstel van een richtingsvrije planning, eerder gedaan in de nota 

De identiteit van de school in een pluriforme samenleving (tk 1996/1997), niet door te zetten. 

Echter, de peiling over 2000 ontkracht deze conclusie; in het basisonderwijs is de fi t 

enigszins verslechterd, in het voortgezet onderwijs heeft de fi t naar alle waarschijn-

lijkheid in werkelijkheid nooit het gesuggereerde hoge niveau gehad.
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De vlag dekt lang niet altijd de lading

De lang niet perfecte fi t tussen gewenste en feitelijke richting, betekent dat de scholen 

voor basis- en voortgezet onderwijs bevolkt worden door aanzienlijke aantallen 

leerlingen (met ouders) met een andere of geen richtingsvoorkeur. Daardoor dekt de 

denominatieve vlag van de school de ‘lading’ (de gewenste richting) lang niet altijd. 

Met name rooms-katholieke scholen springen eruit: de basisscholen worden voor 

slechts 60% bevolkt door leerlingen met een voorkeur in die richting. Van de rest 

heeft de ene helft een voorkeur voor een andere richting, meestal openbaar onderwijs, 

terwijl de andere helft geen richtingsvoorkeur heeft. In het rooms-katholieke voort-

gezet onderwijs heeft slechts 44% van de leerlingen (ouders met) een voorkeur voor 

die richting. De rest prefereert een andere richting (22%), wederom meestal open-

baar onderwijs, of staat er onverschillig tegenover (34%). Voor de twee andere grote 

richtingen zijn deze cijfers minder uitgesproken.10

5.3.2 De vraag naar de ‘nieuwe richtingen’

De vraag naar de ‘nieuwe richtingen’ wordt niet goed gemeten met de scp-peiling 

uit 2000. Onderzoek naar ‘verlangd onderwijs’ in de grote steden, uitgevoerd ten 

behoeve van de scholenplanning in die steden, geeft inzicht in de vraag naar islami-

tisch en hindoeïstisch onderwijs. Het meest recente voorbeeld is de in 2003 uitge-

voerde peiling in Amsterdam (Van Kessel en Braam 2003). Eerder werden, in 1998, 

peilingen gehouden in Rotterdam (Van Kessel en Tiebosch 1998) en, in 1994, in Den 

Haag (Van Kessel 1994). De peilingen in Amsterdam en Rotterdam wijzen op een 

behoefte aan basisonderwijs op islamitische grondslag van een kleine 10% op de 

totale leerlingenpopulatie (Amsterdam 8,2%, Rotterdam 9,5%). Volgens de alweer 

tien jaar oude peiling in Den Haag, lag de behoefte aan islamitisch onderwijs in die 

stad destijds op 6%. Door de groei van het aantal allochtonen met een islamitische 

achtergrond zal dat laatste cijfer inmiddels enkele punten hoger liggen. De voorkeur 

voor voortgezet onderwijs op islamitische grondslag ligt in beide steden 1 à 2 procent-

punten lager dan in het basisonderwijs. 

Het openbaar onderwijs is de grootste voorkeursrichting onder Turkse en Marokkaanse 

ouders

Benadrukt moet worden dat lang niet alle ouders van Turkse en Marokkaanse her-

komst de voorkeur geven aan islamitisch onderwijs. Volgens de peiling in Amsterdam 

geeft slechts een op de drie Turkse of Marokkaanse ouders de voorkeur aan basis-

onderwijs op islamitische grondslag (tabel 5.5). Het openbaar onderwijs is bij beide 

bevolkingsgroepen de grootste voorkeursrichting; rond de 45% van de Turkse en 

Marokkaanse ouders prefereert openbaar basisonderwijs. 

In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat Turkse en Marokkaanse ouders, bij gebrek 

aan onderwijs van de eigen (islamitische) richting, er in ieder geval belang aan hechten 

dat rekening wordt gehouden met hun godsdienst. Geconcludeerd kan worden dat 

dat voor een grote groep ouders voldoende is en dat zij geen behoefte hebben aan de 

verdergaande optie van een school op islamitische grondslag. 
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Tabel 5.5  Richtingsvoorkeur van Turkse en Marokkaanse ouders, basis- en voortgezet 
onderwijs, Amsterdam en Rotterdam 1998-2003 (in procenten)

islamitisch openbaar
algemeen 
bijzonder overig totaal

basisonderwijs Amsterdam 2003

Marokkanen 33 45 13 9 100

Turken 33 46 13 8 100

basisonderwijs Amsterdam 2000

Marokkanen 38 48 7 7 100

Turken 32 44 11 13 100

basisonderwijs Rotterdam 1998

Marokkanen 58 29 4 4 100

Turken 36 47 9 8 100

voortgezet onderwijs Amsterdam 2003

Marokkanen 30 58 9 3 100

Turken 28 50 14 8 100

voortgezet onderwijs Amsterdam 2000

Marokkanen 37 46 8 9 100

Turken 33 46 10 11 100

voortgezet onderwijs Rotterdam 1998

Marokkanen 42 42 0 16 100

Turken 29 62 3 6 100

Bron: Van Kessel en Tiebosch (1998); Van Kessel (2000); Van Kessel en Braam (2003)

De Rotterdamse peiling wijst op meer aanhang voor islamitisch onderwijs onder 

Marokkaanse ouders dan de Amsterdamse: tegen de 60% van de Marokkaanse 

ouders in Rotterdam geeft de voorkeur aan een islamitische basisschool. De resul-

taten voor de Turkse ouders komen overeen met de Amsterdamse peiling. Het is niet 

duidelijk wat de oorzaak is van het verschil in voorkeur tussen de Amsterdamse en 

Rotterdamse Marokkanen.

Onderlinge vergelijking van de Amsterdamse peilingen uit 2000 en 2003, leert dat 

de hardere toon in de publieke discussie over integratie en de positie van de islam, 

niet heeft geleid tot een sterkere voorkeur voor islamitisch onderwijs bij Turkse en 

Marokkaanse ouders. De vrees bestaat dat die discussie leidt tot polarisatie, waar-

bij allochtonen met een islamitische achtergrond zich meer oriënteren op de eigen 

kring. Die vrees wordt op dit punt echter niet bewaarheid. Openbaar onderwijs blijft 

onder Amsterdamse Turken en Marokkanen onveranderd de grootste voorkeursrich-

ting in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs neemt de voorkeur van deze 

groepen voor het openbaar onderwijs zelfs toe tussen 2000 en 2003. 

Ook de uitkomsten van de enquête Sociale positie en voorzieningengebruik 

allochtonen (spva) wijzen op een niet zo grote, en bovendien afnemende steun voor 

islamitisch onderwijs onder Turken en Marokkanen. Gaf in 1998 nog 28% van de 

Turken en 38% van de Marokkanen te kennen het belangrijk te vinden dat hun kind 
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naar een islamitische school gaat, in 2002 zijn die aandelen teruggelopen tot 19% en 

23% (Phalet en Van Praag 2004: 11). 

De voorkeur voor onderwijs op hindoeïstische grondslag – de andere richting die 

met allochtone groepen wordt geassocieerd – leeft voornamelijk onder een deel van 

de ouders van Surinaamse herkomst. Omdat binnen deze groep ook maar een kleine 

minderheid de voorkeur aan deze richting geeft, komt de voorkeur voor hindoeïs-

tisch onderwijs in zijn totaliteit niet boven de 1% (Amsterdam en Rotterdam) à 2% 

(Den Haag). 

‘Richtingsfi t’ in de grote steden lager dan landelijk

Uit de onderzoeken in de grote steden (Van Kessel en Braam 2003; Van Kessel en Tie-

bosch 1998; Van Kessel 1994) is af te leiden dat de fi t in het basisonderwijs daar achter-

blijft bij het landelijke niveau. In zowel Amsterdam (2003) en Rotterdam (1998) als Den 

Haag (1994) ligt de aansluiting tussen de gewenste en de feitelijke richting in het basis-

onderwijs rond de 68% à 69%, 8 à 9 procentpunten lager dan het landelijke niveau. 

Het marktaandeel van het protestants-christelijke en rooms-katholieke basison-

derwijs is in de twee grote steden aan de hoge kant, wanneer dit afgezet wordt tegen 

de vraag. Aan de andere kant is het aandeel van de islamitische, de vrije en de alge-

meen bijzonder basisscholen er aan de lage kant. De voorkeur voor islamitisch basis-

onderwijs wordt in Amsterdam in niet meer dan 46% van de gevallen gehonoreerd, 

in Rotterdam in 1998 slechts in 22% van de gevallen (Van Kessel en Braam 2003; Van 

Kessel en Tiebosch 1998). Dit laatste cijfer kan inmiddels hoger liggen, als gevolg 

van de stichting van scholen op islamitische grondslag. Landelijk zijn dat er nu 41 

(schooljaar 2003/’04), enkele jaren geleden waren dat er nog 28 (tk 2003/2004c).

Ook in het Amsterdamse voortgezet onderwijs is er een behoorlijke kloof tussen wens 

en werkelijkheid. De deelname aan openbaar en islamitisch voortgezet onderwijs 

blijft aanzienlijk achter bij de voorkeur voor die richting. Bij het protestants-christe-

lijke, het rooms-katholieke en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs is het beeld 

gespiegeld: er is een veel hogere deelname dan de voorkeur. Voor het Rotterdamse 

voortgezet onderwijs is de vergelijking tussen de gewenste en de feitelijke richting 

niet te maken.11

5.3.3 Oorzaken van de kloof tussen gewenste en feitelijke richting 

De tot dusverre gepresenteerde gegevens bevestigen een overschot aan confessioneel 

(rooms-katholiek en protestants-christelijk) bijzonder onderwijs. Aan de andere kant is 

er een tekort in het aanbod van algemeen bijzonder en – in de grote steden – islamitisch 

basisonderwijs. Het feitelijke marktaandeel van de grote confessionele richtingen heeft 

de verandering in de vraag, die te verwachten viel op basis van de ontkerkelijking en van 

peilingen van richtingsvoorkeuren, niet gevolgd. De verklaring daarvoor moet worden 

gezocht in verschillende factoren, waarvan het relatieve gewicht moeilijk is aan te geven 

(zie ook scp 1998).
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In de eerste plaats valt te wijzen op de sterke afzwakking van het levensbeschouwelijke 

karakter in een deel van de confessionele scholen. Door een neutralere opstelling op 

levensbeschouwelijk terrein, hebben ze zich aangepast aan de gewijzigde opvattingen 

van ouders en zijn ze acceptabel geworden voor ouders die geen affi niteit hebben met 

het levensbeschouwelijke uitgangspunt. Voor de formele richting van de school heeft 

de afgezwakte identiteit geen gevolgen; het is niet de taak van de overheid om toe te 

zien op de invulling van het levensbeschouwelijke karakter van het onderwijs. Evenmin 

zijn ouders (of leerlingen) in de positie om een eenmaal gekozen school van richting te 

doen veranderen; de zeggenschap over de richting van scholen berust bij besturen. Het 

enige moment waarop ouders (en leerlingen) invloed hebben op de richting, is bij de 

schoolkeuze. Vanwege de genoemde aanpassingen zullen ouders die in principe geen 

affi niteit hebben met het levensbeschouwelijke uitgangspunt, veelal geen aanleiding 

zien om confessionele scholen te mijden. Bij het kiezen van een school gaat men af op 

een totaalpakket; indien de school voldoet aan belangrijke eisen van bereikbaarheid 

en kwaliteit, wordt een weinig zichtbare en niet nadrukkelijke uitgedragen levensbe-

schouwelijke identiteit op de koop toe genomen. 

Een tweede factor die een rol speelt, is dat de richting voor veel ouders een bredere 

betekenis heeft dan alleen het levensbeschouwelijke aspect; confessionele scholen 

hebben in de ogen van ouders andere eigenschappen op het gebied van orde, discipline, 

normen en waarden dan openbare scholen (Van Kessel en Kral 1992; Dijkstra en Her-

weijer 2001). Confessionele scholen kunnen daarom aantrekkelijk zijn, zonder dat men 

het geloof of de levensbeschouwing van de school is toegedaan. Ouders kunnen zich 

aangetrokken voelen door de aanpak of het klimaat dat ze er verwachten aan te treffen. 

Ook is gesuggereerd dat confessionele scholen beter zouden inspelen op de behoefte 

aan onderwijs dat aandacht heeft voor zingevingvraagstukken (Dijkstra et al. 1997).

Een derde factor is gerelateerd aan de tweede: de voortdurende populariteit van 

het confessionele bijzonder onderwijs kan te maken hebben met (veronderstelde) 

verschillen in effectiviteit (leerresultaten) tussen bijzonder en openbaar onderwijs. 

Recent onderzoek biedt steun voor de veronderstelling dat (een deel van) het bijzon-

der onderwijs effectiever is dan het openbaar onderwijs. Zo constateert Levin (2002) 

dat rooms-katholieke basisscholen in ons land betere resultaten behalen dan open-

bare basisscholen. Ook Dronkers en Roberts (2003) concluderen, naar aanleiding 

van een internationale analyse, dat door de overheid gesubsidieerde private scholen 

voor voortgezet onderwijs betere resultaten boeken dan openbare scholen. Beide 

conclusies zijn overigens gebaseerd op complexe analyses; voor ouders zijn deze ver-

schillen moeilijk waar te nemen. Publiciteit rond dergelijke onderzoeksuitkomsten 

kan echter wel bijdragen aan de beeldvorming betreffende de kwaliteit van verschil-

lende typen scholen, en op die manier de keuze van ouders beïnvloeden. 

Dat ouders in de praktijk nogal eens kiezen voor een school van een andere dan hun 

voorkeursrichting, is niet verwonderlijk. Het desgevraagd in een peiling uitspreken 
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van een voorkeur voor een bepaalde richting, betekent niet dat in de praktijk de 

schoolkeuze door die voorkeur wordt geleid. Dat geldt slechts voor een minderheid, 

die veel waarde hecht aan de levensbeschouwelijke grondslag van een school. Zoals 

gemeld in hoofdstuk 4, zijn dat vooral ouders met een voorkeur voor protestants-

christelijk onderwijs, voor de kleine orthodox-christelijke richtingen en ongetwijfeld 

ook voor islamitisch en hindoeïstisch onderwijs.

Peilingen van de richtingsvoorkeur van ouders gaan bewust voorbij aan de bredere 

betekenis die de richting voor ouders kan hebben. Evenmin houden de peilingen 

rekening met de lage prioriteit die de richting voor veel ouders heeft. Dit komt 

doordat de peilingen ten dienste staan aan de scholenplanning en aansluiten bij 

een systematiek waarin de vraag en het aanbod in termen van richtingen worden 

gekwantifi ceerd. Het verwijt dat peilingen van richtingsvoorkeuren geen recht doen 

aan de complexere werkelijkheid, is op zich terecht (zie bv. csmp 1994), maar zou in 

feite moeten worden geadresseerd aan de planningsregels waaraan de peilingen ten 

dienste staan.

5.4 Een passende onderwijskundige aanpak?

Vergelijking van de gewenste en de feitelijke richting geeft inzicht in de aansluiting 

op het punt van de richting, maar hoe staat het met de onderwijskundige invulling? 

Om recht te doen aan de voorkeuren van ouders, zouden ook andere, kwalitatieve 

aspecten in peilingen moeten worden betrokken. De kwalitatieve verscheidenheid 

van het aanbod laat zich moeilijk in enkele termen vangen. Om enig zicht te krijgen 

op de vraag naar onderwijs met een bepaalde kwaliteit, is in het kfo-onderzoek 

de vraag gepeild naar onderwijs dat uitgaat van een specifi eke onderwijskundige 

aanpak. Het gaat daarbij om een van de traditionele vernieuwingsconcepten, zoals 

montessori-, dalton- of jenaplanonderwijs. 

De groep ouders die een voorkeur heeft voor een van de genoemde concepten, is niet 

zo heel groot, maar zeker niet te verwaarlozen. In het basisonderwijs geeft 19% van 

de ouders de voorkeur aan een van de drie concepten, terwijl ook nog eens 13% een 

voorkeur heeft voor een ‘andere’, niet nader gespecifi ceerde aanpak. Bij elkaar opteert 

dus een op de drie ouders voor een specifi eke aanpak, zij het dat het in een deel van de 

gevallen (‘andere aanpak’) niet duidelijk is wat daar onder wordt verstaan.

Het aantal kinderen dat daadwerkelijk basisonderwijs volgt dat van een speci-

fi eke aanpak uitgaat, ligt lager (20%, waarvan de helft ‘anders’). Omdat het aanbod 

geringer is dan de vraag, heeft uiteindelijk maar 40% van de ouders met een voorkeur 

voor een van de drie aanpakken, hun kind weten te plaatsen op een dergelijke school. 

Voorzover het gaat om ‘traditionele vernieuwingsconcepten’, is de onderwijskundige 

fi t dus geringer dan de levensbeschouwelijke.

In het voortgezet onderwijs zijn de voorkeur voor, en de deelname aan onderwijs op 

een specifi eke onderwijskundige grondslag geringer. Rond de 20% van de ouders 



131Een passend aanbod?

heeft een voorkeur voor een specifi eke onderwijskundige aanpak, waarvan 13% kiest 

voor een van de drie vorengenoemde concepten. Niet meer dan enkele procenten van 

alle leerlingen volgen daadwerkelijk onderwijs op basis van een van de drie genoemde 

richtingen en een iets groter aantal (6%) volgt onderwijs op een ‘andere’ specifi eke 

onderwijskundige grondslag. Van de ouders met een voorkeur voor een van de drie 

genoemde concepten, heeft slechts een kwart uiteindelijk gekozen voor een school die 

daarvan uitgaat. De kans dat aan die voorkeur wordt tegemoetgekomen, is dus niet zo 

groot. 

5.5 Toegankelijkheid van scholen

Eventuele toegankelijkheidsbeperkingen doen afbreuk aan de afstemming tussen 

vraag en aanbod. Problemen met de toegankelijkheid van het scholenaanbod kunnen 

uiteenlopende oorzaken hebben. Er kunnen problemen zijn met de weg tussen huis 

en school (geen openbaar vervoer, een gevaarlijke route enz.), maar ze kunnen ook 

een gevolg zijn van drempels die school zelf opwerpt. Scholen kunnen, vanwege 

bepaalde doelstellingen, voorwaarden verbinden aan de toelating of een grens 

stellen aan het aantal toe te laten nieuwe leerlingen. Het kan daarbij gaan om het 

behoud van een bepaalde identiteit, maar ook om het handhaven van een hanteer-

bare schaal (wachtlijsten), of het bewaken van het onderwijsniveau. In het kader 

van de bestrijding van segregatie tussen autochtone en allochtone leerlingen (witte 

vlucht) wordt in sommige gemeenten geprobeerd leerlingen uit andere wijken te 

weren.12 Het voorgenomen beleid om gemeenten en schoolbesturen afspraken te 

laten maken over de spreiding van achterstandsleerlingen, zal ten koste gaan van de 

keuzevrijheid (tk 2003/2004a).

 

Ten slotte kan er sprake zijn van fi nanciële drempels; sommige scholen, met name 

die in het algemeen bijzonder onderwijs, vragen een vrij hoge ouderbijdrage (Vogels 

2002). Hoewel de ouderbijdrage niet verplicht is, kan een hoog bedrag toch als een 

barrière werken, ook al omdat niet alle ouders op de hoogte zijn van het vrijwillige 

karakter van de bijdrage.

In het voortgezet onderwijs komt daar nog bij dat er in de hogere schoolsoorten 

eisen worden gesteld aan het niveau van de leerlingen, zoals dat blijkt uit het school-

advies van de basisschool en de score op de Cito-eindtoets. Sommige scholen zijn 

daar strenger in dan andere.

Problemen met de toegankelijkheid van het beschikbare aanbod doen zich niet zo veel 

voor, volgens de respondenten van het kfo-onderzoek. In de overgrote meerheid 

van de gevallen komen leerlingen terecht op de school van de eerste voorkeur van 

de ouders. In het basisonderwijs zijn negen op de tien kinderen geplaatst op de school 

van de eerste voorkeur. Ouders geven uiteenlopende redenen voor het niet kiezen 

van de school van de eerste voorkeur (tabel 5.6). In het basisonderwijs zijn de meest 

genoemde redenen de bereikbaarheid van de school (gevaarlijke route, te hoge 
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vervoerskosten) en de beperkingen bij de toelating (wachtlijsten, het niet wonen in 

de wijk waar de school is gevestigd).

 Tabel 5.6  Aandeel ouders dat niet terechtkon op de school van de eerste voorkeur, naar 
oorzaak, 2000 (in procenten)

basisonderwijs voortgezet onderwijs

bereikbaarheidsproblemen 4 3

wachtlijsten, toelatingsbeperkingena 3 2

fi nanciële drempel 0 0

de wens van het kind 2 5

anders 7 5

totaal gekozen school is niet de school van de eerste voorkeurb 11 11

a  In het basisonderwijs vanwege de woonwijk, in het voortgezet onderwijs vanwege het prestatieniveau van het kind.
b  Doordat meer dan een reden kan worden aangegeven, is de som van de afzonderlijke percentages hoger dan het  
 totaal.

Bron: SCP (KFO’00)

Bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs, hebben kinderen een zwaar-

dere stem dan bij de keuze van een basisschool. De wens van het kind is in het voort-

gezet onderwijs dan ook een van de belangrijkste redenen waarom voor een andere 

school is gekozen dan de eerste voorkeur van de ouders. Uiteraard is er in die geval-

len geen sprake van toegankelijkheidsproblemen. 

Net zo min als in het basisonderwijs, komt het in het voortgezet onderwijs voor 

dat ouders vanwege de hoogte van de fi nanciële bijdrage uitwijken naar een andere 

school. De vrees dat een deel van het scholenaanbod vanwege hoge lesgelden niet 

toegankelijk is, wordt door deze gegevens ontkracht. Het betekent niet dat er geen 

ouders zijn voor wie de soms behoorlijke bedragen van sommige scholen een pro-

bleem betekenen. Het aantal scholen waar dat het geval is, is echter niet zo groot. 

Bovendien houden scholen met een relatief hoog lesgeld vaak rekening met de 

hoogte van het inkomen van de ouders (Vogels 2002). Ook kan er een vorm van zelf-

selectie optreden, doordat minder draagkrachtige ouders zich wellicht niet thuis 

voelen bij het publiek op de duurdere scholen. 

5.6  Samenvatting en conclusies

Centraal in dit hoofdstuk stond het vraagstuk van de afstemming van het onderwijs-

aanbod op de vraag, toegespitst op de richting van het onderwijs. De reden om het 

afstemmingsvraagstuk te beperken tot de richting van het onderwijs, is gelegen in 

de centrale plek die de richting heeft in de regels voor de stichting en opheffi ng van 

scholen. Het systeem van scholenplanning staat borg voor een zekere mate van diver-

siteit van het onderwijsaanbod, maar die diversiteit staat voornamelijk in het teken 
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van verschillende levensbeschouwelijke richtingen. De discussie rond de afstemming 

tussen vraag en aanbod draait dan ook vooral om de ‘fi t’ op het punt van de richting. 

Gezien de groei van het aantal buitenkerkelijke ouders de afgelopen decennia, is het 

marktaandeel van het confessionele onderwijs opmerkelijk hoog gebleven. Rooms-

katholieke en protestants-christelijke scholen worden evenwel in toenemende mate 

bezocht door kinderen van buitenkerkelijken huize: een op de drie à vier leerlingen 

heeft ouders die zich niet tot een kerkelijke gezindte rekenen. 

Afstemming tussen vraag en aanbod; groeiende onverschilligheid jegens de richting. 

De resultaten van de kfo-enquête, en ook die van ‘verlangd onderwijs’-enquêtes 

gehouden in de grote steden, wijzen uit dat gewenste en feitelijke richting maar tot 

op zekere hoogte samenvallen. In het basisonderwijs is dat bij ongeveer 66% van de 

kinderen het geval, in het voortgezet onderwijs bij maar 56%. Deze niet zo hoge fi t is 

mede een gevolg van het grote, en bovendien groeiende aantal ouders dat geen voor-

keur voor een bepaalde richting heeft (15% basisonderwijs, 22% voortgezet onderwijs). 

Weliswaar heeft deze groep geen probleem, maar evenmin kan worden gesteld dat het 

aanbod, op het punt van de richting, tegemoetkomt aan hun vraag en dus ‘passend’ is. 

Van een expliciete richtingsdiscrepantie is sprake bij een op de vijf ouders van 

leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Wanneer de groep zonder richtingsvoorkeur buiten beschouwing wordt gelaten, 

ziet de fi t er gunstiger uit (basisonderwijs 77%, voortgezet onderwijs 72%). Voor-

zover vergelijking tussen de verschillende onderzoeken mogelijk is, lijkt de fi t in het 

basisonderwijs te zijn verminderd in de jaren negentig. De vrees dat de kloof tussen 

vraag en aanbod als gevolg van schaalvergroting en ophoging van stichtingsnormen 

zou toenemen, is daarmee enigszins bewaarheid. In het voortgezet onderwijs is de 

fi t geringer, maar min of meer stabiel.

Aanbod van de grote confessionele richtingen overtreft de vraag 

Afgezet tegen de vraag, is het marktaandeel van de grote confessionele richtingen 

landelijk gezien aan de hoge kant. Dit geldt voor het rooms-katholieke onderwijs in 

sterkere mate dan voor het protestants-christelijke onderwijs. Aan de andere kant 

blijft het aanbod van algemeen bijzonder onderwijs achter bij de vraag. 

In de grote steden manifesteert zich een tekort aan onderwijs op islamitische 

grondslag. Volgens een recente Amsterdamse peiling kon minder dan de helft van 

Amsterdamse ouders met een voorkeur voor islamitisch onderwijs, inderdaad een 

basisschool van die richting kiezen. Een betere afstemming op het punt van de 

richting zal dus leiden tot een groei van het islamitisch onderwijs. Aan de andere 

kant wijzen de peilingen uit dat lang niet alle ouders van Turkse en Marokkaanse 

herkomst de voorkeur geven aan islamitisch onderwijs: het openbaar onderwijs is de 

grootste voorkeursrichting onder beide groepen. Afgezet tegen de totale leerlingen-

populatie ligt de vraag naar islamitisch onderwijs volgens peilingen in de grote 

steden iets onder de 10%. 
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Verklaringen voor overschot confessioneel onderwijs

Er zijn verschillende verklaringen in omloop voor de richtingsdiscrepantie en voor 

de aanhoudende belangstelling voor confessioneel onderwijs. Aan de ene kant valt 

te wijzen op de afgezwakte levensbeschouwelijke identiteit van een deel van de con-

fessionele scholen. Vanwege het weinig uitgesproken levensbeschouwelijke profi el 

zijn ze een acceptabele keuze voor een breed publiek geworden. Daarnaast zijn er 

ouders die zich aangetrokken voelen tot confessionele scholen, vanwege de aanpak 

van het onderwijs die ze daar verwachten aan te treffen, of vanwege de verwachting 

dat er betere leerresultaten worden geboekt. De verschillende verklaringen hebben 

met elkaar gemeen dat een confessionele school door een deel van de ouders worden 

gekozen om andere dan levensbeschouwelijke redenen. 

Discrepanties op twee niveaus

Het vraagstuk van de discrepanties speelt in feite op twee niveaus. Gegeven het 

uitgangspunt van levensbeschouwelijke differentiatie, is een zekere richtingsdiscre-

pantie onmiskenbaar en ligt een aanpassing van de verdeling van het aanbod over 

verschillende richtingen in de rede. 

Maar ook het uitgangspunt van levensbeschouwelijke differentiatie als zodanig 

stemt maar ten dele overeen met de variatie in de vraag. Uit de gegevens gepresen-

teerd in hoofdstuk 4 komt naar voren dat allerlei kwalitatieve overwegingen voor 

ouders een minstens zo grote rol spelen. Dat geeft aanleiding tot een zekere relati-

vering van het belang van richtingsdiscrepanties. Het lijkt dan ook niet verstandig 

om de nadruk uitsluitend te leggen op het wegwerken daarvan. Minstens zozeer ligt 

het in de rede om, in de regels rond de stichting en opheffi ng van scholen, minder 

nadruk te leggen op het uitgangspunt van levensbeschouwelijke differentiatie, ten-

einde meer ruimte te scheppen voor andere vormen van differentiatie. 

Het pleidooi voor het terugdringen van de rol van de richting in de scholenplanning 

is niet nieuw. Zoals gemeld in de inleiding van dit hoofdstuk, zijn in diverse adviezen 

en beleidsnota’s voorstellen gedaan voor een richtingsvrije planning, maar is de dis-

cussie eind jaren negentig stilgevallen. De omstandigheden en ontwikkelingen die 

destijds aanleiding waren om te pleiten voor een richtingsvrije planning, zijn echter 

nog steeds van kracht. Reden genoeg om de draad weer op te pakken.

Vraag naar specifi eke onderwijskundige aanpak lang niet altijd vervuld 

De peiling van de vraag naar onderwijs dat uitgaat van een van de traditionele peda-

gogische-vernieuwingsconcepten (jenaplan, montessori, dalton) geeft enig zicht op 

de behoefte aan variatie in onderwijskundig opzicht. Hoewel slechts een minder-

heid van de ouders de voorkeur geeft aan zo’n specifi eke aanpak, blijft niettemin het 

aanbod achter bij de vraag.

Ook onder de meerderheid van de ouders die geen behoefte heeft aan onderwijs op 

pedagogisch vernieuwende grondslag, zullen de opvattingen over de doelstelling en 
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de werkwijze van het onderwijs uiteenlopen. Hoofdstuk 6 brengt de visie van ouders 

op het onderwijs nader in kaart en zet die af tegen de door hen ervaren praktijk. 
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Bijlage bij hoofdstuk 5

Tabel B5.1 Schoolkeuze basisonderwijs naar kerkelijke gezindte van de ouders (I), en 
kerkelijke gezindte van leerlingen in het confessioneel basisonderwijs (II),
1979-2003 (in procenten)

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003

I schoolkeuze naar kerkelijke gezindte van de ouders

ouders rooms-katholiek → rooms-katholiek 
onderwijs 87 87 76 76 68 69 67

ouders Nederlands hervormd → protestants-
christelijk onderwijs 54 65 64 62 62 59 62

ouders gereformeerd → protestants-christelijk  
onderwijs 89 83 86 77 69 70 79

ouders geen kerkelijke gezindte → confessioneel 
onderwijsa 27 35 31 37 38 43 44

II kerkelijke gezindte van de leerlingen in het 
confessioneel basisonderwijs

rooms-katholiek onderwijs

leerling rooms-katholieke kerkelijke gezindte 86 81 76 70 64 59 55

leerling overig kerkelijk gezind 5 5 7 8 10 10 11

leerling geen kerkelijke gezindte  9 14 17 22 26 31 34

protestants-christelijk onderwijs

leerling protestantse gezindteb 75 69 63 57 53 52 52

leerling overig kerkelijk gezind 11 8 17 18 21 19 18

leerling geen kerkelijke gezindte  14 23 20 25 25 29 30

a Rooms-katholiek of protestants-christelijk onderwijs.
b Nederlands-hervormd of gereformeerd.

Bron: SCP (AVO’79-’03)
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Tabel B5.2 Schoolkeuze voortgezet onderwijs naar kerkelijke gezindte van de ouders (I), en 
kerkelijke gezindte van leerlingen in het confessioneel voortgezet onderwijs (II), 
1979-1999 (in procenten)

1979 1983 1987 1991 1995 1999

I schoolkeuze naar kerkelijke gezindte van de ouders

ouders rooms-katholiek → rooms-katholiek onderwijs 74 87 74 68 60 54

ouders Nederlands hervormd → protestants-christelijk 
onderwijs 49 65 55 52 62 52

ouders gereformeerd → protestants-christelijk onderwijs 79 83 77 69 61 61

ouders geen kerkelijke gezindte → confessioneel 
onderwijsa 34 36 37 45 46 37

II kerkelijke gezindte van de leerlingen in het confessioneel 
voortgezet onderwijs

rooms-katholiek onderwijs

leerling rooms-katholiek 82 81 74 64 61 69

leerling overig kerkelijk gezind 7 5 9 11 13 15

leerling geen kerkelijke gezindte  11 14 17 24 26 16

protestants-christelijk onderwijs

leerling protestantse gezindteb 66 69 62 54 54 56

leerling overig kerkelijk gezind 17 8 21 25 23 21

leerling geen kerkelijke gezindte  17 23 17 21 23 23

a Rooms-katholiek of protestants-christelijk onderwijs.
b Nederlands-hervormd of gereformeerd. 

Bron: SCP (AVO’79-’99)
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Noten

1  Het bijzonder onderwijs kent ook een variant die zich niet onderscheidt door een 

levensbeschouwelijk uitgangspunt, het algemeen bijzonder onderwijs. 

2  Zo speelde er een meningsverschil in de Gemeente Den Haag, waar een organisatie van 

Surinaamse moslims een eigen islamitische school claimde, naast de reeds bestaande 

Turkse islamitische school. 

3  De belangstelling voor een te stichten school wordt dan bepaald met behulp van verkla-

ringen van ouders die aangeven dat ze hun kind naar de te stichten school zullen sturen. 

Dit is een alternatief voor de gangbare procedure waarbij de belangstelling voor een te 

stichten school wordt afgeleid uit de belangstelling voor de reeds bestaande scholen 

van de desbetreffende richting in de gemeente of in een andere, vergelijkbare gemeente, 

indien in er in de gemeente zelf nog geen scholen van de desbetreffende richting 

aanwezig zijn. Andere voorstellen waren: bij van ‘kleur verschieten’ hoeft een school 

slechts aan de instandhoudingsgetalsnorm te voldoen en niet aan de hogere stichtings-

norm, en aanvragers van nieuwe scholen kunnen bij de prognose uitgaan van andere 

belangstellingspercentages dan die in de betrokken gemeente gelden (tk 2000/2001b).

4  Het scp hanteert een ‘tweetrapsvraag’, waarbij eerst wordt gevraagd of men zich tot een 

kerkgenootschap rekent en, zo ja, tot welk. Het cbs hanteert een ‘eentrapsvraag’ waar-

bij ‘geen kerkelijke gezindte’ een van de antwoordmogelijkheden is. De groep die zich 

weinig of niet betrokken voelt bij een kerk blijkt bij de tweetrapsvraag eerder geneigd 

zich zelf als onkerkelijk te bestempelen dan bij de eentrapsvraag. Dit leidt tot een aan-

zienlijk verschil in onkerkelijkheid: 66% (de scp-tweetrapsvraag in 2002) versus 42% 

(de cbs-eentrapsvraag voor 2003). Vooral de aanhang van de rooms-katholieke kerk 

is gevoelig voor de gevolgde methode. Bij de gereformeerde kerken is het verschil vrij 

gering. De groep die zich volgens de eentrapsvraag tot een kerkelijke gezindte rekent, 

maar afvalt bij de tweetrapsvraag, onderscheidt zich door minder strikte godsdienstige 

opvattingen en meer liberale opvattingen op het terrein van huwelijk, gezin, seksualiteit 

en medische ethiek (Becker 2003). 

5  Het verschil tussen beide vraagstellingen is het grootst bij de rooms-katholieke kerkelijk 

gezinden.

6  De vraag werd voorgelegd aan alle respondenten met kinderen jonger dan 21 jaar. De 

antwoorden zijn dus mogelijk niet geheel representatief voor respectievelijk de ouders 

van kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

7  De peiling in het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (cv) bevatte de 

antwoordmogelijkheid ‘samenwerkingsschool’, waar met name in het voortgezet 

onderwijs een behoorlijke steun voor was (16%). In het onderzoek Ouders over de kwa-

liteit van het funderend onderwijs (kfo) is deze mogelijkheid niet meegenomen. Verder 

werden enkele kleine richtingen in het laatstgenoemde onderzoek apart als antwoord-

mogelijkheid genoemd, terwijl dat in de eerdere peilingen van het onderzoek Culturele 

veranderingen in Nederland niet het geval was. De vraagstelling van Van Kessel en Kral 

(1992) komt goed overeen met die in het kfo-onderzoek van het scp; daarentegen 

spoorde de verdeling van de respondenten naar richting in het onderzoeksbestand van 

Kessel en Kral, niet geheel met de landelijk verdeling. Dat kan tot een zekere vertekening 

leiden.

8  De in het kfo gemeten verdeling van leerlingen over richtingen spoort niet met de 

feitelijke verdeling in het voortgezet onderwijs; met name het aandeel van het overige 

bijzonder onderwijs is in werkelijkheid aanzienlijk groter. Waarschijnlijk worden alge-

meen bijzondere scholen veel gevallen door de ouders voor openbaar aangezien. 
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9  De richting speelt in het voortgezet onderwijs immers een kleinere rol bij de school-

keuze dan in het basisonderwijs. Bovendien zijn de scholen in het voortgezet onderwijs 

dunner gespreid, waardoor de kans op het vinden van een school van de gewenste 

richting kleiner is dan in het basisonderwijs.

10 In zowel het protestants-christelijke als het openbare basisonderwijs heeft 30% van de 

leerlingen een andere of geen richtingswens, in het voortgezet onderwijs loopt dat in 

beide richtingen op tot rond de 35%.

11  In het rapport over Rotterdam (Van Kessel en Tiebosch 1998) wordt in het voortgezet 

onderwijs geen vergelijking gemaakt tussen de verdeling van voorkeuren en de feitelijke 

verdeling van leerlingen over de scholen. De reden zijn de grote aantallen leerlingen van 

buiten de gemeente, die in de peiling van voorkeuren buiten beschouwing zijn gebleven.

12  Artikel 65 van de Wet op het primair onderwijs biedt gemeenten de mogelijkheid 

schoolwijken in te stellen, met het oog op een doelmatige spreiding van leerlingen over 

openbare scholen. Leerlingen worden dan alleen tot een openbare school in de eigen 

schoolwijk toegelaten, tenzij de ouders te kennen geven de voorkeur te geven aan een 

school in een andere wijk.
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6 Ouders over doelen en inrichting van het onderwijs

6.1 Inleiding en vraagstelling

Een bewuste en goed geïnformeerde schoolkeuze draagt bij aan de match tussen 

vraag en aanbod. Maar daarmee is het vraagstuk van afstemming niet van de baan. 

Gezien de beperkingen die het aanbod nu eenmaal stelt, is de afstemming na de 

schoolkeuze niet altijd optimaal. Bovendien is de informatie waarop ouders hun 

schoolkeuze baseren een momentopname; na een eenmaal gemaakte keuze, kunnen 

zich allerlei nieuwe ontwikkelingen voordoen op de school. Voor een goede afstem-

ming is het daarom nodig dat ouders ook ná de schoolkeuze in de gelegenheid zijn 

hun wensen en opvattingen kenbaar te maken, en dat de school zich daarvoor open-

stelt. Het beleid mikt op meer inbreng van ouders als tegenwicht voor de groeiende 

zelfstandigheid van scholen. 

De invloed van ouders op de school van hun kinderen is formeel geregeld via de 

medezeggenschapsraad, het gemeenschappelijke inspraakorgaan voor ouders en 

personeel.1 Er zijn echter ook andere kanalen waarlangs ouders hun stem kunnen 

laten horen en de school kunnen beïnvloeden. In de eerste plaats kunnen ouders 

lid worden van het schoolbestuur. Als in het openbaar onderwijs is gekozen voor 

verzelfstandiging van het bestuur, is wettelijk voorgeschreven dat ten minste een 

derde van de bestuursleden op voordracht van ouders is benoemd. In het bijzonder 

onderwijs is de vertegenwoordiging van ouders in het bestuur niet wettelijk geregeld, 

maar in de praktijk maken ouders vaak deel uit van dergelijke schoolbesturen (Van 

Esch 1988; Van Venne en Van Wieringen 1995). Verder zijn er in veel scholen ouder-

raden actief die het reilen en zeilen van de school bespreken. Hoewel een ouderraad 

formeel gezien geen zeggenschap heeft over het schoolbeleid, zal een krachtig ope-

rerende raad in de praktijk wel degelijk invloed kunnen uitoefenen. 

Begrensde speelruimte 

De speelruimte die een school heeft bij het maken van eigen keuzen – en dus bij het 

afstemmen van het onderwijs op de wensen van ouders – is zeker niet onbegrensd. De 

onderwijsdoelstellingen zijn in grote lijnen wettelijk vastgelegd, in de vorm van kern-

doelen voor het basisonderwijs, en de basisvorming en eindexamenprogramma’s voor 

het voortgezet onderwijs. Verder staan de scholen onder toezicht van de onderwijs-

inspectie. Deze let niet alleen op de wettelijke eisen (deugdelijkheid), maar ook op het 

resultaat (de behaalde doelstellingen, de gerealiseerde leeropbrengsten) en de kwaliteit 

van het onderwijsproces (pedagogisch klimaat, didactisch handelen, leerlingenzorg). 

De inspectie hanteert hierbij een model van ‘goed onderwijs’. Dit werkt disciplinerend, 

zeker sinds zij haar bevindingen over individuele scholen publiceert.
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Ondanks deze beperkingen, hebben scholen ruimte voor eigen keuzen. Om te 

beginnen liggen de vrijheid van richting en vrijheid van leermiddelen in de Grond-

wet vast. Bovendien kunnen scholen in de praktijk eigen afwegingen maken als het 

gaat om wettelijke taken en doelstellingen en daarvan afgeleide kerndoelen. Zo zijn 

de diverse taken en doelstellingen niet altijd even concreet geformuleerd; scholen 

kunnen vaak zelf invullen in hoeverre ze een bepaald doel willen bereiken. Boven-

dien is het aantal taken en doelstellingen zo groot, dat het aanbrengen van accenten 

en prioriteiten hoe dan ook onvermijdelijk is. 

Het plan om de kerndoelen voor het basisonderwijs en de basisvorming te herzien, is 

sowieso gericht op het verminderen van het aantal doelen en (nog) meer ruimte open-

laten voor eigen keuzen. Zo is er, bij de aanstaande herziening van de kerndoelen, bij 

de basisvorming voor gekozen de lestijd op te splitsen in een ‘vast’ en een ‘vrij’ deel. 

Niet meer dan twee derde van de lestijd in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 

moet worden besteed aan het vaste deel, waarin de kerndoelen voor de basisvorming 

zijn vervat. De rest van de lestijd kunnen scholen naar eigen inzicht benutten.2

Vraagstelling van dit hoofdstuk
Meer ruimte voor eigen keuzen van scholen is de rode draad van het onderwijsbeleid 

van de komende jaren (ocw 2004a en 2004b). Tegelijkertijd zullen scholen meer reke-

ning moeten gaan houden met de wensen en opvattingen van ouders. Het is de vraag 

wat dit laatste betekent voor de scholen. Wat is de visie van ouders op doelen, taken 

en inrichting van het basisonderwijs? Hoe denken zij over de eerste fase van het voort-

gezet onderwijs? En hoe tevreden zijn ze over het onderwijs dat hun kinderen volgen? 

Komt dat min of meer tegemoet aan hun wensen en kan alles dus bij het oude blijven? 

Of zijn er aanzienlijke verschillen tussen het aanbod en de vraag en zal de inbreng van 

ouders dus leiden tot een verschuiving in de accenten en prioriteiten op de scholen? 

Rekening houden met de wensen en opvattingen van ouders kan betekenen dat scholen 

zich nadrukkelijker richten op de sociaal-economische of sociaal-culturele groep 

waartoe (de meesten van) hun leerlingen behoren. Dat houdt wel in dat ze minder 

aantrekkelijk worden voor leerlingen uit andere bevolkingslagen. Meer inbreng van 

ouders kan dus leiden tot een sterkere scheiding tussen kinderen uit verschillende 

milieus. Een belangrijke vraag is daarom: hoe verschillend denken ouders uit diverse 

sociaal-economische en/of sociaal-culturele groepen over onderwijs?

De inbreng van ouders wordt vertolkt door een actieve voorhoede. Deze heeft zitting 

in een bestuur, medezeggenschapsraad of ouderraad. Als het goed is, oriënteert 

die voorhoede zich op de standpunten van de achterban. De communicatie tussen 

ouders en hun vertegenwoordigers is echter een zwak punt (Vogels 2002). Dat maakt 

het des te waarschijnlijker dat eigen opvattingen van actieve ouders doorwerken in 

het geluid dat zij laten horen. De vraag is in hoeverre zij daarmee het geluid van de 

‘zwijgende meerderheid’ vertolken: komen de opvattingen van de actieve ouders 

overeen met die van de niet-actieve ouders?
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Om de vraagstelling te beantwoorden wordt in het voorliggende hoofdstuk met 

behulp van gegevens uit het onderzoek Ouders over de kwaliteit van het funderend 

onderwijs een beeld geschetst van: 

– de wensen en opvattingen van ouders ten aanzien van de doelstellingen en werk-

wijzen in het basis- en voortgezet onderwijs;

– de verschillen tussen de wensen en opvattingen van diverse groepen ouders;

– de mate waarin het onderwijs op een bepaalde school tegemoetkomt aan de 

wensen en opvattingen van de ouders.

Het eerste thema staat centraal in paragraaf 6.2. Paragraaf 6.3 gaat vervolgens in op 

de verschillen tussen groepen ouders. Paragraaf 6.4 zet de wensen en opvattingen 

van ouders af tegen het aanbod, zoals ze dat ervaren op de school van hun kinderen. 

Paragraaf 6.5 besluit het hoofdstuk met de belangrijkste conclusies.

6.2  Opvattingen over het basis- en voortgezet onderwijs

6.2.1 De leerling of de leerstof centraal?

De visie van ouders op onderwijs kan zeer uiteenlopende zaken betreffen: de doelen 

van het onderwijs, de taken van de school, de inrichting van het onderwijs, de 

omgang tussen leerkracht en leerling, de invloed van ouders en leerlingen enzovoort. 

In onderzoek naar de kijk op onderwijs worden verschillende visies getypeerd aan de 

hand van opvattingen over:

– de doelen van het onderwijs; 

– de verhouding tussen leerkracht en leerling (het leerklimaat);

– de inrichting van het onderwijs. 

Uit de opvattingen over deze aspecten zijn twee ideaaltypische visies gedestilleerd: 

een traditionele of leerstofgerichte visie en een moderne of leerlinggerichte kijk op onder-

wijs (zie voor een overzicht Denessen 2000). 

In de leerstofgerichte opvatting is de voorbereiding op vervolgonderwijs of de 

arbeidsmarkt de belangrijkste doelstelling, staat het leerklimaat in het teken van 

orde en discipline, en ligt bij de inrichting van het onderwijs de nadruk op de over-

dracht van kennis in ‘kernvakken’ en het leveren van prestaties. 

In de leerlinggerichte opvatting, daarentegen, ligt de nadruk op de vormende doel-

stellingen (individuele ontplooiing, maatschappelijke voorbereiding), is het leer-

klimaat vrijer en meer gericht op de behoeften van de individuele leerling, en is er 

meer ruimte voor inspraak. Bij de inrichting van het onderwijs ligt er meer nadruk 

op creatieve en sociale vakken en is er meer aandacht voor het actief verwerven van 

kennis en voor het leerproces in plaats van voor de resultaten van het onderwijs. 

De tegenstelling tussen de leerstof- en leerlinggerichte benadering speelt niet alleen 

een rol in de typering van onderwijsvisies, maar ook in de vormgeving van het 

onderwijs. Zo is het voorgezet onderwijs van oudsher meer leerstofgericht dan het 
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basisonderwijs. In de jaren negentig zijn daar echter verschillende vernieuwingen 

doorgevoerd, die passen in de leerlinggerichte benadering. In de basisvorming werd 

een nieuwe aanpak gepropageerd, waarin toepassingsgericht leren, vakoverstijgende 

vaardigheden en pedagogisch-didactische samenhang centraal staan (het tvs-model). 

En in de tweede fase van het havo/vwo werd het studiehuis ingevoerd, met zijn 

nadruk op zelfstandig leren en de docent in een meer begeleidende rol. De toekomst-

visie Koers voortgezet onderwijs (ocw 2004b) gaat ervan uit dat de scholen hun nieuwe 

vrijheid zullen gebruiken om het leerlinggerichte element te versterken.

Volgens de media wordt de leerlinggerichte benadering in de Iederwijs-scholen, 

die de laatste tijd worden opgericht, tot in het uiterste doorgevoerd. Het onderwijs in 

deze scholen wordt volledig gedicteerd door de behoefte van de leerling. 

De verschuiving naar een meer leerlinggerichte benadering in het voortgezet onder-

wijs is niet onomstreden. Critici wijzen erop dat deze aanpak minder geschikt is voor 

leerlingen uit kansarme milieus, omdat deze van huis uit minder vaardigheden mee-

krijgen om zelfstandig te werken (zie Bronneman-Helmers et al. 2002). De uniforme, 

landelijke exameneisen vertegenwoordigen nu nog altijd het leerstofgerichte element 

in het voortgezet onderwijs, maar het terugdringen van de rol van centrale examen, 

zoals voorgesteld in Koers voortgezet onderwijs (ocw 2004b), zou dit leerstofgerichte 

karakter verder verzwakken. Het idee om het centrale examen te vervangen door een 

dossier, gaat nog een stap verder in die richting. 

In het basisonderwijs overheerst de leerlinggerichte benadering al veel langer. 

Dat blijkt alleen al uit de wettelijke taken en doelstellingen. Ten eerste dient het 

onderwijs bovenal afgestemd te zijn op de ontwikkeling van de leerling. Ten tweede 

beslaan de doelstellingen, die zijn opgenomen in de Wet op het basisonderwijs en in 

de kerndoelen, een breed terrein: niet alleen kennis, maar ook emotionele ontwik-

keling, werkhouding, sociale vaardigheden, zelfbeeld en leerstrategieën. In feite 

hanteert de Wet op het basisonderwijs elementen van het traditionele vernieuwings-

onderwijs (montessori, jenaplan e.d.) als model voor het totale basisonderwijs. 

Toch zijn er ook in het basisonderwijs leerstofgerichte elementen aan te wijzen. 

Zo fungeert de Cito-eindtoets, die door zo’n 80% van de scholen wordt afgenomen, 

in de praktijk steeds meer als een leerstofgerichte standaard. Om in het tweestromen-

land van het voortgezet onderwijs tot de havo/vwo-stroom te worden toegelaten, 

is een bepaalde Cito-score vereist. Basisscholen kunnen de toets daarom moeilijk 

negeren. Doordat individuele scholen hun Cito-scores steeds vaker openbaar maken, 

neemt de invloed van de toets waarschijnlijk toe. Dit alles tot ongenoegen van aan-

hangers van een meer leerlinggerichte benadering, die vrezen dat de eisen van de 

eindtoets, die in hun ogen te ‘smal’ zijn, het onderwijsaanbod te veel bepalen. 

Opvattingen van ouders in de enquête Ouders over de kwaliteit van het funderend onderwijs 

De kfo-enquête peilt de voorkeuren en opvattingen over onderwijs. Hierin zijn veel 

elementen van de leerstof- en leerlinggerichte benadering meegenomen. Daarbij is 
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ten dele aangesloten bij het onderzoek van Denessen (2000).3 Daarnaast zijn thema’s 

toegevoegd die niet direct verband houden met het onderscheid tussen de leerling- 

en leerstofgerichte benadering, maar die wel deel uitmaken van het debat over het 

basis- en voortgezet onderwijs. Het gaat om kwesties als de opvang van zorgleerlingen 

binnen het reguliere onderwijs, de aandacht voor veiligheid in de school en de wijze 

van groepering van leerlingen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. De peiling 

maakt duidelijk wat ouders hierover denken en in welke mate er draagvlak is voor het 

ingezette beleid. 

De enquête legt de ouders ruim veertig items voor, met de vraag in hoeverre ze het 

eens zijn met de doelstelling, taak of werkwijze die erin is verwoord. Waar nodig 

zijn de uitspraken toegespitst op het karakter van het basis- en voortgezet onderwijs. 

Mede op basis van de resultaten van een principale-componentenanalyse is de item-

reeks teruggebracht tot tien (in het voortgezet onderwijs: elf ) opvattingen, waarvan 

een deel wijst op een leerlinggerichte of ‘moderne’ kijk op onderwijs en een ander 

deel op een leerstofgerichte of ‘traditionele’ visie. 

Typend voor een leerlinggerichte visie op onderwijs is dat belang wordt gehecht aan:

– de pedagogische taak van het onderwijs en docenten;

– het zelfstandig leren;

– de kenmerken en behoeften van de individuele leerlingen;

– de opvattingen en belangen van ouders en leerlingen;

– informatieverstrekking aan ouders; 

– opvang van leerlingen met extra zorgbehoefte binnen het reguliere voortgezet 

onderwijs;

– het welbevinden van de leerling en het tegengaan van probleemgedrag. 

De leerstofgerichte visie op onderwijs kenmerkt zich door:

– nadruk op leerprestaties;

– nadruk op orde en discipline in het onderwijs;

– nadruk op de ‘traditionele’ functie van leerstof en docent (de leerstof staat 

centraal en het is de primaire rol van de docent om die stof over te brengen); 

– afwijzen van integratie van zorgleerlingen in het reguliere basisonderwijs;

– afwijzen van heterogene groepen in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. 

Deze indikking tot twee ‘hoofdvisies’ komt grotendeels overeen voor het basis- 

en voortgezet onderwijs. Uitzondering zijn de opvattingen over de integratie van 

zorgleerlingen; in het basisonderwijs maakt deze deel uit van de leerlinggerichte 

visie, in het voortgezet onderwijs correleert de opvatting in negatieve zin met andere 

leerstofgerichte kenmerken. Tabel B6.1 geeft een overzicht van de items die tot de 

verschillende opvattingen behoren. Tevens is per item het percentage ouders weer-

gegeven dat het ‘eens’ of ‘helemaal eens’ is met de afzonderlijke uitspraken.
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6.2.2 Gewenste eigenschappen van basisonderwijs

Hoe kijken ouders aan tegen de doelen en inrichting van het basisonderwijs? Figuur 6.1 

geeft een overzicht van de meningen van ouders over de diverse taken, doelstellingen 

en kenmerken. Afgebeeld is het percentage ouders dat het (helemaal) eens of oneens 

is met de uitspraken betreffende de diverse taken, doelstellingen en kenmerken. 

De gepresenteerde percentages zijn het gemiddelde van het percentage ouders dat 

met de afzonderlijke items instemt. Voor de items achter de diverse taken enzovoort 

wordt verwezen naar de bijlage bij dit hoofdstuk. De kenmerken zijn geordend naar 

gelang het percentage ‘mee eens’ plus ‘helemaal mee eens’. 

Helemaal bovenaan de ranglijst staat (de zorg voor) het ‘welbevinden van het kind’ 

(‘het kind moet het naar de zin hebben op school’ en ‘de school moet streng optreden 

tegen pesten’). De meeste ouders zijn het hiermee (helemaal) eens. In hoofdstuk 4 

bleek al dat zij er bij de schoolkeuze scherp op letten of het kind het er naar de zin zal 

hebben. Figuur 6.1 maakt duidelijk dat het welbevinden ook na de schoolkeuze een 

punt van de allerhoogste prioriteit blijft. 

De ‘informatievoorziening’ aan de ouders geniet nauwelijks minder prioriteit (de 

ouders willen ‘regelmatig op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van het 

kind’ en ‘gemakkelijk contact kunnen opnemen met de leerkracht’). Ouders geven 

duidelijk aan de vinger scherp aan de pols te willen houden. 

Bron: SCP (KFO’00)

Figuur 6.1 Visie van ouders op basisonderwijs, instemming met of afwijzing van enkele 
 doelen, taken en kenmerken, 2000 (in procenten)
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Daarna volgen in afnemende prioriteit een aantal doelstellingen en kenmerken die 

verwijzen naar het onderscheid tussen de leerstof- en leerlinggerichte benadering 

van onderwijs. Daarbij valt op dat de leerlinggerichte kenmerken over het geheel 

iets hoger scoren dan de leerstofgerichte, maar volkomen eenduidig is dat beeld 

niet. Zo kunnen de doelstellingen ‘zelfstandig leren’ en ‘kindgerichtheid’ op zeer 

veel instemming rekenen. Maar voor de twee andere leerlinggerichte kenmerken 

– ‘invloed voor de ouders en leerlingen’ en ‘pedagogische taken’ – is veel minder 

steun. Op het punt van de invloed van ouders neemt een behoorlijke groep ouders 

een neutrale positie in. Bij de pedagogische taken van de school is er niet alleen een 

tamelijk omvangrijke neutrale groep (35%), maar is daarnaast een op de tien ouders 

er expliciet op tegen dat de school de genoemde opvoedkundige functies vervult. Bij 

inspectie van de onderliggende opvattingen blijkt dat vooral de uitspraak ‘leerkrachten 

moeten vooral opvoeders zijn’ op veel afwijzing stuit (tabel B6.1). Verder neemt bijna 

de helft van de ouders een neutrale positie in wanneer wordt gevraagd of ‘het een 

taak van de school is om leerlingen een kritische houding tegenover de maatschappij 

bij te brengen’. De meeste steun is er nog voor de uitspraak dat het een ‘taak van de 

school is om leerlingen rekening te leren houden met anderen’, maar ook daar is de 

steun zeker niet unaniem. In hoofdstuk 2 bleek dat ‘rekening houden met anderen’, 

‘verdraagzaamheid’ en ‘behulpzaamheid’ voor veel ouders zeer belangrijke doelen 

van de opvoeding zijn. Kennelijk zien lang niet alle ouders daarbij een grote rol voor 

de school weggelegd.

Hoofdstuk 3 (Taakverdeling tussen ouders en school) liet zien dat ouders een 

voorbehoud maken bij de rol van de school op het terrein van normen en waarden 

(‘bijbrengen van goede manieren’, ‘ontwikkelen van een levensbeschouwing’). Ter-

wijl het debat over normen en waarden juist een beroep doet op het onderwijs, staan 

de ouders hier terughoudend tegenover. Een kanttekening is wel dat het thema eind 

2000 wellicht minder sterk leefde dan in de jaren daarna. 

De leerstofgerichte benadering heeft niet afgedaan 

De kenmerken ‘discipline’,‘traditionele rol leerkracht/leerstof’ en ‘prestaties’ verwijzen 

naar de leerstofgerichte benadering van onderwijs. Deze benadering heeft zeker niet 

afgedaan; er is nog steeds een behoorlijke steun voor een aanpak waarin orde en 

discipline een belangrijke plaats innemen. Veel ouders onderschrijven de uitspraak 

dat ‘de leerkrachten duidelijke regels moeten hanteren’. Verder worden ook de opvat-

tingen die verwijzen naar gehoorzaamheid, goed gedrag, orde en discipline door 

velen onderschreven. De meeste aarzeling is er bij de opvatting dat ‘leerlingen in de 

klas stil horen te zijn en goed horen op te letten’. In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat 

de steun voor conformistische opvoedingsdoelen in de loop van de jaren negentig is 

toegenomen. De behoorlijke instemming met ‘orde en discipline’ in het onderwijs 

kan tegen die achtergrond worden begrepen. 

Ook het idee dat de leerstof centraal moet staan en de daarmee samenhangende 

notie dat ‘de leerkrachten vooral goed moeten zijn in het uitleggen van de leerstof’ 

kent veel voorstanders. Dit ondanks de populariteit van het zelfstandig leren. 
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Voor een aanpak met veel nadruk op ‘prestaties’ is minder steun dan voor ‘orde en 

discipline’. Nogal wat ouders maken voorbehoud bij de doelstelling dat ‘de school 

met het kind het hoogst haalbare prestatieniveau moet zien te halen’, dat ‘het belang-

rijk is dat leerlingen hoge rapportcijfers halen’ en dat ‘het geven van cijfers een goede 

stimulans is voor het leren van leerlingen’.

Weinig steun voor integratie zorgleerlingen,

De ‘integratie van zorgleerlingen’, ten slotte, krijgt weinig bijval. Veel ouders zijn 

het ‘eens, noch oneens’ met dit streven en het aantal tegenstanders van opvang 

van zorgleerlingen binnen het gewone onderwijs is zelf iets groter dan het aantal 

voorstanders. Daarbij maakt het niet veel uit of die leerlingen nu gedrags- of leerpro-

blemen hebben. Het ligt in de lijn der verwachting dat de weerstand tegen de aanwe-

zigheid van leerlingen met gedragsproblemen groter is dan die tegen leerlingen met 

leerproblemen. Leerlingen met gedragsproblemen zullen de gang van zaken in de 

klas en op school immers meer verstoren dan degenen met leerproblemen.

Het integratiebeleid dat het afgelopen decennium op het gebied van zorgleerlingen 

is gevoerd – Weer samen naar school, en meer recent het ‘rugzakje’ (scp 2002b) – heeft 

dus geen breed draagvlak. De oorzaak is waarschijnlijk dat slechts een minderheid 

van de ouders zelf kinderen met leer- of gedragsproblemen heeft. Overige ouders 

vrezen wellicht dat de aandacht voor de zorgleerlingen ten koste gaat van hun eigen 

kind, of zien leerlingen met gedragsproblemen vooral als een storende factor. 

Ouders van ‘probleemkinderen’ oordelen waarschijnlijk positiever over integratie, 

maar ook zij kunnen van mening zijn dat dergelijke leerlingen meer baat hebben bij 

opvang in een aparte, gespecialiseerde voorziening. Het ‘rugzakjesbeleid’ erkent dat 

ouders van zorgleerlingen verschillende afwegingen kunnen maken; het rugzakje 

biedt de keuze, niet de plicht tot opvang in het reguliere onderwijs (tk 2000/2001c).

6.2.3 Gewenste eigenschappen van voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs heeft duidelijk een ander karakter dan het basisonderwijs; 

het staat veel meer in het teken van leerstof en prestaties. Na een fase van determinatie 

en selectie verdelen de leerlingen zich over leerwegen van verschillend niveau (vmbo, 

havo en vwo), elk met andere vervolgmogelijkheden. Vorderingen en prestaties worden 

regelmatig getoetst; leerlingen die onvoldoende presteren, blijven zitten of gaan naar 

een lager niveau. De exameneisen waaraan de leerlingen aan het einde van de rit 

moeten voldoen, bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en inrichting van elke 

opleiding.

Veel overeenkomst met het basisonderwijs 

Hoe kijken ouders aan tegen het voortgezet onderwijs? Welke eigenschappen achten 

zij wenselijk en welke prioriteiten stellen ze? Vinden ze leerstofgerichte kenmerken 

en doelstellingen (die bepalend zijn voor het karakter van het voortgezet onderwijs) 

in deze onderwijsfase belangrijker dan in het basisonderwijs? Figuur 6.2 brengt het 

een en ander in kaart. Of het nu om een basisschool of een voorgezette opleiding 
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gaat, ouders vinden het blijkbaar van het allergrootste belang dat een school alles 

doet om problemen tegen te gaan (vandalisme, diefstal, pesten, spijbelen) en dat leer-

lingen er met plezier naartoe gaan. Ook de informatievoorziening over het eigen kind 

heeft in het vervolgonderwijs de hoogste prioriteit. Dit zijn kenmerken waar eigenlijk 

geen verschil van mening over bestaat. Ouders vinden dat de school hier hoe dan ook 

aan moet voldoen, ongeacht hun mening over de overige kenmerken en doelstellingen. 

Figuur 6.2 Visie van ouders op voortgezet onderwijs, instemming met of afwijzing van 
 enkele doelen, taken en kenmerken, 2000 (in procenten)
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Daarna volgen de kenmerken die afwisselend verwijzen naar de leerling- en leerstof-

gerichte visie. Net als in het basisonderwijs is er niet een duidelijke voorkeur voor 

een van beide benaderingen. Het bevorderen van het zelfstandig leren en een kind-

gerichte benadering van het onderwijs krijgen veel steun. De gegevens laten zien dat 

er een groot draagvlak is voor het studiehuis, waarin zelfwerkzaamheid en zelfstan-

digheid een belangrijke plaats innemen. 

Aan de andere kant is er evengoed een aanzienlijk draagvlak voor een aanpak 

waarin de leerstof centraal staat en de leerkracht vooral een goede vakdocent is. Ook 

lijken de ouders niet afgeschrikt te worden door een zekere dosis orde en discipline 

in het voortgezet onderwijs. Daarentegen scoren prestatiedoelstellingen niet hoog: 

de ouders leggen er in het voortgezet onderwijs nauwelijks méér nadruk op dan 

in het basisonderwijs. Verder hechten ze niet veel belang aan pedagogische taken, 
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net zoals in het basisonderwijs. De opvang van zorgleerlingen binnen het reguliere 

voortgezet onderwijs kan evenmin op veel sympathie rekenen. Ook dit komt overeen 

met de opvattingen over het basisonderwijs. 

Heterogene groepering van leerlingen van verschillend niveau wordt, ten slotte, door 

veel ouders afgewezen. Het aantal expliciete voorstanders van heterogene groepen 

is maar klein. Slechts weinig ouders krijgen de handen op elkaar voor het ideaal van 

uitstel van selectie. De voorkeur van ouders sluit aan bij de feitelijke ontwikkeling in 

het voortgezet onderwijs. De scholen werken steeds minder met brede brugklassen, 

die drie schoolsoorten omvatten. De brugklas die twee schoolsoorten omvat, werd in 

de jaren negentig het dominante model (Bronneman et al. 2002). 

Het voorgezet onderwijs heeft weliswaar een ander karakter, maar de verschillen 

met het basisonderwijs zijn over de hele linie vrij gering. De verwachting dat ouders 

meer zouden pleiten voor een wat ‘hardere’, leerstof- en prestatiegerichte benadering 

in het voortgezet onderwijs, komt niet uit. 

6.3 Verschillen in onderwijsoriëntatie

Opvoedingsoriëntaties (hoofdstuk 2) en schoolkeuzemotieven (hoofdstuk 4) hangen 

samen met de sociaal-structurele positie van de ouders en de sociaal-culturele groep 

waarvan zij deel uitmaken. Ook zullen verschillende groepen ouders een eigen visie 

hebben op werkwijzen, taken en doelstellingen van het onderwijs – het onderwerp 

van dit hoofdstuk. Opvoedingsoriëntaties werken immers door in de visie op het 

onderwijs. En schoolkeuzemotieven zijn voor een deel niet meer dan een vertaling 

van de opvattingen over onderwijs naar keuzecriteria. 

De vraag is: in hoeverre loopt het in paragraaf 6.2 geschetste algemene beeld uiteen 

tussen verschillende groepen ouders? En in hoeverre lopen de verwachtingen waarmee 

scholen worden geconfronteerd uiteen in verschillende segmenten van het onderwijs-

aanbod? 

De bespreking van verschillen is gebaseerd op multivariate analyses. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in de bijlagen bij dit hoofdstuk (tabel B6.2 en B6.3).

6.3.1 Individuele kenmerken van ouders

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de aanhang voor conformistische opvoedingsdoelen onder 

jonge ouders wat groter is dan onder oudere ouders (45+). Het verschil is niet terug 

te voeren op ongelijke verdeling naar opleiding, leeftijd van het kind en dergelijke. 

Daarom is geopperd dat een wat meer conformistische opstelling opgang doet onder 

de lichting ouders die niet zijn opgegroeid in de tijdgeest van de jaren zestig en 

zeventig. De wat meer conformistische oriëntatie onder jongere ouders zou te maken 

kunnen hebben met de afl ossing van generaties.
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Ook bij de visie op onderwijs komen leeftijdsverschillen naar voren. Die verschillen 

wijzen echter niet eenduidig op een herstel van traditionele waarden onder recente 

cohorten ouders. In het basisonderwijs koesteren ouders van een iets hogere leeftijd 

weliswaar meer sympathie voor de pedagogische opdracht van de school, maar tege-

lijkertijd spreken zij ook meer steun uit voor prestatiegericht onderwijs. Bovendien 

zijn ze nog minder dan andere ouders voorstander van integratie van zorgleerlingen 

(fi guur 6.3). De hoogste leeftijdsgroep is verder de grootste voorstander van orde 

en discipline, een centrale plek van de leerstof en een conventionele rol van de leer-

kracht in het voortgezet onderwijs. 

Als er al verschillen zijn – bij nogal wat aspecten van de visie op onderwijs is dat 

niet het geval – dan is er eerder sprake van een iets traditionelere dan van een iets 

modernere visie onder de ouders uit de hoogste leeftijdsgroep. 

a    1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 noch mee oneens, noch mee eens, 4 = mee eens, 5 = geheel mee eens).
b    Gecorrigeerd voor verschillen naar opleiding, inkomen, religie, politieke voorkeur en geslacht.

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 6.3 Visie op onderwijsdoelen en kenmerken, naar leeftijd van de ouders, 2000 
 (gemiddelde scoresa, b)
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Er zijn ook enige verschillen tussen mannen en vrouwen: mannen neigen naar een iets 

‘modernere’ visie op onderwijs dan vrouwen. Dat komt met name tot uiting in het 

voortgezet onderwijs, waar vrouwen meer hechten aan een traditionele functie van 

de leerstof en de leerkracht, minder ophebben met de pedagogische taak van het 

onderwijs en nog minder dan mannen voorstander zijn van heterogene groepen 

(fi guur 6.4). Aan de andere kant vinden vrouwen de invloed voor ouders en leerlingen 

op de gang van zaken in het voortgezet onderwijs belangrijker dan mannen. 
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a    1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 noch mee oneens, noch mee eens, 4 = mee eens, 5 = geheel mee eens.
b    Gecorrigeerd voor verschillen naar opleiding, inkomen, religie, politieke voorkeur en leeftijd.

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 6.4 Visie op onderwijsdoelen en kenmerken, naar geslacht, 2000 
 (gemiddelde scoresa, b)
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Ook in het basisonderwijs zijn vrouwen wat minder dan mannen gecharmeerd van 

het vervullen van pedagogische taken door de school. Mogelijk zien zij de inbreng 

van de school op dit terrein eerder als een inbreuk op hun eigen competentie, gezien 

hun doorgaans grotere rol in de opvoeding van de kinderen. 

In organen met formele bevoegdheden in de school, zoals de medezeggenschaps-

raad en het bestuur, is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen redelijk 

evenwichtig. De kans dat daar een typisch ‘vrouwelijke’ of ‘mannelijke’ visie op 

onderwijs overheerst, is dus niet zo groot. Hierna wordt ingegaan op de vraag of er 

verschil is in visie tussen ouders in vertegenwoordigende organen en hun achterban.

6.3.2 Sociaal-structurele positie 

Kohn (1969) schreef verschillen in opvoedingswaarden tussen sociale klassen toe aan 

de socialiserende invloed van het beroep dat ouders uitoefenen. Latere onderzoekers 

hebben erop gewezen dat de socialiserende werking van het onderwijs verant-

woordelijk is voor de verschillen in opvoedingswaarden tussen sociale klassen (bv. 

Meijnen 1977). Hoger opgeleiden hebben in hun opleiding leren omgaan met com-

plexiteit en zelfstandigheid; zij leggen daarom meer nadruk op zelfstandigheid in de 

opvoeding van hun kinderen. Denessen (2000) constateert dat zowel het opleidings- 

als beroepsniveau van invloed is op onderwijsopvattingen. Het is niet mogelijk aan 
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te geven of een van de kenmerken (opleidings- en beroepsniveau) belangrijker is dan 

het andere, doordat de sociale status in de kfo-enquête is gemeten aan de hand van 

het opleidingsniveau en het inkomen. 

De meest markante verschillen tussen ouders van verschillend opleidingsniveau 

doen zich voor bij de leerstofgerichte oriëntatie. Dat geldt zowel voor ouders van basis-

schoolleerlingen als voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Over het 

algemeen geldt: hoe hoger opgeleid de ouders, hoe minder belang zij hechten aan 

onderwijs waarin prestaties en discipline centraal staan en waarin de leerstof en de 

leraar een traditionele rol vervullen. 

In het basisonderwijs hebben hoogopgeleiden daarnaast een iets grotere voorkeur 

voor het inspelen op de eigenheid van het kind en het rekening houden met verschillen 

tussen leerlingen (fi guur 6.5).
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a    1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 noch mee oneens, noch mee eens, 4 = mee eens, 5 = geheel mee eens).
b   Gecorrigeerd voor verschillen naar inkomen, religie, politieke voorkeur, leeftijd en geslacht.

Bron: SCP (KFO’00)

Figuur 6.5 Visie op onderwijsdoelen en kenmerken, naar opleidingsniveau, 2000 
 (gemiddelde scoresa, b)
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In het voortgezet onderwijs zijn de verschillen tussen lager en hoger opgeleide ouders 

iets geringer (het verschil in nadruk op prestaties is conform het algemene beeld, 

maar niet signifi cant). Hoger opgeleide ouders hechten wederom minder belang aan 

discipline en aan een traditionele functie van de leerstof en de docent. 
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Op het punt van de afwijzing van heterogene groepen is het omgekeerd: hoe hoger 

opgeleid, des te sterker de afwijzing van heterogene groepen in (de eerste jaren van) 

het voortgezet onderwijs. Dit laatste kan een afweging zijn van de belangen van het 

eigen kind. Kinderen van hoger opgeleide ouders stromen vaak door naar de hoogste 

schoolsoorten (havo/vwo, zie scp 2003). Een klas waarin het niveau van de leerlingen 

fl ink uiteenloopt, zullen zij vooral als een rem ervaren. Bovendien zijn hoogopgeleide 

ouders wellicht beducht zijn voor het risico van afstroom naar een lagere schoolsoort 

in brede brugklassen. Zij hebben de empirie aan hun kant; leerlingen hebben baat 

bij plaatsing in een klas waar alleen opstroom mogelijk is (Van der Werf et al. 1999). 

Overigens hebben ook lager opgeleide ouders eerder een voorkeur voor homogene 

groepen; het verschil met de hoger opgeleide ouders is niet zo groot. 

Nadat rekening is gehouden met het opleidingsniveau, zijn er geen verschillen tussen 

inkomensgroepen. De economische dimensie van de sociale status heeft dus geen 

eigenstandige invloed op de visie op onderwijs.

6.3.3 Sociaal-culturele kenmerken 

Zowel opvoedingwaarden als schoolkeuzemotieven hangen samen met etniciteit, 

religie en politieke voorkeur (vgl. hoofdstuk 2 en 4). Tegen die achtergrond valt te 

verwachten dat ook de kijk op onderwijs samenhangt met deze kenmerken. Dat is 

echter niet over de hele linie het geval; alleen de politieke voorkeur hangt samen met 

de visie op de verschillende taken en kenmerken van het onderwijs. Er zijn nauwelijks 

verschillen in visie op onderwijs tussen ouders van verschillende kerkelijke gezindte. 

Een uitzondering is de grotere steun van gereformeerde ouders voor de pedagogische 

taken van het onderwijs, met name in het voortgezet onderwijs.4 

Verschillen naar politieke voorkeur zijn in het voortgezet onderwijs wat sterker dan in 

het basisonderwijs. Naast verschillen op drie leerstofgerichte onderdelen (traditionele 

rol leerkracht en leerstof, prestaties, en discipline), is er ook een samenhang met 

‘invloed van ouders en leerlingen’. 

In grote lijnen volgen de verschillen in het voortgezet onderwijs een links-rechts-

schema, waarbij links georiënteerde ouders minder steun uitspreken voor de leer-

stofgerichte doelen en kenmerken en vaker voorstander zijn van invloed van ouders 

en leerlingen dan rechts georiënteerde ouders (fi guur 6.6). 

In het basisonderwijs zijn de verschillen naar politieke voorkeur geringer (alleen 

bij ‘discipline’ en ‘pedagogische taken’). De steun voor pedagogische taken volgt 

niet het simpele links-rechtspatroon; de steun is het hoogst onder aanhangers van 

kleine linkse en kleine rechtse partijen. Beide groepen zullen ongetwijfeld van elkaar 

verschillen op het punt van de concrete inhoud die ze daarbij voor ogen hebben. 
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a    1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 noch mee oneens, noch mee eens, 4 = mee eens, 5 = geheel mee eens.
b    Gecorrigeerd voor verschillen naar opleiding, inkomen, religie, leeftijd en geslacht.

Bron: SCP (KFO’00)

Figuur 6.6 Leerstofgerichtheid naar politieke voorkeur, 2000 (gemiddelde scoresa, b)

traditionele rol 
leerkracht
en leerstof

totaal
leerstofgericht

discipline pedagogische taken
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

prestaties discipline invloed
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

klein links PvdA D66 CDA VVD klein rechts niet gestemd

a. basisonderwijs

b. voortgezet onderwijs

6.3.4 De visie van allochtone ouders

Omdat ouders van allochtone herkomst onvoldoende zijn vertegenwoordigd in het kfo-

onderzoek, is de informatie over verschillen in onderwijsvisie tussen etnische groepen 

beperkt. Het Prima’98 geeft enig inzicht in verschillen tussen ouders van autochtone 

en allochtone herkomst. Dat onderzoek bevat een onderdeel dat aansluit bij het onder-

havige onderwerp: welke wensen hebben ouders betreffende de inhoudelijke en pro-

cesmatige aanpak van het onderwijs? Aan ouders van kinderen in groep 8 is gevraagd 

of zij het belangrijk vinden dat het onderwijs aandacht schenkt aan cognitieve, leer-

stofgerichte zaken, zoals taal en rekenen, proefwerken en toetsen. Tevens is gevraagd 

of zij van mening zijn dat de school meer aandacht aan leerlinggerichte zaken moet 
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schenken. Hieronder vallen onderwerpen als zelfstandig leren, sociale en emotionele 

ontwikkeling van het kind, werkhouding en een ontspannen sfeer (zie fi guur 6.7).

a   Gecontroleerd voor het opleidingsniveau van de ouders.
b   Gemiddelde van de scores 1 = helemaal niet belangrijk tot 4 = heel belangrijk.

Bron: ITS/SCO/NWO (Prima’98) 

Figuur 6.7 Het belang dat ouders van kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hechten aan 
 leerstof- en leerlinggerichte onderwerpen in het onderwijs, naar herkomsta, 1998 
 (gemiddeldenb)
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Zowel bij de opvoedingsoriëntaties (hoofdstuk 2) als bij de taakverdeling tussen 

school en gezin (hoofdstuk 3) blijken allochtone ouders andere accenten te leggen 

dan autochtone ouders. Voor een deel hangen die samen met het lagere opleidings-

niveau van allochtone ouders. Maar zelfs wanneer daar rekening mee wordt gehouden, 

blijven de verschillen tussen beide groepen onverminderd overeind (fi guur 6.7). Meer 

dan autochtone ouders vinden allochtone ouders cognitieve onderwerpen belang-

rijk. Dit geldt voor alle vier de groepen allochtone ouders. Zij hebben daar dan ook 

wat bij te winnen: goede schoolprestaties vergroten de kans op sociale stijging. 

Verder verschillen de opvattingen van allochtone ouders onderling. Dit geldt 

vooral de aandacht voor leerlinggerichte onderwerpen in het onderwijs; Turkse en 

Marokkaanse ouders hechten daar minder aan dan andere allochtone ouders (en 

minder dan autochtone ouders). 

Opmerkelijk is dat Surinaamse en Antilliaanse ouders erg geporteerd zijn van 

zowel leerstof- als leerlinggerichte zaken. Eerder kwam naar voren dat deze bevol-

kingsgroepen discipline hoog in het vaandel hebben staan; tegelijkertijd hechten ze 

veel waarde aan de ontwikkeling van zelfstandigheid. De autochtone ouders kiezen 

meer voor de moderne invalshoek, Turkse en Marokkaanse ouders meer voor de 
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traditionele, en Surinamers/Antillianen (plus, maar in mindere mate, de overige 

allochtonen) hangen een combinatie van beide onderwijsstromingen aan.

6.3.5 Verschillende segmenten van het scholenaanbod

Kinderen uit verschillende bevolkingsgroepen zijn ongelijk verspreid over de scholen. 

Hierdoor krijgen scholen met uiteenlopende verwachtingen te maken. Meer markt-

werking bij de schoolkeuze en meer inbreng van de ouders, zou de verschillen tussen 

scholen kunnen versterken. Naarmate deze verschillen samenvallen met institutio-

nele scheidslijnen in het onderwijsbestel, raakt het scholenbestand verder geseg-

menteerd. In het basisonderwijs is er zo’n institutionele scheidslijn tussen scholen 

van verschillende richtingen. In het voortgezet onderwijs is het aanbod daarnaast 

verdeeld in verschillende schoolsoorten.

Verschillen tussen ouders met kinderen op scholen van de diverse richtingen, doen 

zich voor in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs (fi guur 6.8). De meest 

‘excentrieke’ positie wordt ingenomen door ouders op de reformatorische/gerefor-

meerd-vrijgemaakte scholen. Zij hechten relatief veel belang aan pedagogische taken 

van het onderwijs en aan een aanpak waarin orde en discipline centraal staan, terwijl 

ze niet geporteerd zijn van veel invloed van ouders en leerlingen. In het voortgezet 

onderwijs komt daar nog bij dat ze relatief weinig waarde hechten aan een zo hoog 

mogelijk prestatieniveau en (nog) meer dan andere ouders tegenstander zijn van 

brede, heterogene groepen. Dijkstra en Miedema (2003) concluderen dat met name 

ouders in de reformatorische richting weinig behoefte hebben aan het uitoefenen 

van invloed.

De ouders van leerlingen op de algemeen bijzondere scholen zijn op het punt van 

orde en discipline de tegenhanger van de ouders met kinderen op reformatorische/

gereformeerd-vrijgemaakte scholen. Verder zijn ze minder dan ouders in de grote 

richtingen gesteld op onderwijs waarin de leerstof en de leerkracht een traditionele 

rol vervullen (de leerstof staat dan centraal en de leerkracht moet vooral goed zijn in 

het overbrengen van de leerstof). De opvattingen van ouders in de grote richtingen, 

met name het openbaar en rooms-katholiek onderwijs, ontlopen elkaar niet veel.
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a   1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 noch mee oneens, noch mee eens, 4 = mee eens, 5 = geheel mee eens.

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 6.8 Visie op onderwijsdoelen en kenmerken, naar richting van de school, 2000 
 (gemiddelde scoresa)
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Er zijn weinig verschillen tussen ouders met kinderen in de diverse schoolsoorten 

van het voortgezet onderwijs. Dit ondanks het verschil in opleidingsniveau tussen 

ouders van vwo- en vbo/mavo-leerlingen. Voorzover zich verschillen voordoen, zijn 

de ouders van vwo-leerlingen en vbo/mavo- leerlingen elkaars tegenpolen. Ouders 

van vwo-leerlingen zijn wat minder kindgericht, zijn wat meer voorstander van 

invloed van ouders en leerlingen, en hechten minder aan orde en discipline en aan de 

traditionele rol van de leerkracht en de leerstof dan ouders van vbo/mavo-leerlingen. 
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Ondanks deze ‘modernere’ instelling onder ouders van vwo-leerlingen, is deze groep 

nog minder dan andere ouders voorstander van heterogene groepen in de eerste 

fase van het voortgezet onderwijs. Ouders beseffen dat in de praktijk het voordeel 

van heterogene groepen – ofwel uitstel van defi nitieve plaatsing in een schoolsoort 

– voor leerlingen met een vwo-advies neerkomt op het openhouden van de mogelijk-

heid tot afstroom. Ook kan meespelen dat leerlingen van vwo-niveau in de ogen van 

hun ouders in heterogene groepen te veel worden afgeremd. Dat er dankzij plaatsing 

in heterogene groepen ook leerlingen met een lager advies weten door te dringen tot 

het vwo, weegt daar kennelijk niet tegen op.

6.3.6 De visie van actieve ouders: afspiegeling achterban?

Ouders kunnen op informele of formele wijze actief zijn op de school van hun kind. 

In het eerste geval gaat om het verrichten van allerlei hand- en spandiensten (als 

overblijfouder of leesouder, door assistentie te verlenen bij uitstapjes of evenementen, 

of bij school- en beroepskeuze enz.). In het tweede geval hebben ouders zitting in 

een orgaan waarin zij het beleid van de school kunnen beïnvloeden. 

Vooral in het basisonderwijs zijn nogal wat ouders actief op de school van hun 

kind: 70% van de ouders is op enigerlei wijze bij het onderwijs betrokken (Vogels 

2002). De groep die in een formeel orgaan (schoolbestuur, medezeggenschapsraad, 

ouderraad) zitting heeft, is een stuk kleiner (13%).5 In het voortgezet onderwijs 

liggen deze cijfers aanzienlijk lager: 7% is op informele wijze actief in de school en 

4% is actief in een formeel orgaan. 

Hoewel verwacht mag worden dat ouders in besturen en raden rekening houden 

met het standpunt van hun achterban, is het bijna onvermijdelijk dat hun eigen ideeën 

en opvattingen erin doorklinken. De vraag is in hoeverre de opvattingen van actieve 

ouders, en dan met name van de ouders die zitting hebben in een formeel orgaan, over-

eenkomen met die van de rest van de ouders. Vergelijking leert dat de standpunten van 

actieve ouders niet veel verschillen van die van inactieve ouders. Zowel in het basis- als 

het voortgezet onderwijs leggen actieve ouders iets meer het accent op leerlinggerichte 

doelstellingen (pedagogische taken, invloed voor ouders en leerlingen, informatie-

voorziening) en iets minder op leerstofgerichte doelstellingen (prestaties en disci-

pline). De ‘spraakmakende gemeente’ lijkt dus een iets modernere kijk op onderwijs 

te hebben dan de rest van de ouders. Bij veel deelopvattingen zijn de verschillen echter 

gering en bovendien niet statistisch signifi cant. Van een serieuze inhoudelijke kloof 

tussen vertegenwoordigers en achterban is dan ook geen sprake. 

Een andere kwestie zijn de contacten tussen ouders in vertegenwoordigende organen 

en de achterban. Er mag dan gemiddeld genomen geen inhoudelijke kloof bestaan 

tussen die twee groepen, maar veel ouders zijn van mening dat er het nodige schort 

aan de communicatie tussen vertegenwoordigers en achterban (Vogels 2002). 
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6.3.7 Opvoedingsoriëntatie en kijk op onderwijs

Opvattingen over wat belangrijk is in het onderwijs en hoe de school moet omgaan 

met kinderen, hangen mede af van de opvoedingsvisie. Ouders die in de opvoeding 

de ontwikkeling van zelfstandigheid vooropstellen, zullen die doelstelling ook in het 

onderwijs willen terugvinden. Conformistisch georiënteerde ouders zullen weinig 

ophebben met een school waarin gezag en discipline een ondergeschikte rol spelen 

en waarin de eigenheid van de leerling en zelfsturing centraal staan. Van de vier 

opvoedingsoriëntaties die in hoofdstuk 2 zijn onderscheiden – autonomie, sociaal 

gevoel, conformisme en prestaties – past de autonomie meer bij een leerlinggerichte 

kijk op onderwijs, terwijl conformisme en prestaties meer verwant zijn met een leer-

stofgerichte benadering. Van de opvoedingsoriëntatie ‘sociaal gevoel’ is minder goed 

aan te geven welke onderwijsvisie erbij past. Waarschijnlijk hangt het in ieder geval 

samen met een voorkeur voor onderwijs met een pedagogisch accent. 

Uit de correlaties in tabel 6.1 komt naar voren dat de onderwijsvisie inderdaad is 

ingebed in de opvoedingsoriëntatie. Ouders voor wie autonomie een belangrijk 

opvoedingsdoel is, hebben meer affi niteit met de leerlinggerichte onderwijsbena-

dering. De leerstofgerichte aanpak (met zijn nadruk op discipline, prestaties en een 

centrale plek voor de leerstof) spreekt hen minder aan. 

Voor ouders met een conformistische opvoedingsoriëntatie geldt het omgekeerde: 

zij steunen de leerstofgerichte benadering en hebben minder sympathie voor de 

leerlinggerichte aanpak. Ook prestatiegerichte ouders geven de voorkeur aan de 

leerstofgerichte aanpak. 

‘Sociaal gevoel’ hangt negatief samen met onderdelen van de leerstofgerichte 

benadering, maar hangt, anders dan verwacht, niet samen met een voorkeur voor 

onderwijs met een pedagogisch accent.
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Tabel 6.1 Samenhang tussen opvoedingsoriëntaties en de visie op onderwijs, 2000 
(correlatiecoëffi ciënten)

autonomie 
sociaal 
gevoel confomisme prestatie

basisonderwijs

pedagogische taken – – – –

gerichtheid op het kind 0,17 ** – –0,12 ** –

invloed van ouders en leerlingen 0,09 ** – – –

zelfsturend leren 0,16 ** –0,08 ** –0,08 ** –

totaal leerlinggericht 0,16 ** – –0,09 ** –

discipline –0,26 ** –0,11 ** 0,31 ** 0,12 **

prestaties –0,12 ** –0,19 ** 0,12 ** 0,25 **

leerstof centraal, leerkracht in traditionele rol –0,20 ** – 0,20 ** 0,10 **

geen integratie zorgleerlingen – – – –

totaal leerstofgericht –0,20 ** –0,12 ** 0,20 ** 0,18 **

voortgezet onderwijs

pedagogische taken – – – –

gerichtheid op het kind – – – –

invloed van ouders en leerlingen 0,21 ** – –0,19 ** –

zelfsturend leren 0,13 ** – –0,08 * –

integratie zorgleerlingen – – – –

totaal leerlinggericht 0,14 ** – –0,10 ** –

discipline –0,26 ** – 0,33 ** –

prestaties –0,08   * –0,13 ** – 0,23 **

leerstof centraal, leerkracht in traditionele rol –0,08 * –0,12 ** 0,15 ** 0,07 *

afwijzing heterogene groepen – – –0,09 **

totaal leerstofgericht –0,13 ** –0,10 ** 0,11 ** 0,14 **

* p < 0,05,** p < 0,01

Bron: SCP (KFO‘ 00)

6.3.8 Visie op onderwijs: modern, traditioneel en neutraal
In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat er op basis van de empirie onderscheid te 

maken valt in twee verschillende visies op onderwijsdoelen, het leerklimaat en de 

inrichting van het onderwijs. In de ene, modernere visie staat de leerling centraal; 

in de andere, traditionelere visie de leerstof. Deze indeling van wensen van ouders 

levert echter niet zonder meer een tweedeling tussen ouders op. Weliswaar hebben 

ouders over het algemeen een lichte voorkeur voor leerlinggerichte onderwijsdoelen, 

maar ook leerstofgerichte doelen worden nog steeds belangrijk gevonden. Ouders 

zijn dus niet zonder meer polair in te delen als aanhangers van óf moderne óf tradi-

tionele opvattingen over het onderwijs.6 Overigens heeft een grote groep helemaal 

geen of slechts een zwakke voorkeur voor een van de twee visies. De omvang van 

deze groep hangt overigens wel af van waar de grens wordt gelegd tussen zwak en 
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sterk.7 Bij de hier gehanteerde categorieafbakening heeft 21% van de ouders een 

sterk leerlinggerichte visie en 22% een sterk leerstofgerichte visie. De eerste groep is 

te beschouwen als uitgesproken modern, de tweede als uitgesproken traditioneel in 

hun onderwijsopvattingen. Uit tabel 6.2 blijkt dat deze twee groepen qua samenstel-

ling (opvattingen en kenmerken) nogal uiteenlopen. 

Ouders zonder voorkeur voor een visie worden als een neutrale groep beschouwd 

(16%). De opvattingen en kenmerken van deze groep zijn nog het meest conform de 

‘gemiddelde ouder’. Ouders met een zwakke uitgesproken visie, ten slotte, zijn moei-

lijker te typeren. In sommige opzichten komen ze overeen met de neutrale groep, in 

andere opzichten lijken ze op de sterk uitgesproken groepen.

Tabel 6.2 Opvattingen en kenmerken van ouders,a naar visie op onderwijs (in procenten, 
verticaal gepercenteerdb)

traditioneel modern

sterk 
leerstof-
gericht

zwak 
leerstof-
gericht neutraal

zwak 
leerling-
gericht

sterk 
leerling-
gericht totaal

opvoedingsoriëntatie

autonomiec 31 34 35 43 59 40

conformismec 49 47 42 33 22 38

schoolkeuzemotieven

kindgerichtc 24 26 33 38 57 36

denominatie van de school

openbaar 31 36 35 36 36 35

rooms- katholiek 30 27 31 30 30 30

protestants-christelijk 29 29 28 27 24 27

algemeen bijzonder onderwijs 3 3 3 3 7 4

reformatorisch/gereformeerd vrij 7 5 4 4 4 5

opleidingsniveau ouders

laag 52 53 45 42 24 43

middelhoog 31 32 38 36 38 35

hoog 18 15 17 22 39 22

stemgedrag

klein links 7 8 6 11 21 11

PvdA 15 22 21 20 21 20

D66 6 8 10 11 10 9

CDA 16 12 15 16 10 14

VVD 19 16 19 16 15 17

klein rechts 14 8 9 8 8 9

niet/anders gestemd 23 25 20 19 15 21

totaal 22 20 16 21 21 100

a  Totaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
b  Met uitzondering van de beide opvoedingsoriëntaties en de totaalregel.
c  Berekend op basis van gestandaardiseerde scores; weergegeven is het aandeel met een z-score groter dan 0,25.

Bron: SCP (KFO’00)
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Ouders met een moderne visie op onderwijs

Ouders met een sterk leerlinggerichte visie op onderwijs, onderscheiden zich op een 

aantal punten van de andere groepen ouders. Voor deze ouders is autonomie een veel 

belangrijker en conformisme een veel onbelangrijker opvoedingsoriëntatie. De ont-

wikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel staat voor hen voorop, 

niet gehoorzaamheid of goede manieren. Bij de keuze voor een school letten ze vaker 

op kindgerichte onderwerpen, zoals aandacht voor sociale vaardigheden en creatieve 

vakken.8 Hun kinderen bezoeken relatief vaak het algemeen bijzonder onderwijs, en 

minder vaak een protestants-christelijke school. De ouders zijn relatief hoogopgeleid, 

en bevinden zich wat politieke voorkeur betreft vaker links van het midden.

Ouders met een traditionele visie op onderwijs 

De groep met een traditionele visie is in veel opzichten de tegenpool van die met 

een moderne visie. Deze sterk leerstofgerichte ouders vinden conformisme in de 

opvoeding juist belangrijker en autonomie onbelangrijker. Hun schoolkeuze wordt 

veel minder bepaald door kindgerichte zaken. Hun kinderen zitten relatief vaak op 

protestantse scholen (protestants-christelijk, reformatorisch of gereformeerd-vrijge-

maakt). Verder zijn de ouders relatief laagopgeleid en staan zij politiek gezien meer 

rechts van het midden. Ook gaan zij vaak niet of ‘anders’ stemmen.

Ouders met een neutrale visie op onderwijs

De naam zegt het eigenlijk al: ouders met een neutrale visie bevinden zich in het 

midden. Zij onderscheiden zich van de andere groepen doordat ze geen uitgesproken 

visie hebben op het onderwijs. Het kan zijn dat zij leerling- en leerstofgericht onder-

wijs allebei even belangrijk vinden; het kan ook zijn dat het voor hen niet uitmaakt 

welke visie in het onderwijs in praktijk wordt gebracht. Zij vinden conformisme in de 

opvoeding belangrijker en autonomie minder belangrijk dan de gemiddelde ouders. 

Zij passen in dit opzicht beter bij degenen met een traditionele dan een moderne 

visie. Pragmatisme (bv. een goede bereikbaarheid, kenmerken van het schoolge-

bouw) en prestaties spelen voor hen wel een meer dan gemiddelde rol bij de school-

keuze, maar het verschil met andere groepen ouders is niet signifi cant. De scholen 

waar zij hun kinderen naar toesturen, wijken niet af van het gemiddelde: de kinderen 

zijn naar verhouding verdeeld over de denominaties. Daar spreekt al evenmin een 

voorkeur uit voor een levensbeschouwelijke of onderwijskundige aanpak. Ook in die 

zin is deze groep ouders als neutraal te duiden. Verder zijn zij minder dan gemiddeld 

hoogopgeleid en stemmen zij minder dan gemiddeld op klein links en iets meer dan 

gemiddeld op de vvd.

6.4 Aansluiting vraag en aanbod

6.4.1 Bieden scholen wat ouders wensen?

In het voorgaande is beschreven wat ouders willen dat de school doet. Het onderwerp 

in deze paragraaf is of datgene wat de school daadwerkelijk biedt ook tegemoetkomt 
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aan die wensen. Deze vraag is opportuun, nu de overheid wil dat scholen meer naar 

ouders gaan luisteren en aan hen een grotere invloed in het schoolbeleid toewijst.

Verschillen van mening tussen ouders en scholen over wat geschikt of goed onder-

wijs is, kunnen gevolgen hebben voor het onderwijsaanbod. Als de aansluiting tussen 

de vraag en het aanbod goed is, zal er weinig aanleiding zijn om het beleid van de school 

in de nabije toekomst aan te passen. Als er binnen een school verschillende oudergroe-

pen zijn, met een sterke voorkeur voor hetzij een leerstofgerichte, hetzij een leerlingge-

richte benadering, kan dit spanningen oproepen. Dit hoeft echter niet tot wijzigingen te 

leiden. Bij een grote discrepantie tussen wensen en praktijk zal de school zich wellicht 

genoodzaakt zien de werkwijze aan te passen. Een dergelijke discrepantie, maar ook 

spanningen tussen oudergroepen, kunnen leiden tot meer segmentatie en differentiatie 

in type scholen (denominaties en specifi ek pedagogische aanpak).

Hoe beoordelen ouders de school van hun kind op punten die voor hen belang-

rijk zijn? En zijn er verschillen tussen groepen ouders? Deze vragen worden hierna 

beantwoord.

Meting van oordelen over het aanbod van de school

Het oordeel van ouders over het aanbod van de school is af te lezen aan het verschil 

tussen wat zij wensen en wat zij krijgen. Eerst hebben ze aangegeven welke verwach-

tingen ze hebben van de school van hun kind. Vervolgens hebben ze aangegeven of 

de school aan die verwachtingen voldoet (biedt de school wat ouders wensen, of juist 

niet?). Op grond van de verschillen tussen de vraag van de ouders en het aanbod van 

de scholen is een tevredenheidsoordeel van ouders bepaald. In schema 6.1 is terug te 

vinden welke ouders als tevreden, (enigszins) ontevreden en onverschillig zijn aan-

gemerkt.

Schema 6.1 Bepaling van het oordeel over de onderwijsdoelstellingen aan de hand van 
verschillen tussen de vraag (wens) van de ouders en het aanbod van de school 

wel aangeboden aanbod neutraal niet aangeboden

niet gewenst ontevreden enigszins ontevreden tevreden

wens neutraal onverschillig onverschillig onverschillig

wel gewenst tevreden enigszins ontevreden ontevreden

Als ouders een bepaalde doelstelling graag willen en die wens gerealiseerd zien op 

de school, zijn zij als tevreden beschouwd. Dit geldt tevens voor ouders die consta-

teren dat de school een door hen ongewenst doel niet aanbiedt. Vraag en aanbod 

komen in beide gevallen overeen. Daar waar de wensen van ouders en het aanbod van 

scholen wel uiteenlopen, is sprake van ontevredenheid. Als de praktijk op school niet 

duidelijk is (aanbod neutraal), maar ouders willen het doel wel of juist niet in prak-

tijk gebracht zien, dan gelden ze als ‘enigszins ontevreden’.9
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Ten slotte zijn er ouders met een neutraal standpunt. Zij hebben geen uitgesproken 

verwachtingen over een of meer doelstellingen en het maakt voor hen ook niet uit 

wat de school daaraan doet. In dit geval is het oordeel als ‘onverschillig’ getypeerd.

Zoals uit paragraaf 6.2 naar voren kwam, kunnen de meeste doelstellingen de 

goedkeuring van ouders wegdragen: zij willen graag dat de school deze aanbiedt. 

Slechts een paar doelstellingen zijn minder gewenst. Zowel de tevredenheid als de 

ontevredenheid onder ouders gaat dus vooral over gewenste doelstellingen.

Oordelen over het aanbod in het basis- en voortgezet onderwijs

De meerderheid van de ouders is tevreden over het aanbod van het basisonderwijs: 

gemiddeld over tien doelstellingen is 61% tevreden (tabel 6.3). Dit is niet verwonder-

lijk, aangezien ouders zelf een school uitzoeken die in hun optiek goed bij hen en 

hun kind past (hoofdstuk 4). Niettemin moet die aansluiting na de schoolkeuze nog 

blijken. Er is inderdaad een groep ouders die ontevreden is, maar die groep is nooit 

groot. Gemiddeld is ‘slechts’ 5% van de ouders ontevreden en 13% enigszins ontevre-

den. Een vijfde van de ouders heeft geen uitgesproken wensen over de doelstellingen 

van de school. Zij worden ‘de onverschilligen’ genoemd.

Hoewel eveneens in meerderheid tevreden, zijn ouders in het voortgezet onderwijs iets 

minder tevreden over het aanbod dan in het basisonderwijs: gemiddeld over elf doel-

stellingen is 55% tevreden en 6% ontevreden. Het verschil met het basisonderwijs zit 

hem vooral in de groep die enigszins ontevreden is: gemiddeld 17% tegenover 13% bij 

het basisonderwijs. De groep onverschilligen is even groot als in het basisonderwijs. 

Omdat ouders de schoolkeuze in het voortgezet onderwijs minder in de hand 

hebben (schooladvies, minder keuzemogelijkheden, meer inbreng van het kind), lag 

het overigens in de lijn der verwachting dat de aansluiting tussen de vraag van ouders 

en het aanbod van de school minder goed zou zijn dan in het basisonderwijs.

Tabel 6.3 Oordelen van ouders over de doelstellingen van het funderend onderwijs, 2000 
(in procenten)

ontevreden
enigszins 
ontevreden tevreden

onver-
schillig totaal

basisonderwijs

gemiddelde 4,8 12,8 61,1 21,2 100,0

wv. ongewenste doelstellingen 1,8 2,0 2,5

gewenste doelstellingen 3,0 10,8 58,6

neutraal over wenselijkheid 21,2

voortgezet onderwijs

gemiddelde 6,1 17,0 55,4 21,5 100,0

wv. ongewenste doelstellingen 1,7 2,4 5,9

gewenste doelstellingen 4,4 14,6 49,5

neutraal over wenselijkheid 21,5

Bron: SCP (KFO’00)
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Waar richt de kritiek van ouders zich speciaal op? Waarover zijn zij tevreden en waar-

over juist niet? Verschilt dat voor het basis- en voortgezet onderwijs en zijn er verschil-

len tussen groepen ouders? Op deze vragen zal in het onderstaande worden ingegaan.

6.4.2 Discrepantie tussen vraag en aanbod in het basisonderwijs

De tien doelstellingen die in het basisonderwijs zijn onderscheiden, betreffen zeer 

uiteenlopende onderwerpen. Over het ene onderwerp zijn ouders meer tevreden dan 

over het andere (fi guur 6.9). De grote inhoudelijke verschillen tussen de onderwer-

pen dragen er echter aan bij dat ouders niet alles even essentieel vinden. Omdat het 

voor een goed begrip van de oordelen over de schoolpraktijk uitmaakt of en hoeveel 

belang ouders hechten aan het onderwerp, is dit ook in de fi guur weergegeven. Dit 

bepaalt ook de volgorde van de onderwerpen. 

a   Het gepresenteerde totaal per doelstelling is het percentage ouders dat het gewenst dan wel ongewenst vindt dat de 
     school die nastreeft.

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 6.9 Oordelen van ouders over de schoolpraktijk van de door hen gewenste en 
 ongewenste doelstellingen in het basisonderwijs, 2000 (in procentena)
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Vrijwel alle ouders vinden het ‘welbevinden van het kind’ in combinatie met het ‘tegen-

gaan van probleemgedrag’ op school belangrijk, evenals ‘informatievoorziening’. De 

ouders die hierover (enigszins) ontevreden zijn, vormen maar een klein deel (15% bij 

welbevinden/voorkomen probleemgedrag en 12% bij informatievoorziening). De over-

grote meerderheid is dus tevreden. In de ogen van de meeste ouders zorgen de basis-

scholen er goed voor dat de kinderen het naar hun zin hebben en niet gepest worden. 

Bovendien vinden ze dat de belangrijke informatievoorziening naar behoren is.

‘Gerichtheid op het kind’ en het ‘bevorderen van zelfstandig leren’ gelden als leer-

linggerichte doelstellingen. Daartegenover staan een ‘traditionele rol voor de leer-

kracht’ (in combinatie met ‘leerstofgerichtheid’) en ‘discipline’ als leerstofgerichte 

doelstellingen. De leerlinggerichte doelstellingen zijn weliswaar de laatste decennia 

in het basisonderwijs belangrijk geworden, maar hebben de traditionelere, leerstof-

gerichte doelstellingen niet vervangen. Die laatste hebben ook voor ouders zeker niet 

afgedaan: alle vier de onderwerpen worden zeer belangrijk gevonden. 

De mate van tevredenheid over de praktijk op school verschilt echter wel, maar is 

niet gekoppeld aan de gerichtheid op leerling of leerstof. Zowel bij de gerichtheid op 

het kind als bij de traditionele rol van de leerkracht/leerstofgerichtheid is de onte-

vredenheid betrekkelijk hoog. Dit gaat op voor een vijfde van de ouders, zowel voor 

degenen die kindgerichtheid, als voor degenen die leerstofgerichtheid wensen. Deze 

ouders hebben dus voor een school gekozen die achteraf gezien niet goed past bij 

hun onderwijsopvattingen. 

Bij het bevorderen van zelfstandig leren en discipline, eveneens belangrijk geachte 

doelstellingen, is de schoolpraktijk meer in overeenstemming met de opvattingen 

van ouders (respectievelijk 13% en 16% is ontevreden over het aanbod).

De ‘invloed van ouders en leerlingen’ op het basisonderwijs wordt minder vaak 

belangrijk gevonden, maar hier is het aandeel (enigszins) ontevredenen groot, zowel 

in absolute zin (21%, zie fi guur 6.9a) als in relatieve zin (21% : 65% = 32%, ofwel een 

derde van de ouders die invloed wensen is ontevreden).10 De praktijk voldoet hier 

dus minder goed in de ogen van de ouders. Zij willen samen met hun kinderen meer 

invloed op de school dan op dit moment mogelijk is.

Het aandeel ouders dat wenst dat de school leerlingen opneemt met leer- of gedrags-

problemen, is vergeleken bij de andere onderwerpen bijzonder klein (zie ‘integratie 

van zorgleerlingen’ in fi guur 6.9a). De groep die dit ongewenst vindt, is daaren-

tegen opvallend groot (zie fi guur 6.9b). Van het kwart van de ouders dat wel wil dat 

zorgleerlingen een plaats krijgen in het basisonderwijs, vindt een derde dat de basis-

school onvoldoende tegemoetkomt aan hun integratiewensen. 

Een gedeelte van de groep ouders die geen integratie wil, weet dat gehonoreerd 

door de school en is dus tevreden. Meer dan de helft van diezelfde groep ouders con-

stateert echter dat de school tegen hun zin in toch integratie nastreeft. Hierover is er 

dus veel ontevredenheid.
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Naast integratie van zorgleerlingen worden nog twee andere onderwerpen door een 

substantieel deel van de ouders als ongewenst beschouwd, namelijk de nadruk op 

‘prestaties’ en op ‘pedagogische taken’. Bijna 60% van de ouders die geen nadruk op 

prestaties willen, constateert dat de school tegen hun zin in toch bezig is met prestatie-

gericht onderwijs. Hetzelfde geldt voor de opvattingen over pedagogische taken. In 

hoofdstuk 3 werd duidelijk dat ouders gereserveerd staan tegenover een grote rol 

van de school in de opvoeding. Zij zien opvoeding vooral als hun eigen verantwoor-

delijkheid, of als iets dat zij samen met de school ter hand willen nemen; weinigen 

zien hierin een hoofdrol voor de school weggelegd. Deze opvatting wordt hier onder-

schreven. Een relatief groot deel van de ouders vindt het namelijk ongewenst dat 

de school pedagogische taken op zich neemt, en daarvan is nog eens ruim de helft 

ontevreden, omdat de school dat volgens hen toch doet.

Samenvattend is te stellen dat ouders in meerderheid tevreden zijn over de praktijk 

op de basisschool. Over het bevorderen van zelfstandig leren, de informatievoorzie-

ning en het welbevinden/tegengaan van probleemgedrag zijn zij het meest tevreden. 

Omdat dit tevens de onderwerpen zijn die bovenaan hun wensenlijst staan, kan 

worden geconcludeerd dat er op deze punten geen wezenlijke discrepantie is tussen 

vraag en aanbod. School en ouders zijn het grotendeels met elkaar eens.

De ontevredenheid van ouders, die wel degelijk aanwezig is, richt zich nog het 

meest op de integratie van zorgleerlingen. Ouders willen dit meestal niet en zien het 

toch gebeuren. Verder is er veel kritiek op de invloed van ouders en leerlingen (men 

wil dit wel, maar krijgt het niet), de pedagogische taken en de prestatiegerichtheid.

6.4.3 Discrepantie tussen vraag en aanbod in het voortgezet onderwijs

Figuur 6.10 geeft de tevredenheid over de doelstellingen voor het voortgezet onder-

wijs weer. Ook hier is zichtbaar hoe veel belang ouders hechten aan bepaalde 

kenmerken. Een uitbreiding ten opzichte van het basisonderwijs is de doelstelling 

‘vorming van heterogene groepen’. 

Er is onder ouders met een kind in het voortgezet onderwijs iets meer ontevreden-

heid over het aanbod van de school. Niettemin overheerst ook hier de tevredenheid. 

De onderwerpen waar de ouders nog het meest ontevreden over zijn, zijn dezelfde als 

in het basisonderwijs, zij het dat de volgorde naar ontevredenheid verschilt. Aan de 

gewenste kant is men vaak ontevreden over de ‘invloed van ouders en leerlingen’, ‘de 

traditionele rol van de leerkracht/leerstofgerichtheid’ en de ‘gerichtheid op het kind’ 

(fi guur 6.10a). Aan de ongewenste kant betreft de ontevredenheid de ‘integratie van 

zorgleerlingen’ (fi guur 6.10b).
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a   Het gepresenteerde totaal per doelstelling is het percentage ouders dat het gewenst dan wel ongewenst vindt dat de 
     school die nastreeft.

Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 6.10 Oordelen van ouders over de schoolpraktijk van de door hen gewenste en 
 ongewenste doelstellingen in het voortgezet onderwijs, 2000 (in procentena)
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Vooral de invulling van ‘de traditionele rol van de leerkracht/leerstofgerichtheid’ laat 

volgens ouders te wensen over: twee vijfde van de ouders die deze doelstelling willen, 

is (enigszins) ontevreden over de praktijk op school. Daarbinnen is de enigszins onte-

vreden groep opmerkelijk groot. Het is mogelijk dat ouders hier, om verschillende 

redenen, een neutraal antwoord hebben gegeven. Anders dan in het basisonderwijs, 

hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs met meerdere leraren te maken. Dat 

compliceert het geven van een oordeel, want de ene leerkracht zal de wensen wellicht 

wel in praktijk brengen en de andere niet. Daarnaast kan ook een rol spelen dat ouders 
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minder goed weten hoe de diverse leraren zich op dit punt opstellen. Eigenlijk hadden 

zij dan de antwoordcategorie ‘weet niet’ moeten invullen, maar het valt niet uit te slui-

ten dat zij in plaats daarvan ‘noch mee eens, noch mee oneens’ hebben aangekruist.

Een grote groep ouders wil invloed op de school, maar is ontevreden over de moge-

lijkheden daartoe (twee vijfde). In Ouders bij de les (Vogels 2002) werd geconstateerd 

dat ouders minder betrokken zijn bij het voortgezet onderwijs dan bij het basison-

derwijs, en dat de rol van de leerling daar toeneemt. Vinden ouders de invloed die 

hun kinderen in het voorgezet onderwijs kunnen uitoefenen, inderdaad belangrijker 

dan hun eigen invloed? En hoe oordelen ze dan over de praktijk op school? 

Binnen de doelstelling ‘invloed van ouders en leerlingen’ kan de tevredenheid 

worden vastgesteld over enerzijds de invloed van de ouders en anderzijds die van 

de leerlingen (zie tabel B6.1 voor een overzicht van de items in de doelstelling). Ten 

eerste blijken de ouders inderdaad meer invloed voor hun kind te willen dan voor 

henzelf (drie kwart wil meer invloed voor het kind, de helft wil meer invloed voor 

ouders). Maar ten tweede zijn zij even ontevreden over de invloed die hun kind of 

zijzelf in de praktijk kunnen uitoefenen (in beide gevallen twee vijfde). 

De vorming van ‘heterogene groepen’, ofwel meerdere schoolsoorten in één brugklas, 

is veruit het minst populaire onderwerp (50% vindt het ongewenst, slechts 15% wil het 

wel). Het beleid van de scholen blijkt redelijk goed aan te sluiten bij de opvattingen van 

de ouders, want de tegenstanders van heterogene klassen zien hun kinderen daar lang 

niet altijd mee geconfronteerd. ‘Slechts’ een kwart van de groep die het niet wil, geeft 

aan het toch te krijgen. Van de veel kleinere groep voorstanders van heterogeniteit is 

de helft ontevreden, omdat zij wel heterogeniteit voorstaan maar de school het niet 

aanbiedt.

6.4.4 Variatie in tevredenheid

Komen sommige groepen ouders meer aan hun trekken dan anderen en, zo ja, over 

welke onderwerpen lopen de oordelen uiteen? Voor het beantwoorden van deze 

vragen is nagegaan of ouders in hun oordeel verschillen. Allereerst is bekeken of 

ouders met verschillende visies op het onderwijs ook verschillend oordelen over het 

aanbod van de school. Grotere ontevredenheid binnen de groepen ouders met uitge-

sproken moderne en traditionele opvattingen over het onderwijs kan immers leiden 

tot aanpassingen in het onderwijsaanbod. 

Naast mogelijke verschillen in tevredenheid op grond van hun visie, is nagegaan 

of ouders ook op grond van diverse kenmerken meer of minder tevreden zijn.11 

Tevens is nagegaan of er een samenhang is tussen (on)tevredenheid en bepaalde 

kenmerken van de school, zoals omvang, denominatie (alleen voor basisonderwijs), 

structuur en schoolsoort (alleen voor voortgezet onderwijs). 

Omdat uit Ouders bij de les (Vogels 2002) is gebleken dat actieve ouders meer kennis 

hebben over wat er in de school gebeurt, is tevens onderzocht of betrokken ouders 

anders oordelen over de doelstellingen dan niet-betrokken ouders. Als hierin ver-
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schillen optreden, roept dit de vraag op of de niet-betrokken ouders wel voldoende 

geïnformeerd zijn en of ze wel voldoende gehoord worden.

Meer ontevredenheid onder ouders met een uitgesproken visie 

Als ouders een uitgesproken visie op het onderwijs hebben, blijken zij de school kri-

tisch te volgen op precies die onderwerpen die hun na aan het hart liggen. Op zich is 

dit logisch (waarom zou iemand zich druk maken over iets wat hem niet interesseert?), 

maar opvallend is wel dat de ontevredenheid zich in het basisonderwijs concentreert 

op leerstofgerichte doelstellingen en in het voortgezet onderwijs op leerlinggerichte. 

Figuur 6.11 laat zien in welke mate ouders ontevreden zijn over de doelstellingen 

van het basis- en voortgezet onderwijs. Alleen de doelstellingen waarop ouders 

met een verschillende onderwijsvisie verschillen, zijn afgebeeld. Ouders met een 

sterk leerstofgerichte visie zijn het meest van iedereen ontevreden over de door hen 

gewenste leerstofgerichte doelstellingen (ononderbroken lijnen in fi guur 6.11). De 

sterk leerlinggerichte ouders zijn juist het meest van iedereen ontevreden over de 

door hen gewenste leerlinggerichte doelstellingen (stippellijnen in fi guur 6.11). 

De gewenste doelstelling ‘invloed van ouders en leerlingen’ roept de meeste ontevre-

denheid op onder ouders met een sterk leerlinggerichte visie, zowel in het basis- als 

in het voortgezet onderwijs. De school voldoet hier bepaald niet aan hun wensen.
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a   Met uitzondering van de doelstelling ‘integratie’ gaat het steeds om gewenste doelstellingen.

Bron: SCP (KFO ’00)

Figuur 6.11 Mate van ontevredenheid over het aanbod van de school,a basis- en voortgezet 
 onderwijs, naar visie van ouders op het onderwijs, 2000 (in procenten)

a. basisonderwijs
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Basisonderwijs

Sociaal-structurele en sociaal-culturele kenmerken van ouders spelen geen rol van 

betekenis in hun oordeel over de doelstellingen. Of ze nu laag- of hoogopgeleid zijn, 

op progressieve of confessionele partijen stemmen, of om het even welk ander ken-

merk hebben, zij zijn niet meer of minder tevreden over het aanbod van de school. 

Wel leveren de individuele kenmerken van de ouders (bv. geslacht12) een enkele keer 

verschillen in tevredenheid op, maar alle kenmerken tezamen verklaren slechts een 

fractie van de gemeten verschillen tussen groepen bij de tien afzonderlijke doelstel-

lingen (maximaal 7%). 

Ouders die (in)formeel actief zijn op de basisschool oordelen op verscheidene punten 

milder dan niet-actieve ouders. Betrokken ouders maken bijvoorbeeld deel uit van de 

medezeggenschapsraad (formeel actief) of assisteren in de klas of bij schoolreisjes 

(informeel actief). Ongetwijfeld draagt hun kennis- en informatievoorsprong bij aan 

hun andere oordeel. De niet-betrokken ouders zijn minder tevreden over de invloed 

die ouders en kinderen in het onderwijs kunnen uitoefenen en over de informatie die 

ze van de school krijgen. Door hun geringere contact met de school zijn ze minder 

goed op de hoogte van wat er speelt, en hebben ze er minder invloed op. 

Daarnaast zijn de actieve ouders vaker tevreden over de wijze waarop de school 

zich richt op het kind en er rekening mee houdt, en over hoe de school zelfstandig 

leren bevordert. Ook hiervoor geldt dat deze ouders, meer dan de niet-actieve ouders, 

de praktijk op school waarschijnlijk beter in het vizier hebben.

Een uitzondering vormt de gewenste integratie van zorgleerlingen; hierover zijn 

juist de actieve ouders minder tevreden dan de niet-actieve ouders. Hier leidt de 

informatievoorsprong van de eerste groep dus tot een negatiever oordeel over de 

wijze waarop de school de integratiewensen honoreert.

Als de basisschool van het kind niet de eerste keus van de ouders was – dat is bij 11% 

het geval – zijn zij iets ontevredener over de praktijk op school. Het verschil met de 

andere ouders is echter zelden signifi cant.

Kenmerken van de school leveren in enkele gevallen verschillen tussen groepen ouders op. 

Zo is de denominatie van de basisschool bepalend voor het oordeel over de discipline. 

Vooral als de kinderen op een school voor algemeen bijzonder onderwijs of openbaar 

onderwijs zitten, zijn hun ouders vaker ontevreden: deze scholen zouden in de ogen 

van de ouders meer aandacht moeten schenken aan disciplinering. De leerkrachten 

zijn blijkbaar nog minder dan de ouders voorstanders van deze doelstelling. 

Ouders van kinderen in een orthodox-protestantse school zijn daarentegen 

uitermate tevreden over de handhaving van discipline op de school. Deze groep is, 

in vergelijking met de andere ouders, tevens de grootste voorstander van discipline. 

Aanbod en vraag komen in deze denominatie dus geheel overeen.
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Opvang van zorgleerlingen is de enige doelstelling in het basisonderwijs die op 

substantiële tegenstand stuit. Daarom is nagegaan of groepen ouders van elkaar 

verschillen in tevredenheid als zij deze doelstelling niet wensen. Dan blijkt het oplei-

dingsniveau van ouders van invloed. Laagopgeleiden zijn het meest tevreden: zij die 

geen integratie willen, constateren tot hun genoegen dat de school het ook niet aan-

biedt. Middelhoogopgeleiden, gevolgd door hoogopgeleiden, zijn daar ontevredener 

over; zij vinden dat het vaak tóch tegen hun zin in gebeurt.

Voortgezet onderwijs

Over de doelstellingen in het voortgezet onderwijs zijn ouders, zoals gezegd, iets 

minder tevreden dan over die in het basisonderwijs. Hier verschillen groepen ouders 

ook meer van elkaar, maar net zo min als in het basisonderwijs spelen de sociaal-

structurele en sociaal-culturele kenmerken een rol.13 De verschillen hebben ook hier 

te maken met individuele kenmerken (geslacht van de ouders14 en leeftijd van het kind), 

en met kenmerken van de school (schoolgrootte, schooltype15). 

In het voortgezet onderwijs treft men veel minder actieve ouders aan dan in het basis-

onderwijs, maar degenen die betrokken zijn, zijn vaker tevreden over de praktijk op 

school. Dit blijkt althans bij twee van de doelstellingen waarop actieve en niet-actieve 

ouders van mening verschillen. Zo beoordelen vooral formeel actieve ouders (die in 

een bestuur, ouderraad of medezeggenschapsraad zitten) de pedagogische taken 

positief (een leerlinggerichte doelstelling). De traditionele rol van de leraar (een 

leerstofgerichte doelstelling) wordt zowel door formeel als door informeel actieve 

ouders positiever beoordeeld.

Ook in het voortgezet onderwijs is de gekozen school voor 11% van de ouders niet de 

school van hun voorkeur. Deze ouders hebben meer kritiek op de schoolpraktijk dan 

andere ouders. Hun grotere ontevredenheid richt zich vooral op gewenste leerling-

gerichte onderwerpen als ‘pedagogische taken’, ‘kindgerichtheid’ en ‘zelfstandig 

leren’. Daarnaast is men ook ontevredener over het gewenste leerstofgerichte onder-

werp ‘prestatiegerichtheid’ en over de informatieverstrekking.

Bij het duiden van de verschillende meningen van ouders speelt ook de schoolgrootte 

een enkele keer een rol van betekenis. Kleine scholen brengen in de ogen van de 

ouders de gewenste doelstelling ‘kindgerichtheid’ het best in de praktijk. Over gro-

tere scholen is men vaker ontevreden.

In het voortgezet onderwijs tellen twee doelstellingen naar verhouding veel tegen-

standers, te weten integratie van zorgleerlingen en het vormen van heterogene groe-

pen. Ook hier verschillen groepen ouders niet noemenswaardig van elkaar. Ouders 

van havo/vwo-leerlingen zijn weliswaar meer gekant tegen breed samengestelde 

groepen (uit angst voor afstroom) dan ouders van vmbo-leerlingen, maar de prak-

tijk geeft hun niet meer reden voor ontevredenheid. Blijkbaar wordt, ongeacht het 

schooltype, de wens van homogene groepen ingewilligd.
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6.5 Samenvatting en conclusies

Twee benaderingen: leerstof- en leerlinggerichte aanpak

Ouders zijn een veertigtal doelen, taken en kenmerken van scholen voorgelegd met 

de vraag in hoeverre zij die wenselijk vinden. De kenmerken zijn geclusterd tot tien 

doelstellingen, die vervolgens weer onderverdeeld zijn in twee ideaaltypische bena-

deringen: een leerstof- en een leerlinggerichte. 

In een leerstofgerichte aanpak van het onderwijs ligt de nadruk op het leveren van 

prestaties. Het leerklimaat staat er in het teken van orde en discipline. 

Een leerlinggerichte aanpak benadrukt vormende doelen en het actief verwerven van 

kennis en vaardigheden. Het leerklimaat is er vrijer en gericht op de behoefte van de 

individuele leerling. De nadruk ligt op het leerproces en minder op prestaties.

De afgelopen jaren is de aanpak binnen scholen voor voortgezet onderwijs steeds 

leerlinggerichter geworden. In het basisonderwijs was dit al langer het geval. Niet-

temin blijven leerstofgerichte elementen in het onderwijs eveneens belangrijk. Denk 

aan de Cito-toets en examens.

Ouders hebben een lichte voorkeur voor leerlinggericht onderwijs

Een overzicht van wat ouders aan wensen en opvattingen hebben over de doelstel-

lingen in het basisonderwijs toont aan dat het ‘welbevinden van hun kind ‘bovenaan 

hun lijst staat. Ook ‘informatieverstrekking’ wordt door vrijwel alle ouders zeer 

belangrijk gevonden. Dit geldt tevens, zij het in iets mindere mate, voor de meeste 

andere doelstellingen. De leerlinggerichte doelstellingen krijgen iets meer steun dan 

de leerstofgerichte, maar het is zeker niet zo dat de laatste voor ouders hebben afge-

daan. De ‘traditionele rol van de leerkracht/leerstof’ en ‘discipline’ worden vrijwel 

even hoog aangeslagen als de leerlinggerichte doelstellingen ‘bevorderen van zelf-

standig leren’ en ‘gerichtheid op het kind’. ‘Prestatiegerichtheid’, ook een leerstofge-

richt onderwerp, krijgt echter minder steun van ouders.

Ouders willen ongeveer hetzelfde in het basis- en voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs staat van oudsher meer in het teken van leerstof en presta-

ties. Er blijken echter nauwelijks verschillen te zijn met de wensen die ouders hebben 

ten aanzien van het basisonderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs is er een breed 

draagvlak voor zowel leerling- als leerstofgerichte benaderingen, met een lichte 

voorkeur voor leerlinggerichtheid. En ook hier wordt het leerklimaat van orde en dis-

cipline geenszins overboord gezet; ouders vinden dat nog steeds belangrijk. Dat de 

pedagogische opdracht van de school ook hier weinig draagvlak heeft onder ouders 

en bovendien veel ontevredenheid oproept, is opnieuw een aanwijzing dat ouders er 

niet zo van gediend zijn dat de school een grote rol in de opvoeding speelt (zie ook 

hoofdstuk 3).
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Integratie van zorgleerlingen en heterogene groepen stuiten op weerstand

Onderaan de wensenlijst in zowel basis- als voortgezet onderwijs staat de integratie 

van zorgleerlingen. Het aantal tegenstanders overtreft zelfs het aantal voorstanders. 

Daarbij komt dat ouders vaak ontevreden zijn over het beleid op dit punt, omdat de 

school tegen hun zin in wel integratie voorstaat. Het beleid om leerlingen met pro-

blemen in het gewone onderwijs op te vangen, heeft dus een bijzonder smal draag-

vlak. Waarschijnlijk zijn er onder de voorstanders veel ouders met een kind dat zorg 

nodig heeft.

De heterogene groepering van leerlingen is een onderwerp dat alleen geldt voor 

de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Ook deze doelstelling stuit op veel 

weerstand onder ouders. Hier is echter minder onenigheid over, omdat de scholen in 

de praktijk aan die wens van ouders tegemoetkomen. Er zijn nog maar weinig brede 

brugklassen, die drie schoolsoorten omvatten; deze hebben in de jaren negentig 

plaatsgemaakt voor de smallere variant met twee schoolsoorten.

Verschillen tussen groepen ouders vooral zichtbaar bij leerstofgerichte doelstellingen

De verschillende opvattingen van ouders over het belang van bepaalde onderwijs-

doelstellingen, hangen vooral samen met hun opleidingsniveau, politieke voorkeur 

en etniciteit. Het zijn steeds kleine verschillen en het betreft voornamelijk enkele 

leerstofgerichte doelen. Het maakt bovendien niet veel uit of het over het basis- of 

voortgezet onderwijs gaat. Hoger opgeleide en links georiënteerde ouders vinden 

vooral prestaties, discipline en de traditionele rol van de leerkracht en leerstof 

minder belangrijk dan lager opgeleide en rechts georiënteerde ouders. 

Ook spreken allochtone ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs 

zich meer uit voor leerstofgerichte onderwerpen (taal en rekenen, proefwerken en 

toetsen) dan autochtone ouders. Vooral Turkse en Marokkaanse ouders geven de 

voorkeur aan de leerstofgerichte aanpak. Eerder werd in hoofdstuk 3 duidelijk dat 

alle allochtone groepen veel sterker dan autochtone ouders hechten aan discipline-

ring van leerlingen in de school. Ook dat hoort bij een leerstofgerichte benadering.

Opvattingen over doelstellingen hangen samen met opvoedingsoriëntaties 

De visie op onderwijs staat niet los van de opvattingen over opvoeding. Ouders die 

autonomie voor hun kind belangrijk vinden, staan vaker een leerlinggerichte onder-

wijsbenadering voor (zelfstandig leren en kindgerichtheid) en hebben weinig op met 

een leerstofgerichte aanpak. Voor ouders die conformisme belangrijk vinden, geldt 

het omgekeerde. Zij geven de voorkeur aan discipline, prestaties en de traditionele 

rol van de leerkracht/leerstof. De kleine groep ouders die prestatiegerichtheid in de 

opvoeding belangrijk vindt, hecht daar ook sterk aan in het onderwijs.

Geen groot verschil in opvattingen tussen actieve en niet-actieve ouders

Ouders die betrokken zijn bij de school (formeel en informeel) neigen iets meer 

naar leerlinggerichte doelstellingen dan niet-betrokken ouders. De actieve ouders 

oordelen bovendien iets milder over de wijze waarop de school rekening houdt met 
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hun wensen. De niet-actieve ouders zouden vooral meer invloed en meer informatie 

willen. Hieruit kan worden afgeleid dat de actieve ouders beter geïnformeerd zijn 

over het reilen en zeilen op school. Er is echter geen aanwijzing dat de wensen en ver-

wachtingen van deze twee groepen sterk uiteenlopen. Dit betekent dat, ondanks een 

tekortschietende communicatie en informatie, de opvattingen van de actieve voor-

hoede grotendeels overeenkomen met die van de niet-actieven. Of de actieve ouders 

daarmee de ‘zwijgende meerderheid’ goed vertegenwoordigen, valt echter niet met 

zekerheid te zeggen, omdat de groep ‘onzichtbare ouders’ (naar verhouding vaak 

laagopgeleiden en allochtonen, zie Vogels 2002) ook grotendeels uit beeld bleven in 

de enquête die deze opvattingen over het onderwijs inventariseerde.

Het profi el van de school past redelijk goed bij de wensen van de ouders 

De schoolkeuze zorgt al tot op zekere hoogte voor een match tussen vraag en aanbod. 

Ouders kiezen bij voorkeur voor een school die bij hen past. Zo blijken ouders die 

kozen voor een orthodox-protestantse school meer traditionele opvattingen over 

onderwijsdoelstellingen te hebben (meer leerstof- dan leerlinggericht). Ze zijn zeer 

tevreden over de wijze waarop de school hun wensen in de praktijk toepast. 

Daarentegen zijn ouders van kinderen in het algemeen bijzonder onderwijs meer 

leerlinggericht en minder leerstofgericht. Hierin gaat de school zelfs verder dan de 

ouders zelf, want een deel van de ouders is van mening dat er wel meer aan discipline 

gedaan mag worden. 

De opvattingen van ouders in de grote richtingen, met name het openbaar en het 

rooms-katholiek onderwijs, ontlopen elkaar niet veel (leerlinggericht, maar ook 

leerstofgericht).

De wensen van ouders vinden dus in behoorlijke mate hun weerklank in de doelen 

en taken die de school uitvoert. Overeenstemming overheerst, in het basisonderwijs 

iets meer dan in het voortgezet onderwijs, maar er is ook kritiek. De discrepantie 

tussen vraag en aanbod is het grootst bij de doelstellingen ‘invloed van ouders en 

leerlingen’, ‘de traditionele rol van de leerkracht en leerstof’, ‘gerichtheid op het kind’ 

en ‘integratie van zorgleerlingen’. Afhankelijk van het onderwerp en de onderwijsfase 

(basis- of voortgezet onderwijs) geeft een kwart tot twee vijfde van de ouders aan hier-

over van mening te verschillen met de school. De school realiseert de eerste drie doel-

stellingen minder dan zij wensen. Bij de laatste doelstelling is het andersom: ouders 

willen liever niet dat zorgleerlingen in het gewone onderwijs worden opgevangen, maar 

zij constateren dat het wel gebeurt.

Ouders met een moderne of traditionele visie zijn vaker ontevreden dan ouders met een 

neutrale visie 

Er kunnen drie groepen ouders worden onderscheiden, waarvan er twee tegenge-

stelde visies op onderwijs hebben. De eerste groep is sterk leerlinggericht (moderne 

visie), de tweede sterk leerstofgericht (traditionele visie). Door hun sterk uitgespro-

ken visie, is de kans ook groot dat de school daar niet aan tegemoetkomt. Inderdaad 

treedt bij deze twee groepen de meeste discrepantie op tussen vraag en aanbod. De 
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sterk leerlinggerichte ouders zijn het meest van iedereen ontevreden over de wijze 

waarop de school de door hen gewenste leerlinggerichte doelen invult. Dit is vooral 

bij het basisonderwijs het geval. De sterk leerstofgerichte ouders zijn het meest van 

iedereen ontevreden over de gewenste leerstofgerichte doelen. Deze kritiek is vooral 

zichtbaar in het voortgezet onderwijs. Een derde groep ouders heeft een minder 

uitgesproken, of in het geheel geen visie op het onderwijs; daardoor is er bij hen ook 

sprake van geringe of geen ontevredenheid.

Willen ouders het anders?

Weliswaar heeft een deel van de ouders op onderdelen kritiek op de wijze waarop de 

doelstellingen in het basis- en voortgezet onderwijs worden ingevuld en uitgevoerd, 

maar die kritiek wijst niet op grote tegenstellingen tussen ouders en de school. 

Groepen ouders verschillen onderling wel in visie (zo prefereren sommigen een meer 

leerstofgerichte aanpak), maar zij hebben dan vaak al een school gekozen die aan-

sluit op hun eigen opvattingen. 

Over het algemeen is een grote overeenstemming te constateren tussen de wensen 

van de ouders en het beleid van de school. Het lijkt er dan ook op dat het beleid niet veel 

zal gaan verschuiven als ouders in de toekomst meer invloed krijgen in de school.

Ouders met een uitgesproken visie op onderwijs zouden wel graag zien dat de 

school verder opschuift in de door hen gewenste richting. De ideale school van ouders 

met een sterke voorkeur voor leerlinggericht onderwijs, zou wel eens een school 

kunnen zijn waar toetsen en examens zijn afgeschaft. Illustratief voor zo’n mogelijke 

verschuiving is ook het wensenpakket van Turkse en Marokkaanse ouders: hun voor-

keur voor cognitief en prestatiegericht onderwijs, kan bij meer marktwerking ertoe 

leiden dat meer scholen de leerstofgerichte aanpak weer voorop gaan zetten. 



179Ouders over doelen en inrichting van het onderwijs

Bijlage bij hoofdstuk 6

Tabel B6.1 Gewenste kwaliteit van het onderwijs, basis- en voortgezet onderwijs, 2000
(in procenten mee eens plus helemaal mee eens)

basis-
onderwijs 

voorgezet 
onderwijs

welbevinden/tegengaan probleemgedrag

kinderen moeten met plezier naar school gaan 99 98

de school moet streng optreden tegen pesten 97 97

de school moet alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk tegengaana 91

de school moet streng optreden tegen vernielingen, diefstal en agressief gedraga 63

de school moet streng optreden tegen spijbelena 86

informatie

de school moet de ouders regelmatig op de hoogte stellen van de vorderingen van 
het kind 97 96

ouders moeten gemakkelijk contact kunnen opnemen met leerkrachten 98 96

invloed

het is belangrijk dat ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school 56 52

de school moet zich op de hoogte houden van de wensen van ouders 69 64

het is belangrijk dat er op school rekening wordt gehouden met de wensen en 
belangen van leerlingen 69 74

het is normaal dat leerlingen ook kritiek hebben op de leraara 67

inspraak van leerlingen op school is belangrijka 89

zelfstandig leren

het is belangrijk dat leerlingen zelfstandig opdrachten leren uitvoeren 96 96

het is belangrijk dat leerlingen op school leren samenwerken 99 98

het is belangrijk dat leerlingen zich afvragen waarom ze bepaalde dingen 
moeten leren 82 85

leerlingen moeten actief en zelfstandig leren werkena 96

leraren moeten in de eerste plaats leerlingen begeleiden in hun leerprocesa 89

kindgericht

het lesaanbod van de school moet afgestemd zijn op de verschillende capaciteiten 
van kinderenb 84

de school moet rekening houden met verschillen tussen kinderen 91 82

onderwijs moet aansluiten bij de leefwereld van kinderenb 79

de leerkrachten moeten extra begeleiding geven als dat nodig is 92 91

leerlingen moeten veel persoonlijke aandacht krijgen 84 75

pedagogische taken

het is een taak van de school om leerlingen rekening te leren houden met anderen 72 68

het is een taak van de school om leerlingen normen en waarden bij te brengen 60 63

het is een taak van de school om leerlingen voor zichzelf te leren opkomen 62 54

het is een taak van de school om leerlingen sociale vaardigheden bij te brengen 57 60

naast de onderwijskundige taak heeft de school ook een opvoedkundige taak 62 53

de school moet leerlingen respect voor andere culturen bijbrengen 64 73

leerkrachten moeten vooral opvoeders zijn 9 15
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Tabel B6.1 Gewenste kwaliteit van het onderwijs, basis- en voortgezet onderwijs, 2000
(in procenten mee eens plus helemaal mee eens)

basis-
onderwijs 

voorgezet 
onderwijs

het is een taak van de school om leerlingen een kritische houding tegenover de 
maatschappij bij te brengen 40 38

de school heeft een taak om kinderen te helpen bij puberteitsproblemena 43

discipline

op school zijn orde en discipline belangrijk 86 88

op school dienen de leerlingen de leerkracht te gehoorzamen 85 76

het is belangrijk dat leerlingen zich goed gedragen op school 94 94

leerlingen horen in de klas stil te zijn en goed op te letten 56 61

leerkrachten moeten duidelijke regels hanteren 97 97

de school dient vooral inzet en ijver te vragen van leerlingen 61 77

prestaties

de school moet met een kind het hoogste haalbare prestatieniveau proberen te 
bereiken 60 73

het is belangrijk dat leerlingen hoge rapportcijfers halen 11 32

het geven van cijfers is een goede stimulans voor leerlingenb 60

rol leerkracht/leerstof

leerkrachten moeten vooral de leerstof goed kunnen uitleggen 95 95

leraren moeten vooral goede vakdocenten zijna 87

de leerstof (taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde) moet in het onderwijs 
centraal staanb 83

integratie zorgleerlingen

kinderen met gedragsproblemen moeten in het gewone basisonderwijs worden 
opgevangenb 29

kinderen met leerproblemen kunnen beter naar speciale scholenb 32

de school moet er alles aan doen om leerlingen met gedragsproblemen te helpena 69

leerlingen die door hun gedrag de gang van zaken op school of in de klas 
voortdurend verstoren, moeten van school worden gestuurda 56

heterogene groepena

de school moet leerlingen met uiteenlopende capaciteiten zoveel mogelijk bij elkaar 
in de klas zetten 21

de school moet leerlingen met dezelfde capaciteiten zoveel mogelijk bij elkaar in de 
klas zetten 59

a  Alleen gevraagd voor het voortgezet onderwijs.
b  Alleen gevraagd voor het basisonderwijs.

Bron: SCP (KFO’00)

vervolg
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Tabel B6.2 Multivariate analysea visie op basisonderwijs, 2000

pedagogi-
sche taak

kind-
gericht prestaties discipline

traditio-
nele rol 
leerstof/
leerkracht

totaal 
leerstofb

totaal gemiddelde 3,51 4,10 3,30 3,94 4,15 3,80

opleiding - bèta n.s. 0,09 0,16 0,17 0,23 0,24

lager 4,06 3,41 4,03 4,26 3,90

middelbaar 4,11 3,27 3,91 4,14 3,77

hoger 4,17 3,16 3,83 4,94 3,65

inkomen - bèta n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

laag

midden 

hoog

geloof - bèta n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

geen 

rooms-katholiek

Nederlands-hervormd

gereformeerd

anders

politieke voorkeur - bèta 0,13 n.s. n.s. 0,17 n.s. n.s.

klein links 3,60 3,78

PvdA 3,56 3,89

D66 3,47 3,92

CDA 3,50 3,93

VVD 3,42 3,92

klein rechts 3,64 4,10

niet gestemd 3,44 4,00

leeftijd – bèta 0,16 n.s. 0,11 n.s. n.s. 0,09

< 35 jaar 3,40 3,24 3,77

35-44 jaar 3,53 3,30 3,80

≥ 45 jaar 3,71 3,51 3,91

geslacht - bèta 0,10 0,07 n.s. n.s. 0,08 n.s.

vrouw 3,49 4,11 4,16

man 3,65 4,02 4,04

percentage verklaarde 
variantie 7 3 5 9 9 9

a  Gemiddelde score op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens), voor achterliggende 
 items zie tabel B6.1.
b  Totaal leerstofgericht exclusief afwijzing integratie van zorgleerlingen.

Bron: SCP (KFO ’00)
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Tabel B6.3 Multivariate analysea visie op voortgezet onderwijs, 2000 

invloed prestaties discipline

traditionele 
rol leerstof/
leerkracht

totaal 
leerstofb

totaal gemiddelde 3,67 3,52 397 4,26 3,92

opleiding - bèta n.s. n.s 0,16 0,18 0,16

lager 4,04 4,33 3,98

middelbaar 3,96 4,30 3,92

hoger 3,86 4,08 3,81

inkomen – bèta n.s. n.s. n.s. n.s n.s.

laag

midden 

hoog

geloof - bèta n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

geen 

rooms-katholiek

Nederlands-hervormd

gereformeerd

anders

politieke voorkeur - bèta 0,19 0,16 0,22 0,17 0,18

klein links 3,80 3,40 3,81 4,07 3,77

PvdA 3,62 3,61 3,93 4,30 3,92

D66 3,58 3,41 3,89 4,19 3,84

CDA 3,69 3,51 3,96 4,29 3,92

VVD 3,67 3,60 4,04 4,36 4,00

klein rechts 3,46 3,32 4,18 4,26 3,93

niet gestemd 3,64 3,58 4,01 4,37 3,99

leeftijd – bèta n.s. n.s. n.s 0,09 0,10

≤ 39 jaar 4,26 3,95

40-44 jaar 4,24 3,90

≥ 50 jaar 4,40 4,02

geslacht – bèta 0,13 n.s. n.s 0,18 0,09

vrouw 3,71 4,32 3,94

man 3,58 4,10 3,86

percentage verklaarde variantie 7 4 11 12 10

a  Gemiddelde score op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) t/m 5 (helemaal mee eens), voor achterliggende
 items zie tabel B6.1.
b  Exclusief ‘afwijzing heterogene groepen’ in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. 

Bron: SCP (KFO ’00)
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Noten

1  In het voortgezet onderwijs hebben naast de ouders en personeel, ook leerlingen zitting 

in de medezeggenschapsraad.

2  De voorstellen voor het basisonderwijs (tk 2003/2004d) gaan daarin wat minder ver 

dan geadviseerd door de Commissie kerndoelen basisonderwijs (2002). Het advies om 

uit te gaan van een vast kerndeel en een differentieel deel dat scholen ruimte biedt eigen 

keuzen te maken, is niet gevolgd. 

3  Er is een selectie gemaakt van items uit de lijst van Denessen (2000), waarbij het 

meetinstrument is toegespitst op respectievelijk het basis- en voortgezet onderwijs. De 

peiling van Denessen (2000) was gericht op de mening over onderwijs in het algemeen. 

Items die verwijzen naar de functie van het onderwijs voor de arbeidsmarkt, zijn buiten 

beschouwing gelaten. In de fase van onderwijs waar het kfo zich op richt, is dat nog 

niet aan de orde. 

4  In het basisonderwijs neigen gereformeerde ouders eveneens naar meer steun voor 

pedagogische taken, maar dat verschil is niet signifi cant

5  Hoewel het een orgaan zonder wettelijke status is, is de ouderraad gerekend tot de for-

mele organen. De veronderstelling is dat ouders in de ouderraad meer invloed hebben 

dan de doorsnee ouder.

6  Een principale-componentenanalyse leverde twee dimensies op: leerlinggerichtheid en 

leerstofgerichtheid. Dit houdt in dat men een voorkeur voor de ene of de andere onder-

wijsvisie kan hebben, maar niet dat het een het ander uitsluit (dat zou wel het geval zijn 

geweest bij een eendimensionale oplossing). 

7  Met behulp van de gestandaardiseerde afwijkingen van de gemiddelde scores (de 

z-scores) op de dimensies ‘leerlinggerichtheid’ en ‘leerstofgerichtheid’ is een schaal 

geconstrueerd die loopt van sterk leerstofgericht tot sterk leerlinggericht. De gestan-

daardiseerde scores op de ene dimensie zijn daartoe afgetrokken van die van de andere 

dimensie. Grote verschillen duiden op een sterke voorkeur voor een visie (verschil 

is groter dan -1 en 1 sd). Kleine verschillen duiden op een zwakke voorkeur (verschil 

van -1 tot -0,25 sd en 0,25 tot 1 sd). Geen of zeer kleine verschillen duiden op het even 

belangrijk of onbelangrijk vinden van de twee genoemde visies op onderwijs (verschil 

ligt tussen -0,25 en 0,25 sd). Vervolgens is deze schaal afgezet tegen de opvoedings-

oriëntaties, schoolkeuzemotieven en achtergrondkenmerken van ouders. Dat maakt 

inzichtelijk om welke ouders het gaat.

8  De andere schoolkeuzemotieven die gelden voor zowel het basis- als voortgezet onder-

wijs (pragmatisme, prestaties, levensbeschouwing) verschillen niet signifi cant tussen 

de groepen ouders. 

9  Het valt niet helemaal uit te sluiten dat de neutrale antwoordcategorie ‘noch mee eens, 

noch mee oneens’ ook is ingevuld als men niet goed kon bepalen wat het precieze 

aanbod van de school op het desbetreffende terrein was, ondanks het feit dat men hier 

de antwoordcategorie ‘weet niet’ kon invullen. Bij sommige onderwerpen, zoals infor-

matie over het kind, wordt de antwoordcategorie ‘noch mee eens, noch mee oneens’ 

relatief weinig ingevuld. ‘Informatie’ is een onderwerp waarvan de ouders goed weten 

of de school die wel of niet aanbiedt. Bij een onderwerp als ‘kindgericht onderwijs’ 

kunnen de ouders wat lastiger bepalen of dat in de school naar hun wens wordt toege-

past. Juist daar vullen zij relatief vaak de neutrale antwoordcategorie in.

10  Ter vergelijking: de relatieve ontevredenheid is een zevende bij welbevinden/voorkomen 

probleemgedrag en een vijfde bij kindgerichtheid. 
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11  De mogelijke verschillen tussen groepen ouders zijn onderzocht met behulp van een 

analyse waarin achtergrondkenmerken (leeftijd en geslacht ouders, leeftijd en geslacht 

kinderen), sociaal-structurele kenmerken (opleidingsniveau, inkomen, gezinssamen-

stelling) en sociaal-culturele kenmerken (opleidingsrichting, geloofsovertuiging, 

politieke overtuiging) in onderlinge samenhang zijn meegenomen. Er is uitgegaan 

van de tevredenheidsoordelen over de kenmerken die ouders wensen (dus de oordelen 

van de voorstanders van de doelstellingen). Er zijn schalen geconstrueerd op basis 

van de tevredenheid per item. Dit is gedaan voor elk van de tien doelstellingen in het 

basisonderwijs en elk van de elf in het voortgezet onderwijs. Alleen bij de integratie van 

zorgleerlingen is tevens gekeken naar mogelijke verschillen tussen tegenstanders (deze 

doelstelling is namelijk ongewenst).

12  Zo vinden vaders vaker dat er te weinig aandacht is voor zelfsturend leren en zijn moe-

ders ontevredener over de door hen gewenste integratie van zorgleerlingen, maar in 

beide gevallen zijn de verschillen klein. Daar komt bij dat de eerste doelstelling in ieder 

geval weinig ontevredenheid oproept, en dat bij de tweede doelstelling de groep ouders 

die integratie wenst al klein is en de groep ontevredenen daarbinnen ook.

13  Net als in het basisonderwijs, verklaren de achtergrondkenmerken samen met de 

sociaal-structurele en sociaal-culturele kenmerken slechts een fractie van de verschillen 

(ook hier maximaal 7%). 

14  Bij enkele doelstellingen zijn vaders ontevredener dan moeders. Vaders zijn vaker van 

mening dat de school te weinig pedagogische taken op zich neemt, te weinig aan infor-

matievoorziening doet, het zelfstandig leren meer moet bevorderen en hun kinderen 

in heterogene groepen zou moeten plaatsen. Alleen als het om de traditionele rol van 

leraren gaat, zijn het de moeders die vaker vinden dat de school hen daar onvoldoende 

in tegemoetkomt. Zoals bij de opvoedingswaarden al bleek, nemen ook bij de onder-

wijsdoelstellingen moeders meer traditionele posities in en vaders meer moderne.

15  Deze laatste kenmerken zijn apart bestudeerd en niet in het multivariate model meege-

nomen. 
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7 Een tevreden klant?

7.1  Inleiding en vraagstelling 

Het oordeel van ouders over de kwaliteit van de school van hun kind wordt in de 

toekomst vermoedelijk belangrijker. Een school die in de ogen van ouders onder de 

maat presteert, zal stappen moeten nemen om onvrede onder ouders (en leerlingen) 

weg te nemen. Hadden scholen in het verleden met name te maken met oordeel 

van de inspectie, in de toekomst zullen scholen daarnaast meer en meer rekening 

moeten houden met het kwaliteitsoordeel van ouders. Vernieuwing in de informatie-

voorziening, zoals de schoolgids en de kwaliteitskaarten van de onderwijsinspectie, 

zijn mede bedoeld om ouders beter beslagen ten ijs te laten komen in de dialoog met 

de school. 

Consumentenoordeel over de kwaliteit

Scholen kunnen te maken krijgen met diverse wensen en opvattingen van ouders 

over opvoeding en onderwijs; daarop is in voorgaande hoofdstukken uitvoerig inge-

gaan. Als er discrepanties zijn tussen de wensen van ouders en het onderwijsprofi el 

van een school, kan dat leiden tot druk van de kant van de ouders om het aanbod aan 

te passen. Zo kunnen ouders meer aandacht eisen voor een leerlinggerichte benade-

ring of juist wat meer nadruk willen op leerprestaties of op ‘orde en discipline’. Een 

vergelijking van dergelijke wensen met de gepercipieerde praktijk, heeft duidelijk 

gemaakt in welke mate het aanbod past bij de visie van ouders. 

De benadering in dit hoofdstuk is een andere. Centraal staat hier de vraag wat ouders 

vinden van de kwaliteit van het onderwijs; hoe goed vinden ouders de school van hun 

kind nu eigenlijk? Op welke onderdelen vinden zij dat de school van hun kind goed 

presteert, en op welke onderdelen niet? Het draait het hier dus om de ‘consumenten-

tevredenheid’; een rechtstreekse beoordeling van scholen in termen van ‘goed’ of 

‘slecht’, of ergens daartussen in.

Die beoordeling is niet alleen van belang voor individuele scholen, zodat die 

eventueel maatregelen kunnen treffen om ontevreden ouders tegemoet te komen. 

Ook in de landelijke discussie speelt, naast de inzichten die naar voren komen uit de 

inspectierapporten, het oordeel van de gezamenlijke ouders een rol. 

In de jaren negentig hebben zich de nodige veranderingen voltrokken in het basis- en 

voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs is veel geld gestoken in het vormen van 

kleinere groepen in de onderbouw. In het voortgezet onderwijs werd een proces van 

fusies en schaalvergroting in gang gezet, naast inhoudelijke veranderingen zoals de 

basisvorming en het studiehuis. 
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Over de effecten van schaalvergroting voor de kwaliteit van het onderwijs zijn de 

nodige discussies gevoerd. De voordelen van groepsverkleining zijn evenmin onom-

streden. De vraag is in hoeverre de omvang van de school en de groepsgrootte van 

invloed zijn op de door ouders waargenomen kwaliteit. 

Meer nadruk op verantwoording aan ouders

De beleidsfi losofi e van afnemende overheidsbemoeienis met de scholen en meer 

inbreng van ouders, werkt ook door in het toezicht op het onderwijs. De opzet is niet 

alleen ouders te laten meedenken over de te volgen koers, scholen zullen ook meer 

dan voorheen verantwoording moeten afl eggen aan ouders (en leerlingen): ‘hori-

zontale’ verantwoording wordt belangrijker. Bovendien zal het ‘verticale’ toezicht 

van de onderwijsinspectie zich meer baseren op het principe van ‘toezicht op maat’ 

en op proportionaliteit. Dat houdt in dat de inspectie in de toekomst meer zal aan-

sluiten bij de doelen die school zichzelf stelt en gebruik zal maken van de resultaten 

van zelfevaluaties van de scholen. Voor scholen die hun zaken goed op orde hebben, 

gaan de frequentie en de intensiteit van het toezicht omlaag. In dat verband wordt 

gesproken van ‘verdiende autonomie’ (ocw 2004a). Het verticale toezicht langs de 

lijn van de onderwijsinspectie blijft weliswaar belangrijk, maar de horizontale ver-

antwoording aan ouders krijgt al met al meer gewicht. 

Ouders en de inspectie 

Het is voor ouders moeilijk om een oordeel te vormen over de kwaliteit van een 

school. Uiteraard kunnen ouders zichtbare zaken, zoals de schoonmaak en het 

onderhoud van het gebouw, goed waarnemen en zich er een oordeel over vormen; 

hetzelfde geldt voor zaken als de lesuitval en de contacten die de school onderhoudt 

met ouders. Daarentegen is het vellen van een oordeel over de kwaliteit van het 

onderwijsproces of van het niveau van de opbrengsten veel moeilijker; niet alleen zijn 

deze aspecten minder zichtbaar, het vergt ook een zekere deskundigheid om daar 

een oordeel over te kunnen vormen. 

In de praktijk zal het oordeel van ouders bovendien worden gekleurd door erva-

ringen met hun eigen kind; wanneer het op school minder goed gaat met hun kind, 

zullen ouders waarschijnlijk eerder kritisch oordelen over de school dan wanneer 

hun kind die zonder al te veel problemen doorloopt.

De informatie die de onderwijsinspectie ter beschikking stelt, moet het ouders 

mogelijk maken een gefundeerd oordeel te vormen over de school van hun kind en 

op basis daarvan de dialoog met de school aan te gaan. De vraag is of het oordeel 

van ouders in de praktijk min of meer spoort met dat van de inspectie. Een verschil 

in oordeel kan een gevolg zijn van een verschil in criteria en prioriteiten, maar het is 

ook mogelijk dat verschillend wordt geoordeeld over min of meer dezelfde criteria. 

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gepresenteerd die hier enig licht op werpt. Is 

er verband tussen het deskundigenoordeel van de inspectie en het oordeel van ouders 

over dezelfde school?
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De vergelijking heeft een exploratief karakter en pretendeert – ook gezien de beper-

kingen van het datamateriaal – niet meer dan een eerste aanzet te zijn. Vanwege de 

complexe structuur van het voortgezet onderwijs, waar vaak verschillende vestigingen 

per school voorkomen, blijft de vergelijking beperkt tot het basisonderwijs. 

Vraagstelling van het hoofdstuk

De vraagstelling van dit hoofdstuk is als volgt samen te vatten: 

– Hoe oordelen ouders over de kwaliteit van de school van hun kind?

– Welke kenmerken van het onderwijsaanbod zijn van invloed op het kwaliteitsoor-

deel?

– In welke mate stemt het oordeel van ouders over de kwaliteit van een school over-

een met dat van de onderwijsinspectie? 

Gebruikte gegevens in dit hoofdstuk 

De gegevens in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de ‘tevredenheidsmodule’ van de 

enquête Ouders over de kwaliteit van het funderend onderwijs (kfo), aangevuld met 

uitkomsten van een vergelijkbare meting van tevredenheid uit de enquête Kwaliteit 

van de quartaire sector (kqs). De enquête-kqs is in 2002 uitgevoerd in opdracht van 

het scp.

Om de vergelijking tussen de oordelen van ouders en inspectie mogelijk te maken, 

heeft de inspectie de gegevens ter beschikking gesteld die zij verzamelt in het kader 

van het toezicht op de scholen. Met behulp van de naam en het adres van de scholen 

die de kinderen van de respondenten bezoeken, zijn de gegevens van de inspectie 

gekoppeld aan het kfo-bestand. In paragraaf 7.3 wordt de aanpak van de vergelij-

king verder toegelicht

Indeling van het hoofdstuk

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 7.2 brengt aan de hand van het 

genoemde enquêtemateriaal het oordeel van ouders over de kwaliteit van de school 

in kaart. Paragraaf 7.3 presenteert de resultaten van de vergelijking van het ouder-

lijk oordeel met dat van de inspectie. Paragraaf 7.4 rondt het hoofdstuk af met een 

samenvatting en enkele conclusies. 

7.2 Hoe goed vinden ouders de school van hun kind?

Uit de berichtgeving in de media komt een weinig rooskleurig beeld van de kwaliteit 

van het onderwijs naar voren. Personeelstekorten, lesuitval, gedragsproblemen en 

geweldsincidenten zetten de toon. De algehele indruk die op basis van die berich-

ten makkelijk ontstaat, is er een van malaise of zelfs van crisis. Peilingen onder 

het brede publiek bevestigen dat beeld. Zo komt uit het scp-onderzoek Kwaliteit 

van de quartaire sector (kqs) naar voren dat in 2002 een op de drie volwassenen de 

kwaliteit van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs als ‘slecht’ of ‘matig’ 
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bestempelde. Ook was een op de drie volwassenen van mening dat de kwaliteit 

van het basis- en het voortgezet onderwijs de laatste vijf jaar achteruit was gegaan, 

terwijl slechts een op de tien volwassenen dacht dat de kwaliteit was verbeterd. De 

fi nanciële injecties van eind jaren negentig, bijvoorbeeld ten behoeve van de groeps-

verkleining van het basisonderwijs en ict-voorzieningen in het basis- en voortgezet 

onderwijs, konden de beeldvorming bij het brede publiek kennelijk niet in gunstige 

zin beïnvloeden. 

7.2.1 Oordeel over de kwaliteit van de basisschool

Tegen de achtergrond van de negatieve beeldvorming, is het kwaliteitsoordeel van 

ouders over de basisschool van hun kind verrassend positief. Zowel ouders die in 

2000 (kfo) als die in 2002 (kqs) werden ondervraagd, bleken in grote meerderheid 

positief over veel kwaliteitsaspecten van de basisschool. Echter, de peilingen zijn 

onderling niet helemaal te vergelijken, vanwege een iets afwijkende formulering van 

antwoordcategorieën.1 

In beide peilingen oogsten de basisscholen bovenal lof op het punt van het ‘stimuleren 

van zelfstandigheid’. Uit de gegevens in hoofdstuk 6 bleek dat ouders veel belang hech-

ten aan deze ‘moderne’ doelstelling, en de scholen doen het in dit opzicht kennelijk 

goed in de ogen van ouders. Ook de sfeer op de basisschool – een heel belangrijke lei-

draad bij het kiezen van een school – wordt in beide onderzoeksjaren positief gewaar-

deerd door de overgrote meerderheid van de ouders. Verder is de grote meerderheid 

van de ouders goed te spreken over de opbrengsten van het onderwijs, hier geïndiceerd 

door ‘resultaten bij taal en rekenen’ en wellicht ook door ‘voorbereiding op het vervolg-

onderwijs’. In 2000 velt slechts zo’n 5% van de ouders het oordeel ‘slecht of matig’ 

over deze twee punten (fi guur 7.1a). Twee jaar later ligt dat percentage wat hoger: 

iets meer dan een op de tien ouders waardeert de basisschool met een ‘slecht’ of 

matig’(fi guur 7.1b). Vanwege het reeds genoemde verschil in antwoordcategorieën, 

wijst dat niet per se op een toename van het aantal negatief oordelende ouders. 

De inzet en deskundigheid van het personeel – niet opgenomen in de peiling 

van 2000 – komen in 2002 eveneens als sterke punten naar voren. Enerzijds hebben 

scholen met vacatureproblemen te kampen gehad, en is het goed mogelijk dat zij 

concessies hebben moeten doen aan de kwaliteit van het personeel, om de vacatures 

te vervullen. Anderzijds lijkt er niet zoveel reden voor zorg, als wordt afgegaan op de 

waardering van ouders. 
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Figuur 7.1 Oordeel van ouders over de kwaliteit van de basisschool van hun kind, 
 2000 en 2002

a. 2000

b. 2002

Bron: SCP (KFO’00; KQS’02)
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Minder sterke punten waren in 2000 de zorg voor leerlingen die speciale aandacht 

behoeven, hetzij vanwege leerproblemen, hetzij vanwege hoogbegaafdheid, en het 

inspelen op de wensen en klachten van ouders. Tussen de 12% en 15% kwalifi ceert de 

school van hun kind als slecht of matig op deze aspecten, en een aanzienlijke groep 

kwam niet verder dan het oordeel ‘voldoende’. De peiling uit 2002 bevestigt het 

minder gunstige oordeel op deze punten, terwijl ook het verwante ‘de aandacht voor 

de individuele leerling’ in dat jaar als een minder sterk punt naar voren komt (niet 

opgenomen in de peiling van 2000). 

Onderhoud en, vooral, de schoonmaak van het schoolgebouw waren in 2002 met 

afstand het zwakste punt van de Nederlandse basisscholen; maar liefst de helft van 

de ouders meent dat de basisschool van hun kinderen slecht of matig wordt schoon-

gehouden. 

Verder waren er in 2002 in de ogen van ouders in veel basisscholen nog steeds 

onvoldoende computers beschikbaar, dit ondanks omvangrijke investeringen in ict.

Er is de ouders niet gevraagd om een totaaloordeel over ‘de kwaliteit’ van de school. 

Wel is daarvan een indruk te krijgen door het gemiddelde over alle onderdelen te 

berekenen. Het op die manier berekende totaaloordeel blijkt in zowel 2000 als 2002 

overwegend positief te zijn (tabel 7.1). Gemiddeld genomen scoren de basisscholen 

in 2000 een waarde van 3,6, wat overeenkomt met een oordeel dat ligt tussen vol-

doende (score 3) en goed (score 4). 

Tabel 7.1 Totaaloordeel van ouders over de kwaliteit van de basisschool van hun kind, 2000 
en 2002 (in procenten)

2000 2002

gemiddelde waarderinga 3,6 3,1

totaaloordeel

negatiefb 3 3

overwegend negatiefc 6 4

gemengdd 17 8

overwegend positiefe 17 15

positieff 57 70

totaal 100 100

a  1 = zwak, 2 = matig, 3 = voldoende (2002 goed), 4 = goed (2002 zeer goed), 5 = zeer goed (2002 uitstekend).
b  De meerderheid van de onderdelen wordt negatief beoordeeld, hooguit een enkel onderdeel krijgt een positief 
 oordeel.
c  Het aantal negatief beoordeelde onderdelen is groter dan het aantal positief beoordeelde onderdelen.
d  Het aantal positief en negatief beoordeelde onderdelen is ongeveer gelijk.
e  Het aantal positief beoordeelde onderdelen is groter dan het aantal negatief beoordeelde onderdelen.
f  De meerderheid van de onderdelen wordt positief beoordeeld, hooguit een enkel onderdeel krijgt een negatief 
 oordeel.

Bron: SCP (KFO’00; KQS’02)
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In 2002 bedraagt het gemiddelde van de oordelen over de diverse onderdelen aspecten 

3,1 en ligt het daarmee 0,1 punt boven de score die overeenkomt met het oordeel 

‘goed’. Daarbij zij aangetekend dat het totaaloordeel in 2002 wordt gedrukt door de 

in dat jaar in de meting meegenomen negatieve beoordeling van het onderhoud en de 

schoonmaak van het schoolgebouw. 

Tabel 7.1 laat zien dat er een aanzienlijke spreiding is rond het gemiddeld positieve 

oordeel; er is een grote groep ouders die positief is over alle of bijna alle onderdelen 

van de school van hun kind, er is een groep die op wat meer punten een voorbehoud 

maakt, en er is een groep waarbij de onvrede overheerst. 

De groep die positief oordeelt, vormt in beide onderzoeksjaren een ruime meer-

derheid. Het gaat daarbij om ouders die de meerderheid van de kwaliteitsonderdelen 

positief waarderen, en geen of slechts een enkel onderdeel als zwak of matig. Aan de 

andere kant is een op de tien ouders duidelijk ontevreden (negatief plus overwegend 

negatief). Het hogere percentage positieve ouders in 2002 is een artefact van het al 

genoemde verschil in antwoordcategorieën.2 

Hangt de waardering van de school samen met de institutionele kenmerken van de 

school? Dit is ook in het publieke debat aan de orde geweest: de laatste jaren is veel 

gesproken over de nadelen van grootschalige instellingen, waarbij de discussie ove-

rigens meer ging over het voortgezet dan over het basisonderwijs. Eerder onderzoek 

van het scp wees uit dat het welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs niet 

of nauwelijks samenhangt met de schoolgrootte (Bronneman-Helmers et al. 2002). 

De vraag is nu of dat ook geldt voor het kwaliteitsoordeel van de ouders; beoordelen 

ouders de kwaliteit van kleine basisscholen positiever dan die van grote?

Een tweede vraag over het basisonderwijs is die naar de relatie tussen de groeps-

grootte en de kwaliteit. Er is de laatste jaren veel geld gestoken in groepsverkleining 

van het basisonderwijs; vanaf 2003 is daar jaarlijks 550 miljoen euro mee gemoeid 

(Herweijer en Kuhry 2003). Onderzoek naar de samenhang tussen groepsgrootte 

en leerprestaties (taal, rekenen) wijst niet op positieve effecten van kleine groepen. 

Levin (2002) vindt zelfs een licht positief effect van grote groepen. Is er verschil in 

het kwaliteitsoordeel van ouders met kinderen in kleine en in grote groepen? 

Geen verschil tussen kleine en grote scholen of tussen kleine en grote klassen

De gegevens verzameld in het kfo bieden de mogelijkheid het kwaliteitsoordeel van 

ouders af te zetten tegen de schoolgrootte, de klassengrootte, en ook de denomi-

natie van de school en de gevolgde onderwijskundige aanpak. De klassengrootte blijkt 

niet of nauwelijks samen te hangen met het kwaliteitsoordeel van ouders (tabel 7.2). 

Ook bij klassen van meer dan 30 leerlingen is een ruime meerderheid van de ouders 

(overwegend) positief over de kwaliteit van de school. Op onderdelen die met name 

gevoelig zouden kunnen zijn voor klassengrootte, zoals de ‘sfeer in de klas’, de 

‘begeleiding van leerlingen met leerproblemen’ of van ‘hoogbegaafde leerlingen’, 

zijn er geen verschillen van enige betekenis.



192 Een tevreden klant?

De grootte van de school hangt evenmin samen met het kwaliteitsoordeel van ouders; 

grote basisscholen komen er niet slechter van af dan kleine. De zorgen over negatieve 

gevolgen van de doorgeschoten schaalvergroting vinden dus geen steun in het oordeel 

van ouders over grote en kleine basisscholen. Later in deze paragraaf wordt ingegaan 

op verschillen in kwaliteit tussen grote en kleine scholen voor voortgezet onderwijs; in 

deze sector is een heftiger discussie gaande over de nadelen van schaalvergroting.

Tabel 7.2 Totaaloordeel van ouders over de kwaliteit van de basisschool hun kind, 2000 
(in procenten)

sterk 
negatiefa

over-
wegend 
negatiefb gemengdc

over-
wegend 
positiefd

sterk 
positiefe totaal

allen 3 6 17 17 57 100

klassengrootte

< 20 leerlingen 2 6 18 18 56 100

20-24 leerlingen 3 6 21 16 55 100

25-29 leerlingen 4 6 14 19 57 100

≥ 30 leerlingen 3 6 16 14 61 100

schoolgrootte

≤ 100 leerlingen 7 6 14 19 55 100

101-200 leerlingen 4 4 17 18 57 100

201-300 leerlingen 3 7 18 16 56 100

301-400 leerlingen 2 8 15 13 62 100

≥ 401 leerlingen 4 6 16 20 54 100

denominatie

openbaar 4 5 19 19 52 100

protestants-christelijk 3 5 17 16 59 100

rooms-katholiek 3 7 17 14 59 100

reformatorisch/gereformeerd-
vrijgemaakt 4 11 16 15 53 100

algemeen bijzonder 0 0 9 23 68 100

onderwijskundig concept

geen specifi ek concept 4 6 18 17 55 100

wel een specifi ek concept 2 4 13 17 65 100

a De meerderheid van de onderdelen wordt negatief beoordeeld, hooguit een enkel onderdeel krijgt een positief 
 oordeel.
b  Het aantal negatief beoordeelde onderdelen is groter dan het aantal positief beoordeelde onderdelen.
c  Het aantal positief en negatief beoordeelde onderdelen is ongeveer gelijk.
d  Het aantal positief beoordeelde onderdelen is groter dan het aantal negatief beoordeelde onderdelen.
e De meerderheid van de onderdelen wordt positief beoordeeld, hooguit een enkel onderdeel krijgt een negatief 
 oordeel.

Bron: SCP (KFO’00)
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Bij het vergelijken van scholen van verschillende denominaties komen iets meer ver-

schillen naar voren. Het totaaloordeel over algemeen bijzondere scholen is naar 

verhouding positief, terwijl het oordeel over de scholen in de kleine protestantse 

richtingen wat minder gunstig is. De waardering voor de drie grote richtingen loopt 

nauwelijks uiteen. Hooguit wordt het openbaar onderwijs iets minder vaak ‘sterk 

positief’ en iets vaker ‘overwegend positief’ gewaardeerd dan de twee andere grote 

richtingen.

 

De kwaliteit van scholen die een specifi eke aanpak volgen (jenaplan, montessori, 

dalton enz.) wordt over het algemeen wat hoger gewaardeerd dan die van andere 

scholen. Dat gunstige oordeel geldt met name het stimuleren van ‘zelfstandig 

werken’ – een wezenlijk kenmerk van de verschillende specifi eke onderwijskundige 

concepten –, de aandacht voor ‘hoogbegaafde leerlingen’ en de ‘sfeer in de klas’.

7.2.2  Oordeel over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs 

In het voortgezet onderwijs spelen andere kwesties dan in het basisonderwijs. Niet 

alleen staat het voortgezet onderwijs, meer dan het basisonderwijs, in het teken van 

presteren, ook spelen er, door de hogere leeftijd van de leerlingen, problemen die in 

het basisonderwijs niet of nauwelijks voorkomen (spijbelen, schooluitval, vandalisme, 

diefstal, geweld). Het tegengaan van deze problemen heeft voor ouders de allerhoogste 

prioriteit (zie hoofdstuk 6). Door geweldsincidenten – de moord op een conrector van 

het Terracollege – zal deze prioriteit alleen maar verder zijn toegenomen.

De waarderingscijfers wijzen uit dat de scholen in het voortgezet onderwijs het 

zowel in 2000 als in 2002 op dit punt goed deden; een zeer ruime meerderheid van 

ouders oordeelt positief over de maatregelen die scholen nemen om dit soort proble-

men te voorkomen en over de wijze waarop scholen ertegen optreden (fi guur 7.2a en b).

 

Op veel andere punten vertoont het oordeel van ouders over het voortgezet onderwijs 

gelijkenis met het oordeel over de basisschool. Dat wil zeggen dat het stimuleren van 

zelfstandigheid van leerlingen en de deskundigheid van het personeel relatief sterke 

punten zijn, terwijl ook het oordeel over leerprestaties vrij positief is (in 2002 nog 

wat positiever dan in 2000). Ook hier heeft de personeelsschaarste in de ogen van 

ouders kennelijk geen funeste gevolgen gehad voor de kwaliteit van het personeel. 

Wel wordt de motivatie van het personeel in het voortgezet onderwijs minder hoog 

aangeslagen dan in het basisonderwijs.
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Figuur 7.2 Oordeel van ouders over de kwaliteit van de school voor voortgezet onderwijs 
 van hun kind, 2000 en 2002 

a. 2000

b. 2002

Bron: SCP (KFO ’00; KQS’02)
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De oordelen over de begeleiding van leerlingen, over de mate waarin de scholen voor 

voortgezet onderwijs rekening houden met de wensen van ouders en over de schoon-

maak van het gebouw zijn minder gunstig. Ook dat is overeenkomstig het patroon 

bij het basisonderwijs. 

Het met afstand meest negatieve oordeel wordt geveld over de uitvoering van het 

lesrooster. Maar liefst de helft van de ouders beoordeelde in 2002 de school van hun 

kind als ‘slecht’ of ‘matig’ vanwege de frequente lesuitval. Dit oordeel moet worden 

begrepen tegen de achtergrond van de forse lesuitval in het voortgezet onderwijs; 

acht op de tien ouders rapporteren dat hun kind in de afgelopen maand te maken 

had met onverwachte lesuitval. Drie op de tien kinderen werden maandelijks vijf keer 

of meer getroffen door onverwachte lesuitval (zie Vogels 2002).

Het totaaloordeel over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs, dat net als bij het 

basisonderwijs berekend is als het gemiddelde over de diverse onderdelen, is rede-

lijk positief. In 2000 bedroeg de gemiddelde score 3,6, waarmee het halverwege ligt 

tussen ‘voldoende’ en ‘goed’ (3 = voldoende, 4 = goed). Deze score is vrijwel identiek 

aan die van het basisonderwijs (tabel 7.3). 

In 2002 bedroeg de score 3,0, hetgeen overeenkomt met ‘goed’ en een fractie lager 

ligt dan de waardering voor het basisonderwijs in datzelfde jaar. 

De groep ouders bij wie de ontevredenheid overheerst, is van vergelijkbare 

omvang als in het basisonderwijs; ongeveer een op de tien ouders velt een negatief, 

of overwegend negatief oordeel. De overgrote meerderheid oordeelt ‘positief’ of 

‘overwegend positief’. 

Tabel 7.3 Totaaloordeel van ouders over de kwaliteit van de school voor voortgezet onderwijs 
van hun kind, 2000 en 2002

2000 2002

gemiddelde waarderinga 3,6 3,0

totaaloordeel

negatiefb 5 3

overwegend negatiefc 7 6

gemengdd 15 10

overwegend positiefe 17 13

positieff 58 69

totaal 100 100

a  1 = zwak, 2 = matig, 3 = voldoende (2002 goed), 4 = goed (2002 zeer goed), 5 = zeer goed (2002 uitstekend).
b  De meerderheid van de onderdelen wordt negatief beoordeeld, hooguit een enkel onderdeel krijgt een positief
 oordeel.
c  Het aantal negatief beoordeelde onderdelen is groter dan het aantal positief beoordeelde onderdelen.
d  Het aantal positief en negatief beoordeelde onderdelen is ongeveer gelijk.
e  Het aantal positief beoordeelde onderdelen is groter dan het aantal negatief beoordeelde onderdelen.
f  De meerderheid van de onderdelen wordt positief beoordeeld, hooguit een enkel onderdeel krijgt een negatief
 oordeel.

Bron: SCP (KFO’00; KQS’02)
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Klein is fi jn?

In de jaren negentig zijn veel kleine categorale scholen voor voortgezet onderwijs 

opgegaan in grotere scholengemeenschappen. Op deze schaalvergroting is veel 

kritiek; de scholen zouden zijn verworden tot anonieme ‘leerfabrieken’, waarin de 

individuele leerling verloren gaat. Zoals al vermeld, is de omvang van scholen voor 

voortgezet onderwijs niet van invloed gebleken op het welbevinden van de leerlingen 

(Bronneman-Helmers et al. 2002). Het blijkt dat ook in de beleving van ouders er 

geen verschil in kwaliteit is tussen kleine en grote scholen. Noch het totaaloordeel 

(tabel 7.4), noch het oordeel over kwaliteitsonderdelen die te maken hebben met 

aandacht voor leerlingen en preventie en aanpak van problemen, hangen samen met 

de schoolgrootte (niet in tabel 7.4). Verder zijn er ook geen verschillen in waardering 

tussen brede, drie of vier schoolsoorten omvattende scholen, en smalle, een of twee 

schoolsoorten omvattende scholen (niet in tabel 7.4).

Kwaliteit van het vwo wordt het meest positief beoordeeld

Het soort onderwijs dat de leerling volgt, hangt wel enigszins samen met het kwali-

teitsoordeel. Het vwo wordt het meest positief gewaardeerd; de waardering van het 

vmbo en, met name, het havo blijft daar wat bij achter. De onvrede van ouders van 

havisten richt zich met name op de begeleiding van de leerlingen en op de preventie 

en aanpak van problemen. De waardering van het vmbo is op deze punten relatief 

gunstig, maar het vmbo scoort, net als het havo, wat minder goed op het punt van 

leerresultaten dan het vwo. 

Het gunstige oordeel van ouders van brugklassers heeft waarschijnlijk te maken 

met de nog maar korte periode waarin de ouders met de school te maken hebben. 

Eventuele problemen doen zich doorgaans pas na verloop van tijd voor.

Net als in het basisonderwijs, zijn sommige verschillen in waardering gerelateerd 

aan de denominatie van de scholen. Echter, de richting van die verschillen wijkt af. 

In het basisonderwijs is het oordeel over de algemeen bijzondere scholen opvallend 

positief. In het voortgezet onderwijs, daarentegen, oordelen ouders juist negatief 

over scholen van deze richting. Dit negatieve oordeel blijft niet beperkt tot uitsluitend 

de resultaten, de leerlingbegeleiding of probleempreventie en -aanpak. 

Omgekeerd is het oordeel over de reformatorische en de gereformeerd-vrijge-

maakte scholen in het voortgezet onderwijs opvallend positief, terwijl deze scholen 

in het basisonderwijs wat minder gunstig worden beoordeeld. De verschillen tussen 

de scholen van de grote richtingen zijn gering. Ook oogsten scholen met een speci-

fi ek onderwijskundig concept wederom opvallend veel waardering.
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Tabel 7.4 Totaaloordeela van ouders over de kwaliteit van de school voor voortgezet onderwijs 
van hun kind in 2000 (in procenten)

sterk 
negatiefa

over-
wegend 
negatiefb gemengdc

over-
wegend 
positiefd

sterk 
positiefe totaal

allen 5 7 15 17 57 100

onderwijssoort

brugklas 1 1 16 18 64 100

vbo/mavo 5 8 16 15 56 100

havo 6 7 18 20 50 100

vwo 3 6 9 17 65 100

schoolgrootte

≤ 300 leerlingen 8 3 16 15 58 100

301-600 leerlingen 4 6 14 21 54 100

601-1000 leerlingen 5 6 16 14 60 100

1001–1500 leerlingen 3 7 16 18 57 100

≥ 1501 leerlingen 5 9 14 13 60 100

denominatie

openbaar 6 5 17 18 55 100

protestants-christelijk 4 6 13 19 58 100

rooms-katholiek 4 8 13 12 62 100

reformatorisch/gerefor-
meerd-vrijgemaakt 2 2 11 10 75 100

algemeen bijzonder 6 14 20 23 36 100

onderwijskundig concept

geen specifi ek concept 5 7 16 17 56 100

wel een specifi ek concept 3 5 8 12 71 100

a De meerderheid van de onderdelen wordt negatief beoordeeld, hooguit een enkel onderdeel krijgt een positief 
 oordeel.
b  Het aantal negatief beoordeelde onderdelen is groter dan het aantal positief beoordeelde onderdelen.
c  Het aantal positief en negatief beoordeelde onderdelen is ongeveer gelijk.
d  Het aantal positief beoordeelde onderdelen is groter dan het aantal negatief beoordeelde onderdelen.
e De meerderheid van de onderdelen wordt positief beoordeeld, hooguit een enkel onderdeel krijgt een negatief
 oordeel.

Bron: SCP (KFO’00)

7.2.3  De uiterste stap: wisselen van school 

Ouders die ontevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs in de school van hun 

kind, zullen in eerste instantie proberen problemen te verhelpen door de school erop 

aan te spreken. Pas als klagen niet helpt en problemen voortduren, wordt de overstap 

naar een andere school overwogen, als uiterste stap. Het wisselen van school is tame-

lijk ingrijpend voor het kind en een overstap is een serieuze indicatie van onvrede met 

de kwaliteit van het onderwijs en/of met de aanvankelijke gemaakte keuze.
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Volgens de kfo enquête is 6% van de basisschoolleerlingen ooit uit onvrede van 

school gewisseld. Dit percentage ligt (uiteraard) het laagst in de onderbouw (4%) en 

loopt op tot 7% voor bovenbouwleerlingen.3 Tegen het einde van het basisonderwijs 

zit dus een op de veertien leerlingen vanwege onvrede met de vorige school op een 

andere basisschool dan waar gestart werd. Daarnaast is nog eens een op de tien leer-

lingen vanwege verhuizing van school gewisseld.4

De belangrijkste redenen om van school te wisselen zijn ontevredenheid met de 

onderwijskundige aanpak, het niet naar de zin hebben van het kind, slechte commu-

nicatie tussen ouders en school, en onvrede met het beleid en/of de organisatie van 

de school. Het overstappen naar een andere school vanwege de veranderende samen-

stelling van de leerlingenpopulatie, komt volgens de gegevens nauwelijks voor. De 

witte vlucht voltrekt zich voornamelijk bij de aanvang van het basisonderwijs, als 

ouders een school kiezen.

In het voortgezet onderwijs wordt minder uit onvrede van school gewisseld. Ongeveer 

4% van de leerlingen is om andere redenen dan een verhuizing van school gewisseld. 

Voor een deel van die 4% was de vorige opleiding te moeilijk en bestond er geen moge-

lijkheid om binnen de eigen school over te stappen naar een lagere onderwijssoort. 

Wanneer deze leerlingen van de genoemde 4% worden afgetrokken, blijft niet meer 

dan 2% over. Als er al uit onvrede van school wordt gewisseld, dan gebeurt dat vooral 

in het vbo. Dat er in het voortgezet onderwijs zo weinig uit onvrede van school wordt 

gewisseld, is wellicht een gevolg van de dunnere spreiding van scholen voor voortgezet 

onderwijs. Daarnaast kan een gebrekkige aansluiting tussen de lesprogramma’s van 

verschillende scholen meespelen. 

7.3  Ouders versus de inspectie

Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs is van oudsher opgedragen aan de 

onderwijsinspectie. Deze ziet namens de overheid toe op de naleving van wette-

lijke voorschriften, en beoordeelt ook de kwaliteit van het onderwijsproces en de 

opbrengsten van het onderwijs. Bij dit laatste gaat het om de voortgang in de ont-

wikkeling van leerlingen en in de leerresultaten die de scholen met hun leerlingen 

behalen. Bij de kwaliteit van het onderwijsproces gaat het om zaken als de leertijd, 

het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen en de zorg voor leerlingen met 

specifi eke behoeften. 

Naast de inspectie vormen ook ouders zich een oordeel over de kwaliteit van de 

school. In paragraaf 7.2 is een overzicht gegeven van het oordeel op een aantal 

punten. Tegen de achtergrond van de in paragraaf 7.1 gesignaleerde toenemende 

nadruk op horizontale verantwoording, kan de vraag worden gesteld hoe het oordeel 

van de ouders zich verhoudt tot dat van de inspectie. Er is een reële kans dat scholen 

met tegengestelde signalen te maken krijgen: tevreden ouders en een ontevreden 

inspectie, of net andersom.
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Om de vergelijking van het oordeel van beide partijen mogelijk te maken, zijn de 

gegevens van de onderwijsinspectie gekoppeld aan de oordelen van ouders volgens 

de kfo-enquete.5 Benadrukt moet worden dat de vergelijking een exploratief karak-

ter heeft. Ten eerste is de vraagstelling in de kfo- enquête niet precies toegesneden 

op de indicatoren uit het toezichtskader van de inspectie.6 Een aantal indicatoren 

wordt niet gedekt door de vragen uit de enquête; in andere gevallen is er wel inhou-

delijke verwantschap, maar wijkt de precieze invulling af. 

In de tweede plaats zijn de scholen die in de vergelijking zijn betrokken, met 

slechts één, soms twee ouders vertegenwoordigd. De betrokken ouders zullen niet 

altijd representatief zijn voor de overige ouders van de school. Uitspraken over 

individuele scholen zijn dus niet mogelijk, er kunnen alleen globale relaties worden 

gelegd tussen het oordeel van ouders en dat van de inspectie. Bovendien blijft de 

vergelijking beperkt tot het basisonderwijs. Reden daarvoor is dat het vestigingspa-

troon in het voortgezet onderwijs, met talrijke hoofd- en nevenvestigingen, te veel 

complicaties oplevert. Gekozen is om alleen scholen in de vergelijking te betrekken 

die werden onderworpen aan het uitgebreide Integraal schooltoezicht (ist), waarbij 

meer onderdelen aan de orde komen dan bij het beperktere reguliere schooltoe-

zicht (rst). Een nadeel is wel dat het aantal ouders en scholen die in de vergelijking 

kunnen worden betrokken, daardoor sterk verminderd is.

 

Tabel 7.5 geeft een overzicht van de aspecten van de onderwijskwaliteit die zijn 

beoordeeld door de ouders, en de daarmee verwante indicatoren van de inspectie. De 

inspectie beoordeelde bij ist de diverse indicatoren op een driepuntsschaal (m.n. de 

opbrengsten van het onderwijs) of een vierpuntsschaal (de overige indicatoren). De 

oordelen van de ouders zijn dezelfde als gerapporteerd in fi guur 7.1a en lopen dus op 

een vijfpuntsschaal van ‘slecht’ tot ‘zeer goed’. 

De samenhang tussen het oordeel van de ouders en dat van de inspectie is in kaart 

gebracht in de vorm van correlatiecoëffi ciënten (tabel 7.5). De samenhangen zijn 

weliswaar positief, maar de coëffi ciënten zijn zonder uitzondering laag en bovendien 

niet statistisch signifi cant, met uitzondering van de samenhang tussen de ‘begelei-

ding van leerlingen met leerproblemen’ en ‘leerlingenzorg’. Afgaande op deze gege-

vens is er dus weinig overlap tussen het oordeel van ouders en de inspectie. 
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Tabel 7.5 Samenhang tussen het oordeel over basisscholen van ouders en van de 
onderwijsinspectie, 2000

oordeel oudersa   oordeel onderwijsinspectieb correlatie

leerresultaten bij taal en rekenen opbrengsten op of boven niveau 0,03

stimuleren van zelfstandig leren een werken
pedagogisch klimaat stimulerend en 
uitdagend 0,05

didactisch handelen: actieve betrokken-
heid van de leerlingen 0,01

begeleiding van leerlingen met leerproblemen leerlingenzorg 0,12*

begeleiding van hoogbegaafde leerlingen leerlingenzorg  0,06

sfeer in de klas (onderling respect, niet pesten)
pedagogisch klimaat: veilig en structure-
rend 0,05

inspelen op wensen en klachten van ouders contacten met ouders 0,03

a In vijf gradaties ( slecht, matig, voldoende, goed, zeer goed).
b In vier gradaties (zwak, meer zwak dan sterk, meer sterk dan zwak, sterk), opbrengsten in drie gradaties 
 (onder-, op- ,of boven het verwachte niveau).
* signifi cant (p < 0,05)

Bron: SCP (KFO’00); Inspectie van het onderwijs (Integraal Schooltoezicht)

De vergelijking wordt gehinderd door de geringe spreiding in de inspectieoordelen. 

Mogelijk is dit een gevolg van de opdracht van de inspectie, namelijk het waarborgen 

van een bepaald basisniveau. Zo scoort bij de ist variabele ‘opbrengsten’, 82% van 

de gekoppelde scholen in de middelste categorie (‘op of rond verwacht niveau’), 7% 

‘onder verwacht niveau’, en 12% ‘boven verwacht niveau’. Op de proceskenmerken 

van de inspectie die in de vergelijking zijn betrokken, scoort ongeveer 70% van de 

gekoppelde scholen in de categorie ‘meer sterk dan zwak’. De enige uitzondering is 

het kenmerk ‘leerlingenzorg’, dat wat meer spreiding vertoont, en tevens sterker dan 

andere indicatoren (en als enige signifi cant) samenhangt met het ouderlijk oordeel.

Verder blijkt het oordeel van ouders ook samen te hangen met het functioneren van 

hun kind. Ouders van kinderen die beter dan gemiddeld presteren in vakken als taal 

en rekenen, oordelen aanzienlijk positiever over verschillende aspecten van de kwali-

teit van het onderwijs dan ouders van kinderen die minder dan gemiddeld presteren

Het gebrek aan samenhang tussen het oordeel van de ouders en dat van de inspectie, 

betekent dat er een gerede kans is dat ouders en inspectie een tegengesteld oordeel 

vellen. Zo wordt geen enkele school die als inspectieoordeel ‘opbrengsten onder het 

verwachte niveau’ meekrijgt, door de ouders op het punt van ‘leerresultaten bij taal en 

rekenen’ als ‘slecht’ of ‘matig’ beoordeeld. Het algemene beeld – ouders zijn zelden 

negatief over de leerresultaten van de school – gaat evengoed op voor de scholen die 

door de inspectie negatief zijn beoordeeld. Ook op het punt van ‘stimuleren van zelf-

standig werken’ krijgen scholen die door de inspectie op de verwante indicatoren als 

‘meer zwak dan sterk’ worden betiteld, in meerderheid een pluim van de ouders.
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De hier gepresenteerde verkenning van de samenhang tussen de oordelen van ouders 

en inspectie, is geen aanleiding voor al te veel optimisme; de oordelen stemmen maar 

weinig overeen. Echter, nogmaals zij benadrukt dat vanwege de genoemde beperkingen 

geen harde conclusies mogelijk zijn. Een grondiger aanpak van de analyse dan hier 

mogelijk was – een fl ink aantal ouders per school, nauwkeurige afstemming van de 

ouderlijke oordelen op de indicatoren van de inspectie – zal moeten uitwijzen of deze 

eerste conclusie te pessimistisch is.

7.4  Samenvatting en conclusies

Centraal in dit hoofdstuk stond de vraag naar de tevredenheid van ouders met kwa-

liteit van het onderwijs op de school van hun kind. Het ging daarbij om het ‘consu-

mentenoordeel’; een directe beoordeling in termen van ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’ 

van verschillende onderdelen van het onderwijs. Daarbij is nagegaan in hoeverre het 

oordeel over de kwaliteit varieert met de schoolgrootte, de groepsgrootte, de richtingen 

van de school enzovoort. Ten slotte is een verkennende vergelijking uitgevoerd van 

de oordelen van ouders en de onderwijsinspectie.

Basisonderwijs: tevredenheid overheerst

De tevredenheid van ouders met de kwaliteit van de basisschool is vrij groot. Zowel 

de peiling uit 2000 als die uit 2002 wijst uit dat de overgrote meerderheid positief 

oordeelt over zaken als het ’stimuleren van zelfstandig werken’, de ‘leerresultaten bij 

taal en rekenen’, ‘de sfeer in de klas’ en ‘de voorbereiding op het vervolgonderwijs’. 

Ook het oordeel over de inzet en deskundigheid van het personeel, alleen gepeild 

in 2002, is in overgrote meerderheid positief. Minder gunstig is het oordeel over de 

aandacht voor de individuele leerlingen, over de zorg voor leerlingen met problemen 

en over het inspelen op de wensen van ouders. Verder is het oordeel over de fysieke 

toerusting van de school relatief ongunstig (ict-voorzieningen, schoonmaak en 

onderhoud van het gebouw). 

Tegenover de ruime meerderheid van ouders die overwegend of zelfs vrijwel uitslui-

tend positief is over de verschillende onderdelen van de basisschool, staat een kleine 

maar niet onbelangrijke groep van ontevredenen. Bijna een op de tien ouders beoor-

deelt de meerderheid van de onderdelen van de basisschool van het kind negatief. 

Voortgezet onderwijs: tevredenheid over tegengaan van probleemgedrag; lesuitval is de 

achilleshiel 

Het oordeel over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs komt in een aantal 

opzichten overeen met dat over het basisonderwijs. Hooguit is de groep ouders bij 

wie de ontevredenheid overheerst een fractie groter dan in het basisonderwijs. Net 

als in het basisonderwijs, zijn het stimuleren van zelfstandigheid en de behaalde 

leerresultaten relatief sterke punten, terwijl de begeleiding van leerlingen, het rekening 

houden met de wensen van de ouders en de schoonmaak van het gebouw er minder 

goed van afkomen. Het oordeel over de ict-voorzieningen is in het voortgezet 

onderwijs gunstiger dan in het basisonderwijs. 
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Het oordeel over het voor het voortgezet onderwijs specifi eke aandachtspunt van het 

tegengaan van probleemgedrag (spijbelen, vandalisme, diefstal, geweld) is positief. 

Het tegengaan hiervan heeft niet alleen hoge prioriteit (zie hoofdstuk 6), scholen 

maken er in de ogen van ouders kennelijk ook veel werk van. Daarentegen is de les-

uitval in de ogen van ouders de achilleshiel van het voortgezet onderwijs; bijna de 

helft van de ouders komt niet verder dan het oordeel ‘slecht’ of ‘matig’.

Schoolgrootte en groepsgrootte niet van invloed op kwaliteitsoordeel; richting enigszins 

van invloed 

In de jaren negentig zijn veel kleine categorale scholen voor voortgezet onderwijs 

opgegaan in grotere scholengemeenschappen. In de publieke discussie is de vrees 

uitgesproken dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit van het onderwijs. Er is 

echter geen verschil in het oordeel van ouders over de kwaliteit van grote en kleine 

scholen, ook niet wanneer de vergelijking wordt toegespitst op onderdelen die 

schaalgevoelig lijken (de aandacht voor de leerlingen, preventie en aanpak van pro-

bleemgedrag). Ook is er in het basisonderwijs geen samenhang tussen het ouderlijk 

kwaliteitsoordeel en de groepsgrootte. 

Het oordeel over scholen van de grote denominaties loopt niet veel uiteen, noch in 

het basis- noch in het voortgezet onderwijs. Hooguit is het oordeel over het openbaar 

onderwijs wat minder positief dan over het rooms-katholieke en het protestants-

christelijke onderwijs. Algemeen bijzondere basisscholen doen het opvallend goed. 

Dat is deels te herleiden tot het positieve oordeel over scholen die zich baseren op een 

specifi ek onderwijskundig uitgangspunt (montessori, jenaplan. e.d.). 

Wisselen van school: vaker in het basisonderwijs dan in het voortgezet onderwijs 

In het uiterste geval resteert ontevreden ouders geen andere weg naar de overstap 

naar een andere school. Uiteindelijk wisselt bijna een op de veertien leerlingen van 

basisschool uit onvrede met uiteenlopende aspecten van kwaliteit van het onderwijs. 

Gezien het toch wel ingrijpende karakter van zo’n overstap, is dat een behoorlijk 

aantal. Het is een belangrijke nuancering van het overwegend positieve beeld.

Ouders versus de inspectie: weinig samenhang volgens een eerste verkenning 

Tegen de achtergrond van de grotere nadruk op horizontale verantwoording van scho-

len aan de ouders, is de vraag actueel hoe het oordeel van ouders over een school zich 

verhoudt tot dat van de inspectie (de verticale verantwoording). Een verkennende ver-

gelijking, waarbij het oordeel van de inspectie over individuele basisscholen is afgezet 

tegen het oordeel van ouders over dezelfde school, wijst niet op veel samenhang. Scho-

len die naar het oordeel van de inspectie onder de maat presteren, worden door ouders 

evengoed positief beoordeeld. Alleen op het punt van de leerlingenzorg is er een zekere 

mate van overeenstemming tussen ouders en inspectie. Echter, door de nodige beper-

kingen die aan de uitgevoerde analyse kleven, zijn er geen harde conclusies te trekken. 

Of de pessimistische conclusie standhoudt, zal uit vervolgonderzoek moeten blijken. 
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Noten

1  In 2002 was ‘voldoende’ niet als antwoordcategorie opgenomen; ouders die in 2000 de 

kwaliteit met een ‘voldoende’ waardeerden, moesten in 2002 kiezen tussen het negatief 

geladen ‘matig’ of het positief geladen ‘goed’. 

2  De score ‘voldoende’, die in 2000 een antwoordmogelijkheid was, is niet genoeg om 

als ‘positief te worden aangemerkt. In 2002 ontbrak deze antwoordmogelijkheid, waar-

door ouders eerder het antwoord ‘goed’ zullen hebben gegeven. 

3  De enquêtevraag bevat naast een aantal name genoemde redenen voor onvrede ook een 

categorie ‘andere redenen’. Indien deze categorie wordt meegeteld. ligt het percentage 

dat van school is gewisseld uit onvrede 1% à 2% hoger (vergelijk scp 2002).

4  Het substantiële aantal leerlingen dat van school wisselt, is een van de complicaties 

bij het beoordelen van het rendement van basisscholen op basis van de toegevoegde 

waarde (het verschil tussen de kennis- en vaardigheidsniveaus aan het begin en aan het 

einde van het basisonderwijs).

5  In de kfo-enquête zijn naam- en adresgegevens verzameld van de scholen van de 

kinderen van de respondenten. Op basis daarvan zijn gegevens van de inspectie over 

basisscholen gekoppeld aan de respondenten uit de kfo-enquête.

6  Het gaat om het toezichtskader dat de inspectie in 2000 hanteerde. Inmiddels is er een 

nieuw toezichtskader.



204  

8 Samenvatting en conclusies

8.1 Inleiding

De visie van ouders op opvoeding en onderwijs is het onderwerp van dit rapport. In 

de voorgaande hoofdstukken is uitvoerig ingegaan op de opvattingen van ouders 

over verschillende facetten van opvoeding en onderwijs. Dit slothoofdstuk vat de 

belangrijkste bevindingen samen, trekt een aantal conclusies en bespreekt de bete-

kenis van de bevindingen voor beleid en praktijk. Leidraad hierbij zijn de in het 

eerste hoofdstuk beschreven ontwikkelingen en de vraagstellingen die daaruit zijn 

afgeleid. Wat valt in het licht van de onderzoeksresultaten te zeggen over de vooron-

derstellingen en mogelijke effecten van het beleid?

Om te beginnen wordt een korte schets gegeven van de ontwikkelingen in het beleid 

en in de praktijk van het onderwijs, die de aanleiding vormden voor deze studie en 

van de vraagstelling van de studie (§ 8.2). Paragraaf 8.3 geeft vervolgens een samen-

vatting van de onderzoeksresultaten. Paragraaf 8.4 besluit het hoofdstuk met een 

discussie van de implicaties en betekenis van de bevindingen. 

8.2 Ontwikkelingen in beleid en praktijk, en de vraagstelling van dit rapport

De positie van ouders in het basis- en voortgezet onderwijs is de laatste jaren aan 

het veranderen. Dat komt door een accentverschuiving in de taakverdeling tussen de 

overheid, de scholen en ouders. Het beleid is gericht op minder centrale regels vanuit 

de overheid, zodat scholen meer ruimte krijgen om eigen keuzen te maken en eigen 

accenten aan te brengen. Er kan daardoor een gevarieerder onderwijsaanbod ontstaan.

Meer inbreng van ouders

Als tegenwicht voor de toenemende beleidsruimte van scholen, dient de inbreng 

van ouders in de school te worden verstevigd. Die inbreng is niet slechts bedoeld om 

afstemming te bevorderen van het onderwijsaanbod op de wensen van ouders. Daar-

naast is het de verwachting dat de inbreng van ouders bijdraagt aan de kwaliteit van 

het onderwijs: het ideaal is dat ouders en school samen optrekken als ‘partners in 

onderwijs en opvoeding’. 

Er zijn diverse maatregelen genomen om de positie van ouders in de school en 

de vrije schoolkeuze te versterken. De ingevoerde klachtenregeling geeft ouders de 

mogelijkheid onopgeloste meningsverschillen met de school voor te leggen aan een 

klachtencommissie. Voorzieningen als de verplichte schoolgids, inzage van inspectie-

rapporten op het internet en de kwaliteitskaarten (eerst ingevoerd in het voortgezet 

onderwijs en later ook in het basisonderwijs), moeten ouders in staat stellen een 

goed geïnformeerde en op kwaliteit gebaseerde schoolkeuze te maken.
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Tevens werden voorstellen gelanceerd om het scholenaanbod van verschillende rich-

tingen (openbaar en richtingen van bijzonder onderwijs) beter af te stemmen op de 

voorkeuren van ouders. Deze laatste voorstellen zijn blijven steken in het stadium 

van discussie en advies.

Minder scherpe scheidslijnen tussen school en gezin 

Er is niet alleen een ontwikkeling naar meer inbreng van ouders in de school. Omge-

keerd krijgen scholen in toenemende mate bemoeienis met taken die van oudsher 

vooral tot het terrein van het gezin worden gerekend. In het onderwijs leeft het 

gevoel dat een deel van de ouders hun taken als opvoeders te weinig waarmaken: ze 

zorgen onvoldoende voor de basisvoorwaarden die nodig zijn voor het volgen van 

onderwijs en ze doen te weinig om probleemgedrag van hun kinderen tegen te gaan. 

Ouders worden daarom nadrukkelijker dan voorheen door scholen aangesproken op 

hun verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘oudercontract’, waarin 

rechten en plichten van ouders zijn vastgelegd. Waar ouders in gebreke blijven, 

nemen scholen noodgedwongen opvoedkundige taken over van het gezin. 

Ook de opkomst van het fenomeen van de ‘brede school’ gaat gepaard met een 

uitbreiding van het takenpakket van scholen en een verbreding van de zorg voor 

kinderen. De scheidslijnen tussen school en gezin, tussen onderwijs en opvoeding, 

worden al met al minder scherp.

Verder worden scholen onder de noemer van de pedagogische opdracht van het 

onderwijs aangespoord zich meer bezig te houden met de sociale en morele vorming 

van de leerlingen. In het verlengde daarvan is er de laatste jaren, in het kader van de 

discussie over normen en waarden, veel aandacht voor de bijdrage van het onderwijs 

aan de bevordering van burgerschap en integratie. 

Vraagstelling: de visie van ouders op opvoeding en onderwijs 

De geschetste ontwikkelingen in het beleid en in de praktijk roepen vragen op 

naar de visie van ouders op opvoeding en onderwijs. Er wordt weliswaar ingezet op 

meer inbreng van ouders in de school en op gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

scholen en gezinnen, maar onbekend is hoe ouders aankijken tegen de taakverde-

ling tussen scholen en gezinnen. En met welke ideeën over opvoeding en onderwijs 

zullen de scholen te maken krijgen? Zal meer inbreng van ouders leiden tot veran-

deringen en meer variatie in het aanbod? Zullen een sterkere marktwerking bij de 

schoolkeuze en meer inbreng van ouders in de school, leiden tot een sterkere schei-

ding tussen kinderen uit verschillende bevolkingsgeroepen, ofwel: segregatie? 

Samengevat luiden de vragen van deze studie als volgt.

– Met welke ideeën over opvoeding moeten de scholen rekening houden en hoe 

kijken ouders aan tegen de afbakening van verantwoordelijkheden tussen school 

en gezin? 

– Welke afwegingen maken ouders bij de keuze van een school en met welke beper-

kingen hebben zij daarbij te maken?
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– Met welke opvattingen over de doelstellingen en de aanpak van het onderwijs 

krijgen scholen te maken bij een grotere inbreng van ouders?

– In hoeverre lopen de opvattingen en keuzen van verschillende groepen ouders 

uiteen; zal meer inbreng van ouders leiden tot meer variatie?

– In hoeverre komt het onderwijsaanbod tegemoet aan de wensen van ouders?

De beantwoording van de vragen is in belangrijke mate gebaseerd op de uitkomsten 

van de enquête Ouders over de kwaliteit van het funderend onderwijs, uitgezet onder 

1200 ouders van basisschoolleerlingen en een iets kleiner aantal ouders van leerlingen 

in de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs. 

8.3 Samenvatting

8.3.1 Opvoedingsdoelen en de visie op de taakverdeling

Het streven naar gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en scholen voor 

onderwijs en opvoeding, vereist inzicht in de opvoedingsideeën van ouders. Opvat-

tingen over opvoeding zijn te typeren aan de hand van de doelen die ouders met de 

opvoeding willen bereiken. Aan de hand van deze doelen zijn vier algemene oriëntaties 

te onderscheiden: ‘autonomie’, ‘sociaal gevoel’, ‘conformisme’ en ‘prestaties’. 

Ouders die gericht zijn op autonomie, leggen de nadruk op opvoedingsdoelen 

als ‘zelfstandig oordelen’ en ‘verantwoordelijkheidsgevoel’. De oriëntatie ‘sociaal 

gevoel’ verwijst naar doelstellingen als ‘rekening houden met anderen’, ‘behulpzaam 

zijn’ en ‘verdraagzaam zijn’. Conformistisch georiënteerde ouders vinden doelen 

als ‘gehoorzaamheid’, ‘goede manieren’ en ‘respect voor ouderen’ belangrijk. Voor 

prestatiegerichte ouders staan doelen als ‘ijverig en ambitieus zijn’ en ‘goede school-

resultaten halen’ hoog in het vaandel. 

De sterkte van deze opvoedingsoriëntaties varieert naar gelang de sociale omstan-

digheden, de culturele achtergrond, de plaats en de tijd. Sociale, economische en 

culturele ontwikkelingen hebben hun weerslag op de eigenschappen en vaardig-

heden die individuen nodig hebben om in de samenleving te kunnen functioneren; 

dat stuurt de opvoeding van nieuwe generaties in een bepaalde richting. Zo past 

autonomie bij de hedendaagse, individualistische samenleving, met zijn nadruk op 

zelfbepaling en zelfontplooiing. Conformisme wordt daarentegen geassocieerd met 

een traditionele, collectivistische samenleving, waarin het groepsbelang prevaleert 

en van het individu gehoorzaamheid en aanpassing worden verlangd. 

Conformistische opvoedingsdoelen lijken comeback te maken 

Sociaal gevoel, autonomie en conformisme zijn anno 2000 de belangrijkste opvoe-

dingsoriëntaties. De doelen waar de meeste steun voor is, zijn afkomstig uit een van 

deze drie dimensies (fi guur 8.1). Prestatiegerichtheid is weliswaar niet onbelangrijk, 

maar heeft wel duidelijk minder gewicht. 
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Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 8.1 Het belang van opvoedingsdoelen voor ouders met een kind in het funderend 
 onderwijs, 2000 (in procenten, gerangschikt op ‘belangrijk’ plus ‘zeer belangrijk’)  

De uitkomsten voor 2000 lijken te wijzen op een verschuiving ten opzichte van het 

midden van de jaren negentig. In die periode kreeg autonomie onder Nederlandse 

ouders het meeste gewicht, gevolgd door sociaal gevoel. Duidelijk minder steun was 

er voor conformistische opvoedingsdoelen (respect voor ouderen, ouders gehoorza-

men). Die doelen lijken echter aan het begin van het nieuwe decennium een come-

back te maken. Opvallend is de hoge waardering die jongere ouders ervoor hebben. 

Het lijkt erop dat ouders, en dan met name de jongere generatie, na een periode van 

afnemende waardering voor conformisme, er weer positieve kanten aan ontdekken. 

Elders verricht onderzoek suggereert echter dat het niet gaat om een terugkeer naar 

het traditionele, autoritaire conformisme, maar om een hedendaagse variant, die 

de nadruk legt op naleving van regels op basis van inzicht, overleg en overtuiging. 

Ouders lijken beducht voor een al te eenzijdige benadrukking van zelfstandigheid en 

zelfbeschikking. Door daarnaast ook sociaal gevoel en (een hedendaagse vorm van) 

conformisme te benadrukken, willen ze voorkomen dat kinderen zich ontwikkelen 

tot individualisten zonder invoelingsvermogen en respect voor anderen. 
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Taakverdeling tussen school en gezin

Scholen ervaren dat zij in toenemende mate taken krijgen toebedeeld die op het 

grensvlak van school en gezin liggen. Zo worden ze in het kader van de ‘pedagogische 

opdracht’ aangespoord normen en waarden te helpen ontwikkelen bij kinderen. Het 

gepropageerde partnerschap tussen ouders en de school, benadrukt eveneens de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en scholen voor opvoeding en onder-

wijs. Ook de ontwikkeling van brede scholen gaat gepaard met een uitbreiding van 

het takenpakket van scholen. Het is de vraag hoe ouders aankijken tegen de taakver-

deling tussen school en gezin.

In dit rapport zijn vier clusters van taken onderscheiden die op het grensvlak van 

school en gezin liggen: 

– taken rondom de persoonlijke vorming;

– taken rondom de sociale vorming;

– taken rondom de maatschappelijke vorming;

– hulp bij individuele problemen. 

Een meerderheid van de ouders ziet zichzelf als hoofdverantwoordelijke voor persoon-

lijke en sociale vormingstaken (fi guur 8.2). Het gaat daarbij om taken als het kinderen 

leren rekening houden met anderen, het bijbrengen van goede manieren, het vormen 

van kinderen tot evenwichtige mensen en de ontwikkeling van een levensbeschou-

wing. Dit zijn taken waarin waarden en normen een belangrijke rol spelen, en slechts 

een minderheid van de ouders is bereid de verantwoordelijkheid op dat terrein gelijk 

te delen met de school. Daarentegen worden maatschappelijke-vormingstaken (o.a. 

belangstelling voor cultuur en politiek bijbrengen) wel door een meerderheid van 

ouders beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en gezin; 

slechts weinigen leggen hier het primaat bij het gezin. 

De opvang van kinderen na schooltijd wordt overwegend als een gezinstaak 

gezien. Dit is een uitzondering op de regel dat ouders vooral bij de meer neutrale, 

minder waardegeladen taken verantwoordelijkheid met de school willen delen. 
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Figuur 8.2 Opvattingen van ouders over de taakverdeling tussen school en gezin, 2000 
 (in procentena)

school gezin

De vergelijking met het begin en midden van de jaren negentig wijst niet op een 

groeiende voorkeur voor gezamenlijke verantwoordelijkheid, of voor het afschuiven 

van taken naar de school. Eerder lijkt het erop dat ouders de verantwoordelijkheid 

steeds meer bij zichzelf zijn gaan leggen, terwijl de voorkeur voor gedeelde verant-

woordelijkheid bij veel taken juist verminderde. Enige voorzichtigheid bij deze obser-

vatie is echter geboden, omdat de achtereenvolgende metingen een verschillende 

opzet hadden. Maar het is wel duidelijk dat er een kloof gaapt tussen de aanspraak 

van ouders op verantwoordelijkheid, en hoe dat door de scholen ervaren wordt: 

ouders claimen de hoofdverantwoordelijkheid voor veel taken, maar nemen die in de 

ogen van scholen niet of onvoldoende. Dat beeld komt ook naar voren uit een onder-

zoek waarin de opvattingen van leraren en ouders over pedagogische taken in het 

voortgezet onderwijs tegen elkaar werden afgezet. Veel leerkrachten zijn van mening 

dat zij een opvoedkundige taak hebben te vervullen, ouders staan daar meer gereser-

veerd tegenover.
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8.3.2  Schoolkeuze 

Een bewuste en goed geïnformeerde schoolkeuze zal naar verwachting bijdragen 

aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Dat zal scholen er op hun beurt 

toe aanzetten zich meer te oriënteren op de wensen van ouders en/of zich nadrukke-

lijker te profi leren. Het ideaalbeeld van een bewuste, kwaliteitsgerichte schoolkeuze 

roept de vraag op hoe belangrijk kwalitatieve, levensbeschouwelijke en pragmatische 

overwegingen zijn bij de keuze van een school, zowel in theorie als in de praktijk. 

Kwalitatieve overwegingen staan in principe voorop

In de peiling van schoolkeuzemotieven geven ouders aan dat zij in principe bij de 

keuze van een basisschool vooral afgaan op de kwaliteit van het onderwijs. Ouders 

letten er met name op dat een basisschool een brede, kindgerichte aanpak volgt, met 

veel aandacht voor het welbevinden van de leerling. Zo is een ‘goede sfeer’ op de te 

kiezen basisschool de meest genoemde overweging. De leerprestaties die de school 

naar verwachting realiseert en de toerusting van de school (computers, onderhoud 

en schoonmaak schoolgebouw) zijn overigens niet veel minder belangrijk. Pragma-

tische overwegingen, zoals de bereikbaarheid en ook de beschikbaarheid van over-

blijfvoorzieningen en naschoolse opvang, staan duidelijk lager in de rangorde van 

keuzemotieven. Ook levensbeschouwelijke overwegingen (aansluiting bij het geloof 

of de levensbeschouwing van het gezin) zijn in principe van ondergeschikt belang.

De rangorde van keuzemotieven in het voortgezet onderwijs wijkt niet veel af van die 

in het basisonderwijs, afgezien van het feit dat de wens van het kind in het voortge-

zet onderwijs boven alles gaat. Net als in het basisonderwijs domineren in principe 

allerlei overwegingen van kwalitatieve aard, waarbij prestatiegerichte overwegingen 

(veel aandacht voor leerprestaties, een zo hoog mogelijk diploma) niet belangrijker 

zijn dan de aandacht voor sociale vaardigheden. Op het punt van de toerusting van 

de school hechten ouders veel belang aan de beschikbaarheid van computers en aan 

de schoonmaak en het onderhoud van het gebouw. De omvang en de structuur van 

de school (smalle of brede school) blijken voor maar weinig ouders een rol te spelen 

bij de schoolkeuze. Dit ondanks de discussies over mogelijke nadelige effecten van 

de fusies en schaalvergroting in het voortgezet onderwijs. Als er al op de structuur 

van de school wordt gelet, is er evengoed een groep ouders die voordelen ziet in een 

brede school met veel schoolsoorten onder één dak.

Pragmatische (o.a. de bereikbaarheid van de school) en levensbeschouwelijke 

overwegingen genieten, net als het basisonderwijs, in principe weinig prioriteit. 

Uiteindelijke keuze is toch vaak pragmatisch of levensbeschouwelijk 

Als het aankomt op de uiteindelijke schoolkeuze, is het beeld anders. Hoewel in 

principe niet zo belangrijk, blijken pragmatische en levensbeschouwelijke overwe-

gingen uiteindelijk toch vaak de doorslag te geven. Na de ‘goede sfeer’ is de loopaf-

stand het meest genoemde doorslaggevende motief voor de keuze van een basisschool. 

Ook de aansluiting van het onderwijs op het geloof of de levensbeschouwing van het 
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gezin wordt opmerkelijk veel genoemd, gezien de lage prioriteit die dat in principe 

heeft. Omdat kwalitatieve kenmerken van en verschillen tussen scholen moeilijk 

waarneembaar zijn, vallen veel ouders bij de uiteindelijke afweging waarschijnlijk 

terug op makkelijker waar te nemen kenmerken, zoals de bereikbaarheid en het 

levensbeschouwelijke uitgangspunt van de school. Illustratief is dat de ‘goede naam’ 

wel veel genoemd wordt als doorslaggevende reden voor de schoolkeuze. De ‘goede 

naam’ is een kwestie van ‘horen zeggen’ en niet een zelf waargenomen kwalitatief 

kenmerk. In het geval van de levensbeschouwing kan meespelen dat het levensbe-

schouwelijke uitgangspunt fungeert als indicator voor moeilijker waar te nemen 

kwalitatieve verschillen.

De verschuiving van in principe-voorkeuren naar de uiteindelijke afwegingen doet 

zich ook voor in het voortgezet onderwijs. De stem van het kind geeft daar bovenal 

de doorslag, maar daarna zijn de bereikbaarheid en ‘de goede naam’ van de school 

de meeste genoemde redenen. Verder is ook hier de levensbeschouwing een stuk 

opgeschoven in de rangorde van motieven.

Als bezien wordt hoe de uiteindelijke keuze wordt gemotiveerd, gaat het ideaal-

beeld van een goed geïnformeerde en op kwaliteit gebaseerde schoolkeuze in de 

praktijk maar ten dele op. 

8.3.3 Opvattingen over doelstellingen en aanpak van het onderwijs

De samenspraak tussen scholen en ouders moet bijdragen aan een betere afstem-

ming tussen vraag en aanbod en meer variatie in het onderwijsaanbod. Het is de 

vraag wat de inbreng van ouders gaat betekenen voor de scholen. Wat zijn de opvat-

tingen van ouders over de doelen en de aanpak van het onderwijs? 

Bij de inventarisatie van opvattingen van ouders is aangesloten bij het ideaaltypi-

sche onderscheid tussen de leerling- en de leerstofgerichte visie op onderwijs. De visies 

verschillen van elkaar op het punt van de doelstellingen van het onderwijs, het leer-

klimaat en de inrichting van het onderwijsaanbod. In de leerstofgerichte opvatting is de 

voorbereiding op vervolgonderwijs (of de arbeidsmarkt) de belangrijkste doelstelling 

van het onderwijs, staat het leerklimaat in het teken van orde en discipline en ligt de 

nadruk op de overdracht van kennis in ‘kernvakken’ en op het leveren van prestaties. 

In de leerlinggerichte opvatting is er meer aandacht voor vormende doelen (individuele 

ontplooiing, maatschappelijke voorbereiding), is het leerklimaat vrijer (inspraak) en 

meer gericht op de behoefte van de individuele leerling en is er in de inrichting van 

het onderwijs meer aandacht voor het actief verwerven van kennis en voor het leerproces 

in plaats van voor resultaten.

In het basisonderwijs overheerst de leerlinggerichte benadering. Het voortgezet 

onderwijs heeft van oudsher een meer leerstofgericht karakter, maar door vernieu-

wingen als het studiehuis, met zijn nadruk op vaardigheden en zelfstandig werken, 

is ook daar het leerlinggerichte karakter versterkt.
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Zoals hier geoperationaliseerd, ligt in de leerlinggerichte visie de nadruk op de peda-

gogische taak van het onderwijs, op het zelfstandig leren, op het rekening houden 

met kenmerken van individuele leerlingen en met de wensen van ouders, en op de 

opvang van leerlingen met extra zorgbehoefte binnen het reguliere onderwijs. In de 

leerstofgerichte opvatting ligt de nadruk meer op leerprestaties, op orde en discipline in 

het onderwijs en op de ‘traditionele’ functie van de leerstof en rol van docenten. Deze 

visie kenmerkt zich verder door een afwijzing van de integratie van zorgleerlingen 

in het reguliere (basis)onderwijs en van heterogene groepen in de eerste fase van het 

voorgezet onderwijs.

De informatieverstrekking aan ouders en het tegengaan van probleemgedrag 

(pesten, spijbelen, vandalisme, geweld) worden dermate breed onderschreven, dat ze 

niet onderscheidend zijn voor een van beide visies. Het zijn in de optiek van ouders 

taken die de school hoe dan ook moet vervullen.

Lichte voorkeur voor de leerlinggerichte benadering

Over het geheel genomen is er onder ouders van basisschoolleerlingen iets meer steun 

voor leerlinggerichte doelstellingen en kenmerken dan voor leerstofgerichte. Zo is 

er veel sympathie voor het bevorderen van ‘zelfstandig leren’. Tegelijkertijd heeft 

de leerstofgerichte benadering op belangrijke onderdelen zeker niet afgedaan; het 

belang van de ‘traditionele rol van de leerkracht/leerstof’ (de leerstof moet in het 

onderwijs centraal staan, leerkrachten zijn vooral goed in het uitleggen van de leer-

stof) wordt niet minder hoog aangeslagen dan het ‘zelfstandig leren’, en de steun 

voor ‘discipline’ is niet veel minder dan voor ‘gerichtheid op het kind’ (fi guur 8.3).

Wel is er betrekkelijk weinig steun voor onderwijs dat veel nadruk legt op prestaties. 

Maar dat geldt evenzeer voor de ‘pedagogische taken’ van het onderwijs: nogal wat 

ouders maken een voorbehoud bij het uitoefenen van opvoedkundige taken door de 

school, iets wat ook al bleek uit de opvattingen over de taakverdeling tussen school 

en gezin. 

De integratie van zorgleerlingen staat onderaan de wenslijst voor het basisonder-

wijs; het aantal tegenstanders is groter dan het aantal voorstanders.
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Bron: SCP (KFO’00) 

Figuur 8.3 Visie van ouders op basisonderwijs, instemming met of afwijzing van enkele 
 doelen, taken en kenmerken, 2000 (in procenten)
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De visie op het voortgezet onderwijs wijkt niet veel af van die op het basisonderwijs. 

Het bevorderen van zelfstandig leren en werken heeft wederom een hoge prioriteit, 

maar dat geldt evenzeer voor de leraar in de traditionele rol van ‘goede vakdocent’. 

Ouders staan, net als in het basisonderwijs, gereserveerd tegenover het vervul-

len van pedagogische taken door het onderwijs, en evenmin is er veel steun voor de 

integratie van zorgleerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs. 

Heterogene brugklassen (leerlingen van verschillend niveau – vmbo, havo, vwo – in 

één klas) ten slotte, worden in het voortgezet onderwijs door de meerderheid van 

ouders afgewezen. 

8.3.4  Variatie en verschillen tussen groepen ouders

Als gevolg van meer marktwerking bij de schoolkeuze en versterking van de inbreng 

van ouders in de school, neemt de kans toe dat ouders met bepaalde opvattingen 

elkaar vinden in de voorkeur voor een bepaald type scholen. Indien verschillen in 

opvattingen samenvallen met sociaal-economische en/of sociaal-culturele verschil-

len, kan de scheiding in het onderwijs tussen kinderen uit verschillende bevolkings-

groepen toenemen. 
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Sociaal-economische verschillen

De sociaal-economische status – geïndiceerd als opleidingsniveau – werkt door op zowel 

het terrein van opvoedingswaarden, als in schoolkeuzemotieven en opvattingen over de 

doelstellingen en aanpak van het onderwijs. Er is weliswaar geen een-op-eenrelatie tussen 

de verschillende terreinen, maar er zijn wel overeenkomsten in het patroon (tabel 8.1).

Op het terrein van de opvoeding onderscheiden hoger opgeleide ouders zich door een 

grotere nadruk op autonomie en door minder aandacht voor conformistische opvoe-

dingsdoelen. Lager opgeleide ouders leggen naar verhouding veel nadruk op confor-

mistische opvoedingsdoelen.

In lijn daarmee hanteren hoger opgeleide ouders bij de schoolkeuze, meer dan lager 

opgeleide ouders, ‘kindgerichte’ keuzecriteria. Lager opgeleide ouders leggen bij de 

keuze meer de nadruk op ‘prestatiegerichte’ keuzecriteria.

Tabel 8.1 Opvoedingsoriëntatie, schoolkeuzemotieven en visie op onderwijs, naar 
opleidingsniveau, 2000 (in procenten)

laag midden hoog

opvoedingsoriëntatie 

conformismea 34 14 6

autonomiea 5 17 28

schoolkeuze basisonderwijs 

prestatiegerichte criteriab 17 13 9

kindgerichte criteriab 11 13 16

visie op basisonderwijs 

nadruk op prestatiesc 48 41 38

disciplinec 84 78 72

traditionele rol leerkracht en leerstofc 94 88 79

visie op voortgezet onderwijs 

disciplinec 87 80 74

traditionele rol leerkracht en leerstofc 96 91 82

a Percentage ouders dat de achterliggende doelen als meest belangrijke opvoedingsdoelen noemt.
b Percentage ouders waarvoor de achterliggende criteria de doorslag hebben gegeven in de schoolkeuze.
c Percentage ouders dat de achterliggende kenmerken belangrijk of zeer belangrijk noemt.

Bron: SCP (KFO’00)

Op het punt van de visie op de doelen en aanpak van het onderwijs, ten slotte, onderscheiden 

hoger opgeleiden zich door een geringere affi niteit met de leerstofgerichte aanpak dan 

lager opgeleiden (minder nadruk op prestaties, orde en discipline en de traditionele rol 

van de leerstof en de leerkracht). Dit laatste verschil is relatief; ook onder lager opge-

leide ouders is de steun voor prestatiegericht onderwijs niet erg groot en ook onder 

hoger opgeleide ouders is er een behoorlijke steun voor een zekere mate van orde en 

discipline in het onderwijs. 
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Naast verschillen zijn er overigens ook de nodige overeenkomsten tussen lager en 

hoger opgeleide ouders. Zo is er geen verschil in steun voor de doelstelling van het 

‘zelfstandig leren’ en ook de visie op de taakverdeling tussen school en gezin ver-

schilt nauwelijks.

Verschillen naar levensbeschouwing 

In een aantal opzichten verschillen de visies van ouders uit verschillende levens-

beschouwelijke groepen van elkaar. Er is echter geen scherpe scheidslijn tussen 

kerkelijke en buitenkerkelijke ouders. Protestantse ouders (Nederlands-hervormden, 

gereformeerden) staan tegenover buitenkerkelijken op het terrein van de opvoeding, 

terwijl rooms-katholieke ouders zich in het midden van deze twee groepen bevinden. 

Protestantse ouders leggen relatief veel nadruk op conformistische opvoedingsdoelen 

en minder op zelfbeschikking. Bij buitenkerkelijke ouders ligt dit precies omgekeerd: 

veel aandacht voor zelfbeschikking en minder accent op conformistische doelen. 

Op het terrein van de schoolkeuze is er een scheidslijn tussen protestantse ouders 

aan de ene kant en rooms-katholieke en buitenkerkelijke ouders aan de andere kant. 

De uiteindelijke schoolkeuze van gereformeerde en Nederlands-hervormde ouders 

is vaak levensbeschouwelijk gemotiveerd, bij rooms-katholieke en buitenkerkelijke 

ouders is dat nauwelijks aan de orde. Het rooms-katholieke onderwijs onderscheidt 

zich op het punt van de keuzemotieven dan ook niet of nauwelijks van het openbaar 

onderwijs. Scholen van de kleine protestantse richtingen (reformatorisch, gere-

formeerd-vrijgemaakt) zijn de absolute tegenpool van de openbare en katholieke 

scholen; ze worden vrijwel uitsluitend vanwege de levensbeschouwing gekozen. Bij 

de keuze van een protestants-christelijke school is de levensbeschouwing redelijk 

belangrijk, maar zeker niet allesoverheersend. 

De visie van ouders in de protestantse richtingen op de doelen en inrichting van het 

onderwijs wijkt eveneens af. Ze leggen meer nadruk op de pedagogische taken van 

het onderwijs. Ouders in de kleine protestantse richtingen onderscheiden zich daar-

naast door een nadruk op orde en discipline en – in de reformatorische richting – door 

een geringe behoefte aan invloed van ouders in de school. 

Autochtonen en allochtonen

De kijk op opvoeding en onderwijs van allochtone ouders – met name die van Turkse 

en Marokkaanse herkomst – draagt nog sporen van de collectivistische cultuur van 

de herkomstlanden en wijkt daardoor af van die van autochtone ouders. De verschillen 

lijken op die tussen lager en hoger opgeleiden, maar zijn sterker. 

In de opvoeding leggen Turkse en Marokkaanse ouders de nadruk op prestatie-

gerichte en conformistische doelen, terwijl het ideaal van zelfbeschikking van onder-

geschikt belang is. De nadruk op prestaties is met name bedoeld om maatschappelijke 

stijging te bevorderen.

De schoolkeuze van Turkse en Marokkaanse ouders is veelal gebaseerd op 

pragmatische overwegingen; daarbij is overigens wel een zeer belangrijke randvoor-
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waarde dat de school rekening houdt met hun (meestal afwijkende) geloof. In het 

onderwijs zelf gaat de voorkeur van deze groep ouders uit naar een leerstofgerichte 

aanpak, met een zekere nadruk op prestaties. 

In de positie die Surinaamse en Antilliaanse ouders innemen, komen elementen van 

zowel allochtone als autochtone ouders voor: in de opvoeding leggen ze nadruk op 

zelfbeschikking én op conformisme en prestaties, in het onderwijs hechten ze aan 

elementen van zowel de leerstof- als de leerlinggerichte benadering. ‘Autonomie’ 

krijgt bij Surinaamse en Antilliaanse ouders overigens een specifi eke invulling: het 

gaat ze met name om het belang van economische zelfstandigheid en minder om 

‘zelfbeschikking’. 

Politieke oriëntatie

Politieke voorkeuren houden een bepaalde visie op de samenleving in, die ook door-

werkt in de opvoedingsoriëntaties en opvattingen over onderwijs. Daarbij is zowel 

het onderscheid tussen confessioneel en niet-confessioneel, als dat tussen links en 

rechts van belang. Aanhangers van de niet-confessionele partijen, die van klein links 

en D66 voorop, hebben het opvoedingsideaal van zelfbeschikking hoog in het vaan-

del staan. De levensbeschouwing speelt in de schoolkeuze van niet-confessionelen 

een ondergeschikte rol. Het progressieve deel van de groep niet-confessionele stem-

mers hecht weinig belang aan een leerstofgerichte benadering van het onderwijs, dit 

in tegenstelling tot de vvd-stemmers, die voorstander zijn van onderwijs met een 

zekere nadruk op prestaties en discipline.

Aanhangers van de confessionele partijen onderscheiden zich door veel nadruk op 

de opvoedingsdoelen ‘sociaal gevoel’ en ‘conformisme’, door veel aandacht voor de 

levensbeschouwing bij de schoolkeuze, en door een onderwijsvisie met relatief veel 

nadruk op leerstofgerichte kenmerken.

8.3.5  Afstemming: de richting van de school

Het aanhoudend grote marktaandeel van het confessioneel bijzonder onderwijs riep 

in de jaren zeventig en tachtig twijfels op over de fl exibiliteit van het scholenaanbod. 

Paste de verdeling van het scholenaanbod over richtingen nog wel bij de vraag? Als 

gevolg van de schaalvergrotingsoperaties van de jaren negentig, waarbij de stichting 

van nieuwe scholen aan banden werd gelegd, namen deze twijfels verder toe. De 

peiling van richtingsvoorkeuren onder ouders wijst inderdaad op een overschot aan 

confessioneel bijzonder onderwijs (met name van de rooms-katholieke richting), 

mede vanwege het feit dat een groeiende groep ouders geen richtingsvoorkeur heeft. 

In het basisonderwijs heeft 15% van de ouders geen voorkeur voor een richting, in 

het voortgezet onderwijs is dat 20%. 

In het basisonderwijs heeft de school bij 66% van de ouders de gewenste richting, 

in het voortgezet onderwijs slechts bij 56%. Wordt de groep zonder richtingsvoor-

keur buiten beschouwing gelaten, dan ligt de ‘fi t’ op een hoger niveau (basisonder-

wijs 77%, voortgezet onderwijs 72%). Voorzover vergelijkingen mogelijk zijn, wijzen 
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de cijfers op een lichte daling van de fi t in het basisonderwijs in de loop van de jaren 

negentig, en een min of meer stabiele fi t in het voortgezet onderwijs. 

In de zojuist genoemde cijfers zijn Turkse en Marokkaanse ouders niet inbegrepen. 

Een op de drie ouders uit deze groepen heeft een voorkeur voor islamitisch onder-

wijs. Omdat het aanbod van islamitisch onderwijs achterblijft, kan deze voorkeur 

slechts in minder dan de helft van de gevallen worden gehonoreerd. Overigens is het 

openbaar onderwijs de grootste voorkeursrichting onder Turkse en Marokkaanse 

ouders; bovendien wijzen de beschikbare cijfers niet op een groeiende voorkeur 

voor islamitisch onderwijs onder beide groepen. Dit ondanks de verharding van de 

discussie over de integratie van minderheden van de laatste jaren.

De aanhoudende populariteit van confessionele scholen heeft een aantal oorzaken. 

Enerzijds is hun levensbeschouwelijke identiteit zodanig afgezwakt, dat ouders 

bereid zijn die voor lief te nemen. Anderzijds schrijven ouders een aantal eigenschap-

pen toe aan confessionele scholen, die zij positief waarderen; het gaat dan met name 

om kenmerken op het gebied van schoolklimaat en leerresultaten.

8.3.6 Afstemming: de doelen en de aanpak van het onderwijs

Het vraagstuk van de afstemming gaat voor veel ouders verder dan alleen de richting 

van de school. Ook ten aanzien van de doelen en de aanpak van het onderwijs hebben 

ze allerlei wensen en opvattingen, de levensbeschouwelijke grondslag van de school 

is daarvan maar een onderdeel. Door druk uit te oefenen langs formele of informele 

weg, of door te ‘stemmen met de voeten’ kunnen ouders proberen het onderwijsaan-

bod van de school aan te passen. Of daar reden voor is, hangt af van de mate waarin 

het aanbod tegemoetkomt aan hun wensen. 

Over het geheel genomen blijken de accenten die scholen leggen, redelijk tege-

moet te komen aan de opvattingen van ouders. Dat geldt niet alleen voor universeel 

onderschreven wensen als de zorg voor het welbevinden van de leerling, het tegen-

gaan van probleemgedrag en de informatieverstrekking aan ouders, maar ook voor 

een aantal wensen die typerend zijn voor een leerlinggerichte, dan wel juist een 

leerstofgerichte visie op onderwijs. De vrije schoolkeuze heeft ouders de gelegenheid 

geboden een school te kiezen die tot op behoorlijke hoogte past bij hun opvattingen 

op dat punt. Niettemin zijn ouders op een aantal onderdelen minder gelukkig met 

het inhoudelijke profi el van de school. Dat geldt met name voor:

– de in hun ogen te geringe invloed van ouders en leerlingen; 

– de gerichtheid op prestaties (in de ogen van sommige ouders te veel, in die van 

andere juist te weinig); 

– de geringe afstemming van het onderwijs op de individuele leerling; 

– de geringe nadruk op de leerstof en op de traditionele rol van de leraar (voortgezet 

onderwijs); 

– de zware nadruk op de integratie van zorgleerlingen.
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Uit deze opsomming blijkt dat de kloof tussen wens en praktijk niet in één bepaalde 

richting wijst. De onvrede betreft zowel het te weinig leerstofgerichte karakter, als 

een gebrek aan leerlinggerichte accenten. Als het aanbod in de ogen van ouders met 

een leerlinggerichte voorkeur tekortschiet, gaat het vooral om een tekort aan leer-

linggerichte accenten. De ontevredenheid van ouders met een meer leerstofgerichte 

visie richt zich vooral op het te weinig leerstofgerichte karakter van het aanbod. Aan-

passing van het aanbod op de vraag zou dus leiden tot meer variatie tussen scholen 

op dit punt.

8.3.7  Afstemming: klanttevredenheid 

Door de toegenomen aandacht in het beleid voor de positie van ouders en deelnemers, 

wordt het ‘klantenoordeel’ over de kwaliteit van het onderwijs belangrijker. Het klan-

tenoordeel van ouders over de kwaliteit van de school is overwegend positief, zowel in 

het basis- als in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt wanneer ouders wordt gevraagd 

de school op een aantal kwaliteitsonderdelen te waarderen in termen van ‘goed’, 

‘matig’ of ‘slecht’. In beide sectoren worden de leerresultaten en het stimuleren van 

zelfstandigheid van leerlingen overwegend positief beoordeeld. Het oordeel over het 

optreden tegen probleemgedrag en criminaliteit (pesten, spijbelen, vandalisme, dief-

stal, geweld) en over de deskundigheid en inzet van het personeel is eveneens positief. 

Minder tevreden zijn ouders over de aandacht voor de individuele leerling, de zorg 

voor leerlingen met leerproblemen en de mate waarin de school rekening houdt met 

de wensen van ouders. Over de fysieke toerusting van het schoolgebouw (schoonmaak 

en onderhoud) wordt in beide sectoren vrij negatief geoordeeld; in het basisonder-

wijs schieten daarnaast de ict-voorzieningen in de ogen van een fl inke groep ouders 

tekort. In het voortgezet onderwijs is de uitvoering van het lesrooster (lesuitval) het 

zwakke punt bij uitstek.

Een op de tien ouders op veel punten negatief over de school

Tegenover de grote groep van (overwegend) positief oordelende ouders, staat een 

kleine groep van ontevreden ouders. Ongeveer een op de tien ouders in het basis- en 

het voortgezet onderwijs velt een negatief oordeel over de meerderheid van de onder-

scheiden kwaliteitsonderdelen van de school. Ook het feit dat een op de veertien kin-

deren in de loop van het basisonderwijs uit onvrede van school wisselt, wijst op een 

ontevreden minderheid.

Kenmerken als de school- en klassengrootte (basisonderwijs) blijken niet van 

invloed op het kwaliteitsoordeel van ouders. Verder is er weinig verschil in waar-

dering van scholen van de drie grote denominaties, al worden openbare scholen 

iets minder positief beoordeeld dan rooms-katholieke en protestants-christelijke 

scholen. De tevredenheid met algemeen bijzondere basisscholen is opvallend hoog, 

net als die met scholen die een specifi ek onderwijskundig uitgangspunt hanteren 

(jenaplan, montessori).



219Samenvatting en conclusies

8.3.8  Verschillen tussen het basis- en het voortgezet onderwijs

Op diverse plaatsen in de voorgaande hoofdstukken is apart ingegaan op ouders met 

kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs. Ondanks het verschillende karak-

ter en de verschillende functies van het basis- en het voortgezet onderwijs, zijn de 

verschillen in opvattingen tussen ouders in beide sectoren over het geheel genomen 

vrij gering. In beide sectoren leggen ouders veel nadruk op de zorg voor het welbe-

vinden van de leerlingen en op het tegengaan van probleemgedrag. Ook is er in beide 

sectoren een lichte voorkeur voor een leerlinggerichte benadering, zonder dat de 

leerstofgerichte benadering overboord wordt gezet. Voor een sterke nadruk op pres-

taties is in het voortgezet onderwijs niet veel meer steun dan in het basisonderwijs. 

Ook de schoolkeuzeoverwegingen van ouders ontlopen elkaar niet zoveel, met dien 

verstande dat in het voortgezet onderwijs het kind zelf een grote, vaak beslissende 

stem heeft bij de keuze van een school. 

Wel is in het voortgezet onderwijs de afstemming van het aanbod op de vraag iets 

geringer dan in het basisonderwijs. De richtingsdiscrepanties zijn er iets groter, er 

heerst iets meer onvrede met het profi el van het onderwijs (te weinig invloed voor 

ouders en leerlingen, onvoldoende rekening houden met de individuele leerling, onvol-

doende uit de verf komen van de leerstof) en het aantal ouders dat negatief oordeelt 

over de kwaliteit is er een fractie groter. Erg groot zijn de verschillen echter niet.

8.4 Discussie: implicaties beleid en praktijk

8.4.1 Draagvlak voor innovaties

De jaren negentig waren vooral voor het voortgezet onderwijs een decennium van 

veranderingen. Niet alleen waren veel scholen betrokken bij fusies en schaalvergro-

ting, ook onderwijsinhoudelijk is er het nodige gebeurd. Eerst was er de invoering 

van de basisvorming, later volgden het studiehuis en de profi elen in de tweede fase 

van het havo/vwo, en de fusie van vbo en mavo tot het vmbo met verschillende leer-

wegen. Met het oog op de integratie van zorgleerlingen in het regulier onderwijs, 

gingen delen van het voortgezet speciaal onderwijs (lom en mlk) op in het vmbo 

(leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs). 

Ook in het basisonderwijs werden veranderingen doorgevoerd om de integratie 

van zorgleerlingen te bevorderen, eerst in de vorm van het ‘Weer samen naar school’-

beleid (de integratie van het lom en mlk in het reguliere onderwijs), later door de 

introductie van het ‘rugzakje’, een persoonsgebonden budget dat zorgleerlingen de 

mogelijkheid biedt van extra zorg binnen het reguliere onderwijs.

Verder wordt in beide sectoren een beroep op scholen gedaan om meer dan 

voorheen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van normen en waarden van 

jongeren. 

Meer beleidsruimte voor scholen en meer inbreng van ouders in de school roept de 

vraag op in hoeverre er draagvlak is bij ouders voor de nagestreefde veranderingen. 

Zullen ouders hun invloed in de scholen aanwenden om de doelstellingen van het 
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beleid te ondersteunen? De onderzoeksuitkomsten geven inzicht in het draagvlak bij 

ouders voor een aantal doelstellingen.

Zelfstandig leren 

Met de introductie van het studiehuis werd een nieuwe werkwijze gepropageerd: 

meer nadruk op de ontwikkeling van vaardigheden en op zelfstandig leren, en 

minder nadruk op de overdracht van kennis. De leraar krijgt daarbij een meer bege-

leidende rol. Ook herziening van de kerndoelen voor het basisonderwijs en voor de 

eerste fase van het voortgezet onderwijs sluit aan bij de meer procesmatige bena-

dering van onderwijs, waarbij er meer aandacht is voor het proces van kennisver-

werving en minder voor de resultaten van het onderwijs. Het draagvlak voor deze 

benadering blijkt vrij groot: de overgrote meerderheid van ouders vindt het belang-

rijk dat hun kinderen leren zelfstandig opdrachten uit te voeren en leren samen te 

werken. Ook is er in dat opzicht maar weinig verschil tussen ouders met kinderen in 

de verschillende schoolsoorten van het voortgezet onderwijs. 

Meer inbreng van ouders in de school zal er dus niet toe leiden dat de gepropa-

geerde werkwijze van het ‘leren leren’ op grote schaal in het gedrang komt. Wel is er 

een grote groep ouders die tegelijkertijd wenst vast te houden aan de elementen van 

de meer ‘traditionele’ leerstofgerichte benadering (een centrale plek voor de leerstof 

in het onderwijs, een leerkracht die vooral goed is op zijn/haar vakgebied en in het 

overdragen van de leerstof). Veel ouders omarmen de nieuwe benadering, zonder 

de oude los te willen laten. Het besef dat niet alles tegelijk kan en dat in de praktijk 

keuzen moeten worden gemaakt, ontbreekt echter bij een deel van de ouders. Het 

gevolg kan zijn dat de scholen te maken krijgen met een overmaat aan verwachtingen 

van ouders die het beste van beide werelden willen. 

Integratie van zorgleerlingen

Het draagvlak voor de in het beleid nagestreefde integratie van zorgleerlingen is 

opvallend gering. Rond de 30% van de ouders vindt de opvang van zorgleerlingen 

binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs een slechte gedachte. Daarnaast 

is er een grote groep die er min of meer neutraal tegenover staat; de echte voorstan-

ders vormen slechts een minderheid. Opvallend genoeg maakt het voor het draag-

vlak niet uit of het gaat om leerlingen met leerproblemen of met gedragsproblemen. 

Verwacht zou worden dat de opvang van leerlingen met gedragsproblemen op meer 

weerstand stuit dan van leerlingen met leerproblemen. 

Veel ouders zijn kennelijk van mening dat zorgleerlingen onevenredig veel aan-

dacht vragen, of een storende invloed hebben op het onderwijs in de klas. Ouders die 

zelf kinderen met problemen hebben, zullen hier anders over denken, maar zij zijn 

in de minderheid. Meer inbreng van ouders in het schoolbeleid zal, naar het zich laat 

aanzien, bepaald geen stimulans vormen voor de opvang van zorgleerlingen binnen 

het reguliere onderwijs. De barrières waar ouders van kinderen met een rugzakje op 

stuiten bij het zoeken naar een plek binnen het reguliere onderwijs, zullen er waar-

schijnlijk niet minder op worden. 
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Pedagogische opdracht van het onderwijs 

Onder de noemer van de ‘pedagogische opdracht’ van het onderwijs worden scholen 

opgeroepen bij te dragen aan de ontwikkeling van normen en waarden bij de leer-

lingen. Uit de hier gepresenteerde gegevens blijkt dat het draagvlak voor de peda-

gogische opdracht van het onderwijs niet al te groot is. Nogal wat ouders maken 

een voorbehoud bij het vervullen van opvoedkundige taken door de school. Dat 

blijkt zowel uit het geringe gewicht dat ouders geven aan dit type onderwijstaken 

(hoofdstuk 6), als uit de opvattingen van ouders over de taakverdeling tussen school 

en gezin (hoofdstuk 3). Naarmate taken op het raakvlak van school en gezin een 

sterkere normatieve component hebben, claimen ouders vaker de eerste verantwoor-

delijkheid. Veel ouders zijn van mening dat zij zelf primair verantwoordelijk zijn 

voor taken als het bijbrengen van goede manieren of het ontwikkelen van een levens-

beschouwing. Een aanzienlijke groep ouders stemt niet in met de opvatting dat de 

school naast een onderwijskundige ook een opvoedkundige taak heeft te vervullen.

Draagvlak bij ouders voor een sterke opvoedkundige component in het onderwijs, 

vereist een zekere overeenstemming tussen ouders en school over de te hanteren 

normen en waarden. Een aanwijzing daarvoor is dat het draagvlak voor pedago-

gische taken van het onderwijs het grootst is onder ouders bij wie levensbeschou-

welijke overeenstemming tussen school en gezin een belangrijke rol speelde bij de 

schoolkeuze. Bij veel ouders heeft die overeenstemming echter maar een bescheiden 

rol gespeeld. Het lijkt erop dat zij daarom liever zelf de touwtjes in handen houden 

en weinig voelen voor bemoeienis van de school met de opvoeding. 

Weliswaar onderschrijven ouders zonder uitzondering dat de school streng moet 

optreden tegen zaken als pesten, vandalisme en geweld, maar zij voelen kennelijk 

niet veel voor een inmenging die verder gaat dan het hanteren van algemeen aan-

vaarde basisregels. Wellicht is er meer draagvlak voor een open, meer procesmatige 

benadering, die leerlingen aanzet tot bezinning op en ontwikkeling van normen en 

waarden, maar de inhoud openlaat. 

Schaalvergroting

De schaalvergroting die zich in met name het voortgezet onderwijs heeft voltrokken, is 

niet onomstreden. De peiling van schoolkeuzemotieven wijst uit dat de omvang en/of de 

structuur van de school – het onderscheid tussen smalle (twee schoolsoorten omvattend) 

en brede (drie of meer schoolsoorten) instellingen – in het algemeen maar een beschei-

den rol speelt bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Bovendien zijn er 

ook ouders die waarde hechten aan de overstapmogelijkheden van een brede scholenge-

meenschap. Ook het oordeel over de kwaliteit van de school hangt niet af van deze insti-

tutionele kenmerken. Schaalvergroting roept geen sterke gevoelens op. Wel zijn ouders 

van mening dat leerlingen ook binnen brede scholen in min of meer homogene klassen 

(leerlingen van min of meer gelijk niveau) moeten worden geplaatst. Het draagvlak voor 

brede, heterogene brugklassen in het voortgezet onderwijs is gering. Omdat deze in de 

praktijk nauwelijks meer voorkomen, roept dit punt weinig spanning op. 
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Met betrekking tot de schoolgrootte zij vermeld dat die in de praktijk heel anders 

beleefd wordt dan de papieren omvang zou doen vermoeden. Vaak zijn scholen die 

tot één grote school fuseerden, als aparte vestiging blijven voortbestaan. Waar een 

gemiddelde school in het voortgezet onderwijs in omvang is verdubbeld tot circa 

1400 leerlingen, is daar op het niveau van de leerlingen zelf – de vestiging – door-

gaans weinig van te merken: de gemiddelde vestiging telde eind jaren negentig ruim 

764 leerlingen, 125 leerlingen meer dan aan het begin van het decennium. 

8.4.2 Partnerschap van ouders en scholen

Onder de noemer van ‘partnerschap in onderwijs en opvoeding’ wordt gestreefd 

naar gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en de school voor de ontwikke-

ling van kinderen. Het zwaartepunt in de verantwoordelijkheidsverdeling verschilt; 

ouders zijn hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding, scholen voor het onderwijs. 

Het uitgangspunt is echter dat school en ouders rekening houden met elkaar, 

inspanningen afstemmen en elkaar steunen. Dit vraagt van beide partijen niet alleen 

de bereidheid om een bijdrage te leveren aan de taken van de ander, het vereist ook de 

bereidheid om zelf open te staan voor de wensen en de inbreng van de andere partij. 

Het laatste lijkt in de praktijk moeilijker dan het eerste. 

Ouders verwachten van de school dat deze rekening houdt met hun wensen en 

opvattingen. Ze zijn ook maar tot op zekere hoogte tevreden met de manier waarop 

de school daar in de praktijk invulling aan geeft; dit is een van de onderdelen die in 

de ogen van de ouders beter kunnen. Dit onderdeel krijgt dan ook naar verhouding vaak 

een negatief klantenoordeel. Voor scholen kan de bemoeienis van ouders bedreigend 

zijn. De betekenis van ouderinbreng is in de ogen van scholen vooral gelegen in 

het mogelijk maken van allerlei activiteiten en festiviteiten. Taakverlichting is voor 

scholen een belangrijk motief voor het inschakelen van ouders; het mogelijk maken 

van medezeggenschap over de inrichting van het onderwijs is voor hen van onderge-

schikt belang (Overmaat en Boogaard 2004). Het prijsgeven van zeggenschap over 

het onderwijs ligt nu eenmaal gevoelig.

De bereidheid van ouders om zich niet alleen met wensen tot de school te richten, 

maar zich ook open te stellen voor de verlangens en aanspraken van scholen, lijkt 

evenmin groot. Dat blijkt uit zowel de opvattingen van ouders over de taakverdeling 

tussen school en gezin, als uit het voorbehoud dat ouders maken voor het vervullen 

van opvoedkundige taken door de school. Ouders lijken niet zonder meer bereid de 

school toe te laten in het gezinsdomein. 

Het beleid spreekt scholen aan op het realiseren van doelstellingen als het weg-

werken van achterstanden, het tegengaan van schooluitval enzovoort. In de optiek 

van scholen zijn die doelstellingen moeilijk te realiseren zonder de steun en betrok-

kenheid van ouders bij het onderwijs. Daar waar ouders hun verantwoordelijkheid 

als opvoeder onvoldoende waarmaken, voelen scholen de sterke wens ouders daarop 

aan te spreken, en desnoods opvoedkundige taken over te nemen. 
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Partnerschap tussen ouders en de school is een kwestie van geven en nemen. Beide 

partijen lijken meer moeite te hebben met het geven dan met het nemen. Zonder een 

bereidheid om kennis te nemen van de standpunten van de ander en zonder inschik-

kelijkheid, zal het partnerschap blijven steken in eenrichtingsverkeer. 

8.4.3  Meer marktwerking bij de schoolkeuze: ideaal of werkelijkheid? 

Het beleid mikt op een versterking van de vrije schoolkeuze teneinde de afstemming 

tussen vraag en aanbod te bevorderen. Op basis van de hier gepresenteerde uitkomsten 

moet worden geconcludeerd dat de praktijk van de schoolkeuze slechts gedeeltelijk 

voldoet aan het ideaalbeeld van de bewuste, door kwaliteit gestuurde schoolkeuze. 

Weliswaar geven ouders aan dat zij bij de schoolkeuze in principe vooral willen afgaan 

op overwegingen van kwalitatieve aard, maar als het aankomt op de uiteindelijke 

keuze, draait het toch weer vaak om pragmatische overwegingen zoals de bereikbaar-

heid. Voorzover kwalitatieve argumenten meespelen, gaat het vooral om de reputatie 

van de school. 

Dat kwaliteit bij de uiteindelijke afweging niet altijd de rol speelt die zou worden 

verwacht, kan een gevolg zijn van een gebrek aan differentiatie in het aanbod. Maar 

waarschijnlijk speelt ook mee dat verschillen tussen scholen voor ouders moeilijk 

zijn waar te nemen. Als gevolg van een gebrek aan transparantie, wordt de uiteinde-

lijke keuze dan gebaseerd op uiterlijke kenmerken van de school of op mindere con-

crete kwalitatieve noties, zoals de ‘goede naam’ van de school. Uiteraard zijn er ook 

ouders die de nodige vaardigheden missen om zich te verdiepen in verschillen tussen 

scholen, of die niet bereid zijn veel moeite te doen voor de keuze van een school, en 

min of meer op voorhand tevreden zijn met de school ‘om de hoek’.

Door goede, onderling vergelijkbare informatie over scholen ter beschikking te stellen, 

kan de transparantie van het scholenaanbod worden verbeterd. De kwaliteitskaarten 

voor het basis- en voortgezet onderwijs bieden ouders sinds een aantal jaren objectieve 

en onderling vergelijkbare informatie over individuele scholen. Aanvankelijk werden 

de kaarten door slechts weinigen gebruikt als hulpmiddel bij de schoolkeuze. Omdat 

de kaarten in eerste aanleg alleen rendementgegevens (zittenblijven, eindexamencij-

fers) van scholen voor voortgezet onderwijs bevatten, sloten ze niet goed aan bij de 

opvattingen van ouders over onderwijs. Inmiddels is in zowel het basis- als het voort-

gezet onderwijs ook informatie toegevoegd over de kwaliteit van het onderwijsproces 

en het schoolklimaat. De kwaliteitskaarten sluiten daarmee beter aan bij de opvattin-

gen van ouders en hun bruikbaarheid is in principe sterk toegenomen. 

8.4.4  De dynamiek in het aanbod: de scholenplanning

De stichting van nieuwe scholen (en het sluiten van bestaande) is een van de manieren 

om de afstemming van het aanbod op de vraag te bevorderen. In de regels rond 

de stichting en opheffi ng van scholen wordt de vraag naar onderwijs afgebakend 

in termen van openbaar onderwijs en richtingen van bijzonder onderwijs. Zoals 
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bekend, verwijst het begrip ‘richting’ naar een levensbeschouwelijke grondslag; een 

onderwijskundige aanpak vormt geen grondslag voor de erkenning als richting. 

Midden jaren negentig zijn van diverse kanten voorstellen gedaan om te komen tot 

een richtingsvrije planning. De voorstellen werden gedaan naar aanleiding van de 

discussie over het gebrek aan fl exibiliteit van het scholenaanbod. Bij een richtings-

vrije planning wordt in de regels alleen onderscheid gemaakt tussen openbaar en 

bijzonder onderwijs. Binnen het bijzonder onderwijs wordt het aanbod niet meer 

verdeeld over richtingen. Scholen voor bijzonder onderwijs behouden weliswaar de 

mogelijkheid van een levensbeschouwelijke grondslag, maar in de stichtings- en 

opheffi ngsregels komt het onderscheid tussen verschillende richtingen van bijzon-

der onderwijs te vervallen. 

Argumenten ten gunste van een richtingsvrije planning waren de volgende. 

– Er is geen bemoeienis van de overheid met het begrip ‘richting’.

– Er ontstaat meer ruimte voor het bijzonder onderwijs om aan te sluiten bij veran-

deringen in de samenleving. 

– De uitvoeringlast rond de erkenning van nieuwe richtingen wordt verminderd.

Inspraak van ouders over de levensbeschouwelijk grondslag van bestaande scholen 

was in sommige voorstellen het sluitstuk van een richtingsvrije planning. Omdat 

net een periode van fusies en schaalvergroting was afgesloten, werd aanpassing van 

het aanbod door stichting van aanzienlijke aantallen nieuwe scholen onwenselijk 

geacht. Omvorming van bestaande scholen langs de weg van medezeggenschap zou 

een alternatief kunnen zijn. Afgezien van praktische complicaties, stuit medezeg-

genschap van ouders over de richting echter op juridische problemen. De onderwijs-

aanbieders (besturen) worden beschouwd als dragers van de vrijheid van onderwijs, 

medezeggenschap van ouders over de levensbeschouwelijke grondslag van het 

onderwijs staat daarmee op gespannen voet. De Onderwijsraad (2002) ziet niette-

min ruimte voor het toekennen van een initiatiefrecht aan de medezeggenschaps-

raad. Dat recht zou inhouden dat de medezeggenschapsraad voorstellen kan doen 

aan het bestuur tot wijziging van de grondslag. Het voorstel zou dan wel moeten 

worden gesteund door de voltallige medezeggenschapsraad (ouders en personeel). 

Het bestuur is in de optiek van de onderwijsraad niet gehouden het voorstel over te 

nemen, maar een weigering zou moeten kunnen worden voorgelegd aan een geschil-

lencommissie. Deze toetst het standpunt van het bestuur op zijn redelijkheid.

 

Nadat in 1996 en 2000, in afgezwakte vorm, voorstellen voor een richtingsvrije plan-

ning zijn gelanceerd, is de discussie rond de richtingsvrije planning de laatste jaren 

stilgevallen (tk 1996/1997, tk 2000/2001b). De hier gepresenteerde peiling van rich-

tingsvoorkeuren wijst niettemin op discrepanties: in een op de vier gevallen komen 

de gewenste en de feitelijke richting niet overeen. Ook de niet vervulde aanspraken 

van nieuwe levensbeschouwelijke groepen op onderwijs dat geschoeid is op levens-

beschouwelijke leest, leiden tot richtingsdiscrepanties.
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Tegelijkertijd relativeren de onderzoeksuitkomsten het belang van richting bij de 

discrepanties tussen vraag en aanbod. De levensbeschouwelijke grondslag van een 

school is weliswaar voor een deel van de ouders nog altijd een belangrijke overwe-

ging, voor veel andere ouders is het een zaak van niet al te groot belang. Dat blijkt 

niet alleen uit de peiling van schoolkeuzemotieven, maar ook uit het groeiende 

aantal ouders dat in peilingen geen richtingsvoorkeur uitspreekt. Een kloof tussen 

de gewenste en de feitelijke richting is dan geen nijpend probleem. Het uitsluitend 

willen wegwerken van richtingsdiscrepanties – ook al zijn die soms onmiskenbaar 

– is daarom een te beperkte benadering. De conclusie is eerder dat het systeem van 

planning van scholen op basis van levensbeschouwelijke differentiatie als zodanig 

geen recht doet aan de voorkeuren van veel ouders, waarin een bepaalde onderwijs-

kundige, kwalitatieve invulling centraal staat. Dit vraagt om een minder prominente 

plaats van levensbeschouwing in de planningsregels en meer ruimte voor andere 

uitgangspunten. 

8.4.5  Meer inbreng van ouders: meer variatie in het aanbod?

Door de inbreng van ouders kan de verscheidenheid van het onderwijsaanbod toene-

men. Of dat inderdaad zal gebeuren, hangt af van de verscheidenheid van opvattin-

gen onder ouders en van de kloof tussen hun opvattingen en de praktijk van alledag. 

Aan de hand van de opvattingen over doelstellingen en de inrichting van het 

onderwijs zijn ouders op een continuüm te plaatsen. Aan het ene uiterste bevindt 

zich een groep met een voorkeur voor een leerlinggerichte aanpak van het onder-

wijs. Voor deze ouders is autonomie een belangrijk doel van de opvoeding en bij de 

schoolkeuze letten ze sterk op een kindgerichte aanpak. Ze zijn vaak hoogopgeleid 

en bevinden zich wat politieke voorkeur betreft vaker links van het midden.

Aan de andere kant van het continuüm zijn ouders met een meer leerstofgerichte 

voorkeur te vinden. Zij hechten veel waarde aan conformistische opvoedingsdoelen 

en hun schoolkeuze wordt weinig gestuurd door kindgerichte onderwegingen. In 

vergelijking met de eerste groep zijn ze relatief laagopgeleid en staan ze politiek 

gezien vaker rechts van het midden. Daarnaast zijn ze naar verhouding vaak van 

allochtone herkomst. Tussen de beide uitersten in bevindt zich een grote groep 

ouders zonder uitgesproken voorkeur voor een van beide benaderingen. 

Als de kwaliteit in brede zin (doelstellingen, inrichting, werkwijzen) wordt afgezet 

tegen de wensen van ouders, is de kloof tussen vraag en aanbod over het geheel 

genomen niet zo groot. De schoolkeuze pakt kennelijk zodanig uit dat er een 

behoorlijke kwalitatieve match tussen vraag en aanbod tot stand komt. Maar dat 

is niet over de hele linie het geval. De onvrede is het grootst onder de twee groepen 

ouders met de meest uitgesproken opvattingen en hun onvrede richt zich precies op 

die punten die kenmerkend zijn voor hun visie. Leerstofgerichte ouders constateren 

te weinig nadruk op discipline en prestaties en te veel aandacht voor de integratie 

van zorgleerlingen in de school van hun kind. Leerlinggerichte ouders ervaren vooral 

een gebrek aan aandacht voor en gerichtheid op het individuele kind, te weinig aan-
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dacht voor zelfstandig leren en een gebrek aan invloed voor ouders. Aanpassing van 

het aanbod aan de wensen van ouders zal dus waarschijnlijk leiden tot een toename 

van de bandbreedte van het onderwijsaanbod: aan de ene kant een zekere aanscher-

ping van het leerlinggerichte karakter van sommige scholen, aan de andere kant een 

versterking van het leerstofgerichte karakter van andere scholen. 

8.4.6  Nieuwe segmentering?

De differentiatie van het basis- en voortgezet onderwijs staat van oudsher in het 

teken van de levensbeschouwing. De differentiatie tussen scholen van verschillende 

richtingen valt voor een deel nog altijd samen met verschillen in visie op onderwijs 

en opvoeding. Bij ouders die hebben gekozen voor de protestantse richtingen, is 

er relatief veel aandacht voor het levensbeschouwelijke uitgangspunt en voor de 

opvoedkundige dimensie. Dat zal ook gelden voor ouders die hebben gekozen voor 

de nieuwe levensbeschouwelijke richtingen, zoals islamitisch onderwijs. 

Het beleid dat gericht is op versterking van de marktwerking bij de schoolkeuze en 

meer inbreng van ouders in de school, kan tot gevolg hebben dat er nieuwe vormen 

van differentiatie ontstaan, dan wel dat de bestaande worden versterkt. Uit het 

onderzoeksmateriaal komen verschillen tussen sociaal-economische groepen naar 

voren. Lager opgeleide ouders hechten aan een ‘leerstofgerichte’ onderwijsaanpak. 

Ook ouders van Turkse en Marokkaanse herkomst zitten op die lijn. Hoger opgeleide 

ouders hebben andere prioriteiten, zij geven de voorkeur aan een meer leerlingge-

richte benadering. Dat blijkt zowel uit hun schoolkeuzemotieven, als uit hun opvat-

tingen over de doelstellingen en aanpak van het onderwijs.

Als de schoolkeuze een meer bewuste, kwaliteitsgerichte keuze wordt (tot op 

heden is dat nog niet altijd het geval) en er steeds meer informatie over verschillen 

tussen scholen beschikbaar komt, neemt de kans toe dat gelijkgestemde ouders 

elkaar opzoeken. De leerlingenpopulaties van scholen worden dan homogener, niet 

alleen qua visie op onderwijs van de ouders, maar ook naar sociaal-economische 

en sociaal-culturele achtergronden. Scholen met een individueel gericht en breed 

vormingsaanbod, zullen in toenemende mate worden bevolkt door kinderen van 

hoogopgeleide ouders; scholen met een meer klassikale, op prestaties en kernvak-

ken gerichte aanpak, zullen vooral kinderen van laagopgeleide en allochtone ouders 

trekken. De reeds bestaande scheiding tussen kinderen van lager en hoger opgeleide 

ouders zal dus mogelijk verder toenemen. Omdat de opvattingen van lager en hoger 

opgeleide ouders niet in alle opzichten verschillen, zijn echter geen al te grote ver-

schuivingen te verwachten.

De scheiding tussen leerlingen uit verschillende bevolkingsgroepen, met name 

die tussen autochtone en allochtone leerlingen, wordt algemeen als een probleem 

gezien. Er bestaat vrees voor nadelige effecten voor de leerprestaties en de integratie. 

Op het punt van de leerprestaties is een zekere relativering op zijn plaats; de pres-
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taties van leerlingen op ‘zwarte’ scholen zijn de afgelopen jaren vooruitgegaan en 

komen steeds meer overeen met die van leerlingen met een vergelijkbare achtergrond 

op gemêleerde scholen (Dagevos et al. 2003). De concentratie van kansarme leerlingen 

in scholen met een leerstofgerichte aanpak heeft overigens ook positieve kanten. Een 

homogene leerlingenpopulatie stelt scholen in de gelegenheid het onderwijs geheel 

af te stemmen op de behoefte van die leerlingen. Kansarme leerlingen zijn gebaat 

bij een zekere nadruk op kernvakken, terwijl veel aandacht voor zelfsturing en een 

breed vormingsaanbod minder functioneel zijn voor deze groep. 

Over het effect van zwarte scholen op bijvoorbeeld de ontwikkeling van normen 

en waarden van de leerlingen is minder bekend.

In de islamitische scholen vallen de levensbeschouwelijke en etnische segregatie 

samen. De stichting van islamitische scholen is in lijn met de vrijheid van onderwijs, 

maar gevreesd wordt dat die de integratie van islamitische leerlingen in de weg staat. 

Echter, volgens de onderwijsinspectie worden op islamitische scholen geen waarden 

uitgedragen die op gespannen voet staan met basiswaarden van de democratische 

rechtstaat; evenmin worden leerlingen er aangezet zich af te keren van de hen omrin-

gende samenleving (Inspectie van het onderwijs 2003b). Verder zijn de onderwijs-

kansen er niet slechter dan op andere zwarte scholen. Wat resteert, is het gebrek aan 

contacten met autochtone leeftijdsgenoten en de mogelijke negatieve effecten daarvan. 

Zowel versterking van de vrije schoolkeuze als het terugdringen van segregatie is 

doelstelling van het beleid. Beide doelstellingen zijn moeilijk gelijktijdig te realiseren, 

omdat zij in zekere zin haaks op elkaar staan. Het maken van afspraken over de 

spreiding van achterstandsleerlingen is immers niet mogelijk zonder de keuzevrij-

heid in te perken. In de praktijk zal daarom een van beide doelstellingen prevaleren. 

8.4.7  Grenzen aan de inbreng van ouders

Het is de bedoeling dat scholen in samenspraak met ouders invulling geven aan de 

grotere ruimte voor eigen keuzen die het beleid hun wil geven. Deze benadering 

veronderstelt niet alleen voldoende beleidsvormend vermogen van scholen, ze gaat 

ook uit van een aantal veronderstellingen over de rol van ouders: ouders moeten in 

voldoende mate betrokken zijn bij de school van hun kind, ouders moeten zich bezig 

willen houden met het beleid van de school en ze moeten over de daarvoor benodigde 

deskundigheid en informatie beschikken. Verder is het belangrijk dat de opvattingen 

van ouders die actief zijn in beleidsbepalende organen, een afspiegeling zijn van de 

opvattingen van hun achterban. 

Aan de voorwaarden van betrokkenheid en representativiteit van opvattingen wordt 

redelijk voldaan. Met name in het basisonderwijs ligt de betrokkenheid van ouders 

op een aanzienlijk niveau. Ook blijkt uit de hier gepresenteerde gegevens dat de 

opvattingen van de ouders die actief zijn in beleidsbepalende organen, niet substan-

tieel afwijken van die van hun achterban. 
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Het is echter de vraag of actieve ouders gericht zijn op het vormgeven van het school-

beleid en of zij over de daartoe benodigde deskundigheid en informatie beschikken. 

Ook ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of de ouderraad geven 

desgevraagd aan vooral betrokken te zijn om allerlei activiteiten mogelijk te maken. 

De wens om het beleid van de school te beïnvloeden, wordt veel minder genoemd.

Daarnaast is de deskundigheid een gevoelig punt. Het is voor een ouder buitengewoon 

lastig om zich een beeld te vormen van de kwaliteit van de school. Ook kunnen 

scholen de inbreng van ouders als bedreigend ervaren en hen daarom liever op enige 

afstand houden. Verder wordt de mening van ouders in belangrijke mate gekleurd 

door het succes van hun eigen kind op school; hoe beter het een kind vergaat op 

school, des te positiever denken de ouders over de school. De afwezigheid van pro-

blemen is echter geen garantie voor kwaliteit, net zo min als een minder goed verlo-

pende schoolloopbaan bewijs is dat de kwaliteit van de school tekortschiet.

Scholen zullen in de toekomst meer rekenschap moeten afl eggen aan ouders en 

leerlingen. De inspectie neemt meer afstand, en hanteert de uitgangspunten van de 

school als vertrekpunt van haar toezicht. In Koers primair onderwijs (ocw 2004a) heet 

het dat de inspectie in eerste instantie vooral zal kijken naar kwaliteit en opbrengs-

ten, maar niettemin betrekt zij ook een aantal proceskenmerken in het oordeel. Als 

daar aanleiding toe is (tekortschieten in kwaliteit en/of zelfregulerend vermogen), 

zal de inspectie in tweede instantie de school nader onderzoeken. Uit de visie op 

de toekomstige rol van de inspectie spreekt enige ambivalentie: aan de ene kant is 

terughoudendheid de inzet en wordt meer aangesloten bij de zelfevaluatie van scholen, 

aan de andere kant worden tal van eisen gesteld aan de opzet en uitvoering van die 

zelfevaluatie.

De rol van de inspectie in het toezicht op de autonomere school moet zich nog uit-

kristalliseren, maar gegeven de twijfels aan de deskundigheid van ouders, blijft 

verticaal toezicht onmisbaar. Al is het maar om ouders te voorzien van objectieve en 

vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de school van hun kind. 
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Summary

Changing position of parents raises questions about their view of education (chapter 1)

The position of parents in the education system has been changing in recent years, 

partly as a result of new emphases in government policy. The government is proposing 

the following:

– Greater emphasis on input from and accountability to parents as a counterbalance 

to the growing independence of schools (fewer central rules, more scope for 

variation);

– Greater emphasis on shared responsibility of parents and schools for children’s 

education and upbringing (‘parents and school as partners in education and 

upbringing’); 

– Less sharply defi ned division between school and family, between education and 

upbringing;

– Greater emphasis on market forces in parents’ choice of school. 

The ultimate aim is to create greater variety in education, to improve the match 

between supply and demand and to raise the quality of education. 

The developments in policy raise interesting questions about the views of parents 

on education and upbringing. Little is known about this. For example, will greater 

parental input lead to greater variety in the ‘supply’? Will a greater emphasis on 

market forces and a greater input by parents lead to more segregation between 

children from different population groups? How do parents feel about the idea of 

partnership in education and upbringing?

Ideas on upbringing: conformism appears to be making comeback (chapter 2)

Autonomy and ‘social feeling’ have today become important aspects of upbringing 

for parents, and the same also applies for conformism. By contrast, achievement 

targets have come to be regarded as less important.

Conformism even appears to be making a comeback, especially among younger 

parents. Among ethnic minority parents, conformism has traditionally been – and 

is still – extremely important. Parents appear to be afraid of an overly one-sided 

stressing of independence and self-determination. By simultaneously emphasising 

social feeling and (a modern form of) conformism, they try to prevent their children 

developing into individualists without any empathy or respect for others. 
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Division of tasks between school and family: parents and schools disagree (chapter 3)

Schools feel that they are increasingly being given tasks that are situated at the 

interface between school and family. At the same time, a majority of parents see 

them-selves as having primary responsibility for personal and social training, 

including tasks relating to the imparting of norms and values. A majority also 

believe that ‘civic training’ (e.g. instilling an interest in culture and politics) is a joint 

responsibility of school and family.

Schools feel they are being given more tasks that have traditionally been family 

matters, but parents do not agree. A comparison of the views of parents over the last 

decade does not point to a growing preference for shared responsibility, nor to a shift 

of tasks away from the family to the school. If anything, it would seem that parents are 

increasingly assuming responsibility for themselves, while there has been something 

of a decline in the preference for shared responsibility for many tasks.

School choice: not so much quality as pragmatism is decisive (chapter 4)

When choosing a primary school, parents base their decision in theory mainly on 

the quality of the teaching, either in the form of a preference for a child-centred 

approach or for an approach that is geared more to educational achievement. The 

preference for child-centred education, with a broad range of subjects and a heavy 

emphasis on the well-being of the pupils, dominates slightly. In making their ultimate 

choice, many parents fall back on characteristics that are easier to observe, such as 

the pragmatic feature ‘accessibility’. The question of religion, which in theory was 

not terribly important, is found to have become slightly more important as a motive 

in the ultimate choice of school.

When it comes to choosing a secondary school, too, all kinds of considerations 

about quality dominate in theory, though educational achievement is not considered 

more important than social skills. The exception is the preference of the child 

themselves; when it comes to choosing a secondary school this motive dominates 

over all others. The shift between the theoretical preferences and the ultimate choices 

also occur in secondary education. While the wishes of the child are decisive, the 

most cited reasons after this are accessibility and the ‘good name’ of the school. 

Here again, the ideology of the school has become slightly more important.

 

Based on the ultimate choice, the ideal goal of a well-informed choice of school 

based on considerations of quality has not yet been achieved.
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Parents want both a pupil-centred and a curriculum-centred approach (chapter 6)

The views of parents on the goals of education, the learning climate and the structuring 

of the teaching provided can be broken down into two ideal types: a pupil-centred 

and a curriculum-centred view.

Overall there is slightly more support for pupil-centred objectives and characteristics 

than for a curriculum-centred approach. There is for example a good deal of support for 

fostering ‘independent learning’, but the curriculum-centred approach is certainly 

not dead. Support for the ‘traditional role of the teacher/subject matter’ is barely 

lower than that for ‘independent learning’, while support for ‘discipline’ is not much 

lower than support for ‘focus on the child’.

There is relatively little support for education which places a heavy emphasis on 

achievement. Parents also show some reserve with regard to the performance of 

upbringing-related tasks by schools, something which was already evident from 

their views on the division of tasks between school and family.

 

The integration of pupils with learning or behaviour diffi culties is at the bottom of 

the wish list in both primary and secondary education, with the number of opponents 

in fact being greater than the number of supporters. 

The majority of parents reject the idea of mixed transitional classes (mixed ability 

pupils in the same class) in secondary schools.

Variation and differences between groups of parents (chapters 3, 4 and 6)

Socio-economic differences

Socio-economic status (interpreted here as education level) has an impact both on 

parental values as regards upbringing and on the motives dictating choice of school 

and views on the preferred educational objectives and approach. People with a 

higher education background place a greater emphasis on autonomy in child-rearing, 

a greater focus on child-centred criteria in school selection and a weaker affi nity with 

a curriculum-centred educational approach. Parents with a lower education level, by 

contrast, place more emphasis on conformist upbringing ideals and on achievement-

centred criteria in school selection. They also attach greater importance to achievement, 

order and discipline and to the traditional role of teaching content and the teacher. 

There is no difference by education background in the support for ‘independent 

learning’ as a goal, and the views on the division of tasks between school and family 

show virtually no difference between parents with different education levels. 
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Differences based on religion

With regard to upbringing, Protestant parents take an opposing view to non-church-

goers. They place fairly strong emphasis on conformism and are less concerned with 

self-determination. Parents who are non-churchgoers take precisely the opposite 

view. The views of Roman Catholic parents on upbringing lie midway between these 

two extremes.

When it comes to school choice, there is a distinction between Protestant parents on 

the one hand and Roman Catholic and non-churchgoing parents on the other. The 

ultimate school choice by Protestant parents is often motivated by religious/ideological 

considerations, whereas this is hardly an issue for Roman Catholic and non-church-

going parents. Schools representing minority, strict Protestant beliefs are the 

complete opposite to state and Catholic schools, and are selected almost exclusively 

because of their religious ideology.

Parents with Protestant beliefs also set themselves apart with their views on the 

goals and structuring of education, placing more emphasis on the ‘pedagogical’ 

tasks of education. In addition, they differ in the emphasis they place on order and 

discipline and – in the case of reformationists – the low desire for parental infl uence 

in the school.

Indigenous and immigrant parents

The views on upbringing and education held by ethnic minority parents – especially 

those of Turkish and Moroccan origin – still bear traces of the collectivist culture of 

their countries of origin and therefore differ from the views of indigenous parents. 

The differences are similar to those between parents with a higher and lower 

education level, but are more pronounced. 

Turkish and Moroccan parents place the emphasis on conformist and achievement-

centred educational goals, while the ideal of self-determination is of subordinate 

importance. Turkish and Moroccan parents largely base their choice of school on 

pragmatic considerations, though they regard it as extremely important that the 

school take into account their religion, which is usually different from that of the 

rest of the school. As regards the actual teaching, these parents prefer a curriculum-

centred approach with a certain emphasis on achievement. Surinamese parents 

occupy a mixed position: an emphasis both on self-determination and conformism 

and achievement, combined with a preference for both a curriculum-centred and a 

pupil-centred teaching approach. 

Political orientation

The distinction between denominational and non-denominational political affi liation 

is important here, as is the difference between a left-wing and right-wing orientation. 

Supporters of non-denominational parties (especially smaller left-wing parties and 
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Democrats D66) are greatly in favour of self-determination; religious ideology plays 

a subordinate role for them in choosing a school. Progressive non-denominational 

voters attach little importance to a curriculum-based approach in teaching, in contrast 

to Liberal (vvd) voters, who are in favour of some emphasis on educational achieve-

ment and discipline. Supporters of the denominational parties are distinguished by 

the heavy emphasis they place on the upbringing ideals ‘social feeling’ and 

‘conformism’, the importance they attach to religious ideology in their selection of 

the school, and the relatively greater emphasis they place on curriculum-centred 

education.

Matching supply and demand: denomination of the school (chapter 5)

The continuing large market share of private denominational schools raised doubts 

in the 1970s and eighties concerning the f lexibility in the range of schools from 

which parents could choose. Did the distribution of schools across the different 

denominations still match the demand? Following the school consolidation 

operations in the 1990s, when the founding of new schools was halted, these doubts 

increased further. The survey presented here of denominational preferences among 

parents supports the idea that there is a surfeit of private denominational (especially 

Roman Catholic) schools.

The availability of Islamic education is not adequate to meet the demand. One in 

three Turkish and Moroccan parents would prefer an Islamic education, a preference 

that is satisfi ed in fewer than half the cases. State education is however still the main 

preference among Turkish and Moroccan parents, and the available fi gures do not 

suggest a growing preference for Islamic education among these two groups.

 

The continuing popularity of denominational schools is partly a result of the 

willingness of a proportion of parents to accept a watered-down religious identity, 

and partly of the characteristics attributed to (denominational) private schools 

(school climate, pupil achievements).

Matching supply and demand: educational aims and approach (chapter 6)

For many parents, the question of matching supply and demand goes further than 

the denomination of the school. They have all manner of wishes and views on the 

educational aims and approach, and it is unclear whether the choice available meets 

their requirements. Overall, the emphases placed by schools appear to meet parents’ 

wishes reasonably well. This applies not only for universally endorsed concerns such 

as ensuring the well-being of the pupil, combating problem behaviour and providing 

information to parents, but also for a number of wishes that are typical either of a 

pupil-centred or a curriculum-centred on view of education, respectively. The parental 

freedom of choice in school selection means they can choose a school that matches 
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their views on this point. Yet parents are still less than happy on some aspects of the 

school of their choice. This applies in particular for:

– the insuffi cient infl uence of parents and pupils; 

– the focus on achievement (too much for some parents, too little for others); 

– the insuffi cient tailoring of the teaching to individual pupils; 

– the insuffi cient emphasis on the curriculum and on the traditional role of the 

teacher (secondary schools); 

– the excessive emphasis on the integration of pupils with learning or behaviourial 

diffi culties.

There is dissatisfaction both as regards the insuffi ciently curriculum-centred 

haracter of schools and regarding the insuffi ciently pupil-centred emphasis. The 

shortcomings in the school choice in the eyes of parents with a pupil-centred view of 

education lie mainly in the shortage of pupil-centred accents. This implies that 

matching the supply more closely to the demand would entail greater variation 

between schools on this point.

Matching supply and demand: customer satisfaction (chapter 7)

The view of parents as ‘customers’ concerning the quality of their child’s school is 

generally positive, both in primary and secondary schools. Parents have a positive 

opinion of the learning outcomes, the encouragement of pupil independence, the 

combating of problem behaviour and crime and the expertise and dedication of the 

staff. They are less happy with the attention devoted to individual pupils, the care 

given to pupils with learning diffi culties and the degree to which the school takes 

account of the parents’ wishes. The views are fairly negative as regards the physical 

state of the school building (cleaning and maintenance) in both the primary and 

secondary sectors. In addition, a sizeable group of parents believe that the ict 

facilities in primary schools are inadequate. In secondary schools, timetabling 

issues (cancellation of lessons) are seen as the main weak point.

Roughly one in ten parents of primary and secondary school children have a negative 

opinion of most aspects of school quality. The fact that one in 14 primary school 

children move to a different school because of dissatisfaction also points to the 

existence of a dissatisfi ed minority.

Implications for policy and practice (chapter 8)

At the end of the report a number of points for discussion are presented concerning 

the implications of the study results for both policy and practice.
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Support for policy

First of all, the support among parents for the changes to which the government is 

committed was investigated. Parents embraced the new focus on independent learning 

more emphatically with regard to the development of skills than to the transfer of 

knowledge. In addition, a large group of parents simultaneously want to hold on to a 

more ‘traditional’ curriculum-based approach. Some parents do not seem to realise 

that these two approaches cannot be pursued simultaneously. The result may be that 

schools fi nd themselves faced with excessively high expectations from parents who 

want the best of both worlds.

Secondly, the support for the integration of pupils with learning or behaviourial 

diffi culties was found to be strikingly weak. Many parents evidently believe that 

these pupils receive a disproportionate amount of attention, or are too disruptive an 

infl uence on the teaching in the classroom. This fi nding would suggest that greater 

input from parents in school policy would do nothing to enhance the integration of 

these pupils within mainstream education.

There is also little support for the pedagogical task of the school. The stronger the 

normative component of tasks at the interface of school and family, the more often 

parents claim primary responsibility. A substantial group of parents do not agree 

with the view that the school has a role to play in their child’s upbringing as well as 

their education.

In line with this fi nding, support for the envisaged partnership between parents and 

schools in the education and upbringing of children is also low. It requires not only a 

willingness on both sides to contribute to the tasks of the other, but also a readiness 

to be open to the wishes and input of the other party. In practice, the latter appears 

more diffi cult than the former. This is evident both from the views of parents on the 

division of tasks between school and family, and from the reservations of parents 

regarding the role to be played by schools in upbringing-related tasks. Without some 

movement on this, the partnership will not get beyond one-way traffi c.

The increase in scale in secondary education in particular is controversial, though it 

does not evoke any strong feelings among parents. They do however believe that even 

within large school communities, pupils should be placed in more or less homoge-

nous classes; there is little support for large, mixed transitional classes in secondary 

schools. However, since such classes have virtually disappeared, this aspect raises 

little tension.

More market forces in school choice 

The policy is aimed at strengthening parents’ freedom of choice in school selection 

so as to promote a better match between supply and demand. In practice, the ideal 

picture of deliberate, quality-driven school selection is met only partially. This may 
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be due to a lack of differentiation in the supply, but is probably also partly due to the 

fact that differences between schools are diffi cult for parents to discern, and that 

parents sometimes lack the skills to inform themselves of the differences.

Dynamic in the supply: school planning

The survey of denominational preferences presented here suggests discrepancies 

between supply and demand: in one in four cases the desired and actual denomination 

do not correspond. Unfulfi lled demands by new religious/ideological groups for 

education tailored to their needs (Islam) also lead to discrepancies.

The school planning system based on religious differentiation takes too little account 

of the preferences of many parents, for whom a certain educational, qualitative 

standard is of central importance. This calls for a less prominent place to be given to 

religion/ideology in the planning rules, with more scope for other principles. 

More input from parents: more variety in the supply?

If educational quality in a broad sense (aims, structure, working methods) is set 

against the wishes of parents, the gulf between supply and demand is broadly 

speaking not especially large. Evidently the school choice turns out in such a way 

that a reasonable qualitative match is achieved. However, this is not the case across 

the board. The level of dissatisfaction is greatest among the two groups of parents 

with the most pronounced views, and their dissatisfaction focuses precisely on 

those points that characterise their views. Curriculum-centred parents feel that too 

little emphasis is placed on discipline and achievement in their child’s school and 

too much on integrating disadvantaged pupils. On the other hand, pupil-centred 

parents feel there is insuffi cient attention and focus on the individual child, too little 

attention for independent learning and too little infl uence for parents. Adapting the 

supply to the wishes of parents is thus likely to lead to an increase in the bandwidth 

of the educational ‘supply’: a strengthening of the pupil-centred character of some 

schools, and bolstering of the curriculum-based character of others. 

New segmentation?

As school selection becomes a more conscious choice, focusing on quality (to date to 

this is not always been the case), and more and more information becomes available 

on the differences between schools, there is an increasing chance that like-minded 

parents will seek each other out. The pupil populations of schools will then become 

more homogenous, not only in terms of the parental view of education, but also as 

regards socio-economic and socio-cultural backgrounds. Schools with an indivi-

dual focus and broad educational base will increasingly be populated by children 

of better-educated parents; while schools with a more traditional approach focused 

on achievement and core subjects will largely draw children from less well-educated 

and ethnic minority parents. The existing division between children of parents with 

a lower and higher education background could therefore widen further. However, 
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as the views expressed by parents with a lower and higher education level do not 

differ in all respects, excessive shifts are unlikely. 

The segregation between pupils from different population groups, especially 

between indigenous and non-indigenous pupils, is generally seen as a problem, 

which impacts negatively on both achievement and integration. However, the achie-

vements of pupils at predominantly ethnic minority schools have improved in recent 

years and are approaching ever more closely those of pupils with a comparable 

background at ethnically mixed schools. The concentration of pupils from disadvan-

taged backgrounds in schools with a curriculum-centred approach also has positive 

aspects. For example, a homogenous pupil population enables schools to gear their 

teaching to the needs of the pupils. Disadvantaged pupils benefi t from a certain 

emphasis on core subjects, while a high level of attention for pupil-led learning and a 

broad educational base is less functional for this group.

The policy is aimed both at strengthening parents’ freedom of school choice and 

reducing segregation. These two objectives are diffi cult to achieve simultaneously, 

if only because school boards and local authorities cannot make arrangements on 

the distribution of disadvantaged pupils without restricting freedom of choice. In 

practice, one of the two objectives will therefore dominate.

Limits to parental input

The intention is that schools should exploit the greater scope and freedom of choice that 

policy-makers want to provide in collaboration with parents. This approach assumes 

among other things that parents are suffi ciently involved in their child’s school, are 

willing to become engaged in the school’s policy and possess the necessary expertise 

and information to do so. It is also important that the views of parents who are actively 

involved in policy-making bodies should refl ect the views of the majority.

 

The conditions relating to involvement and representativeness of views are met 

reasonably well. In primary schools, in particular, parental involvement is conside-

rable, and the views of those parents who are active in policy-making bodies do not 

differ substantially from those of the parents in general. However, parents who sit 

on the participation council and the parents’ council indicate when asked that their 

main reason for getting involved is to facilitate all manner of activities. The desire to 

infl uence school policy is cited less often.

Parental expertise is a sensitive point. It is exceedingly diffi cult for a parent to form 

an impression of the quality of a school. Schools may also perceive parental input as 

a threat and therefore prefer to keep them at a distance. In addition, the opinions of 

parents are largely coloured by their perception of how their own child is doing at 

school.
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The role of the Education Inspectorate in supervising today’s more autonomous 

schools has still to be defi ned fully, but given the question marks surrounding the 

expertise of parents, that supervision will remain indispensable, if only to provide 

parents with objective and comparable information about the quality of their child’s 

school.
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Bijlage A  Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo)

Het avo is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik 

van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Neder-

landse bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik van 

voorzieningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden 

en de individuele personen binnen een huishouden karakteriseren.

Doelpopulatie nl-bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek enquête

Steekproefeenheid huishouden

Entiteiten personen en huishoudens

Steekproefkader ptt- cq. tpg-afgiftepuntenbestand

Verzamelmethode mondelinge + schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)

Frequentie vierjaarlijks, vanaf 1979

Weging personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke staat/

urbanisatiegraad (vanaf 1995 ‘stedelijkheid’); huishou-

dens: naar weegfactor hoofd huishouden

Berichtgevers voor sommige kinderen één van de ouders; indien 

mogelijk aanvulling onvolledige vragenlijsten door 

proxi-interviews

Verslagperiode het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een 

voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot 

enkele jaren

avo’79 

Uitvoerder veldwerk nss/Marktonderzoek

Veldwerkperiode september 1979 - november 1979

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang 9915 huishoudens

Respons 6431 huishoudens; 17.232 personen (65 %)

avo’83

Uitvoerder veldwerk nss/Marktonderzoek

Veldwerkperiode september 1983 - november 1983

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang 9908 huishoudens

Respons 5774 huishoudens; 14.869 personen (58%)
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avo’87

Uitvoerder veldwerk nss/Marktonderzoek

Veldwerkperiode oktober 1987 - december 1987

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef, met extra 

adressen in vier grote steden + Haarlem

Steekproefomvang 10.302 huishoudens

Respons 6496 huishoudens; 16.151 personen (63%)

avo’91

Uitvoerder veldwerk nss/Marktonderzoek

Veldwerkperiode september 1991 - december 1991

Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten/adressen; stratifi catie 

naar gemeentegrootte

Steekproefomvang 12.797 huishoudens

Respons 5458 huishoudens; 13.105 personen (43%)

avo’95

Uitvoerder veldwerk GfK Interact

Veldwerkperiode september 1995 - januari 1996

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang 9305 huishoudens

Respons 6421 huishoudens; 14.489 personen (69%)

avo’99

Uitvoerder veldwerk GfK Nederland

Veldwerkperiode september 1999 - februari 2000

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang 9216 huishoudens

Respons 6125 huishoudens; 13.490 personen (66%)

avo’03

Uitvoerder veldwerk GfK PanelServices Benelux

Veldwerkperiode september 2003 - maart 2004

Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef

Steekproefomvang 10.680 huishoudens (inclusief niet bereikt)

Respons 6404 huishoudens; 13.776 personen (60%)

cbs Onderwijsstatistieken

De Onderwijsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn een verza-

meling statistieken gebaseerd op integrale opgaven van scholen en andere onder-

wijsinstellingen.
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Het voortgezet onderwijs betreft uitsluitend door het ministerie van Onderwijs, Cul-

tuur en Wetenschappen dan wel Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gesubsidieerd 

voltijdsonderwijs.

De gegevens van het hoger beroepsonderwijs (hbo) zijn hoofdzakelijk afkomstig 

uit het Centraal register inschrijvingen hoger onderwijs van de Informatie Beheer 

Groep in Groningen. Anderzijds bevat deze publicatie ook gegevens over gezond-

heidszorgopleidingen die bekostigd worden door het ministerie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport. Het cbs enquêteert hiervoor de betrokken instellingen. De 

gegevens over het wetenschappelijk onderwijs (wo) zijn gebaseerd op een jaarlijkse 

telling onder de reguliere instellingen voor wetenschappelijk onderwijs.

cbs StatLine

StatLine is een elektronische databank van het cbs met statistische informatie in de 

vorm van tabellen en grafi eken over vele maatschappelijke en economische onder-

werpen.

Culturele veranderingen in Nederland (cv)

Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systematisch 

peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking om inzicht te krijgen in de cul-

turele veranderingen. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtevragen uit een aantal 

onderzoeken die vóór 1975 zijn gehouden en wordt in principe jaarlijks herhaald. Het 

steekproefaantal wordt zodanig gekozen dat de netto respons rond de 2000 perso-

nen ligt.

Doelpopulatie nl-bevolking vanaf 16 jaar

Soort onderzoek enquête

Steekproefeenheid persoon

Entiteiten personen

Steekproefkader voor de adressensteekproef: postcodebestand

Steekproefmethode gestratifi ceerde drietrapssteekproef: gemeenten, adres-

sen, personen

Verzamelmethode mondelinge en vanaf 1988 ook schriftelijke vragenlijst; 

vanaf 1998 wordt de mondelinge vragenlijst met behulp 

van de computer afgenomen (capi)

Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)

Uitvoerder veldwerk Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het 

Marktonderzoek (nipo)

Frequentie 1975, jaarlijks herhaald vanaf 1979, m.u.v. 1982, 1984 en 

1990; na 1999 tweejaarlijks

Weging geen
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cv’92

Veldwerkperiode september 1992 - december 1992

Respons 2146 personen

cv’96

Veldwerkperiode oktober 1996 - januari 1997

Respons 2418 personen

cv’00

Veldwerkperiode september 2000 - december 2000

Respons 2299 personen

cv’02

Veldwerkperiode oktober 2002 - januari 2003

Respons 2013 personen

Kwaliteit van het funderend onderwijs (kfo’00)

Het onderzoek Kwaliteit van het funderend onderwijs is opgezet om inzicht te 

krijgen in de opvattingen van ouders over de kwaliteit van het basis- en voortgezet 

onderwijs. Er bleek namelijk weinig bekend over wat hedendaagse ouders belangrijk 

vinden in het onderwijs, terwijl zij in toenemende mate betrokken zijn en worden bij 

het reilen en zeilen op de school van hun kinderen. In de enquête die de ouders krij-

gen voorgelegd, komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: schoolkeuze-

motieven en feitelijke schoolkeuze, contacten met de school, gewenste en feitelijke 

kwaliteit van het onderwijs, informatie aanbod en behoefte over het onderwijs en de 

school, opvattingen over taken van de school en van het gezin, de rol van de ouders 

in het onderwijs, de kosten van het onderwijs en tijd voor het onderwijs.

Doelpopulatie huishoudens met kinderen in het basis- of voortgezet 

onderwijs (4-16 jaar)

Soort onderzoek enquête

Steekproefeenheid huishouden

Entiteiten huishoudens

Steekproefkader verschillende GfK-panels

Steekproefmethode selectie van huishoudens met kinderen in het basis- of 

voortgezet onderwijs (4-16 jaar)

Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (scp)

Uitvoerder veldwerk GfK Interact

Frequentie eenmalig

Weging naar opleiding moeder en aantal verdienende ouders

Veldwerkperiode eind 2000



243Bijlage A  Gebruikte databestanden

Respons 1231 huishoudens met kinderen in het basisonderwijs; 

1101 huishoudens met kinderen in het voortgezet onder-

wijs

Cohortonderzoek primair onderwijs en speciaal onderwijs (prima)

Het landelijk cohortonderzoek primair onderwijs en speciaal onderwijs (prima) 

beoogt een beeld te geven van het primair onderwijs in Nederland en verklaringen te 

vinden voor de samenhangen die zich daarin aftekenen. De gegevens uit dit onder-

zoek worden gebruikt voor beleidsevaluatie en voor wetenschappelijk georiënteerde 

vraagstellingen. De opzet van prima sluit nauw aan bij de cohortstudies van de Lan-

delijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid (leo) die in de periode 1988-1992 twee-

jaarlijks zijn uitgevoerd.

Doelpopulatie basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs; leer-

lingen in groep 2, 4, 6 en 8

Soort onderzoek cohortonderzoek

Steekproefeenheid school

Entiteiten scholen; klassen; personen

Steekproefkader alle scholen voor primair onderwijs

Steekproefmethode representatieve clustersteekproef van basisscholen + 

aanvullende steekproef van scholen met veel achter-

standsleerlingen + steekproef van scholen uit het speciaal 

onderwijs 

Steekproefomvang circa 700 scholen (450 basisscholen, 200 scholen met 

veel achterstandsleerlingen en 100 scholen uit het spe-

ciaal onderwijs); in totaal circa 57.000 leerlingen in het 

basisonderwijs en 5400 leerlingen in het speciaal onder-

wijs

Verzamelmethode schriftelijke vragenlijsten; Cito-schoolvorderingstoetsen

Opdrachtgever Programmaraad voor onderwijsonderzoek (proo)

Uitvoerder veldwerk Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (its) 

i.s.m. het sco-Kohnstamm-insituut

Frequentie tweejaarlijkse peiling vanaf schooljaar 1994/1995

Berichtgevers achtergrondgegevens via ouders van leerlingen, leer-

krachten en schooldirecties

prima iii
Veldwerkperiode schooljaar 1998/’99

Respons 602 scholen; 16.830 leerlingen in groep 2, 16.953 leer-

lingen in groep 4, 14.992 leerlingen in groep 6 en 14.182 

leerlingen in groep 8.
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