
Laat ict werken voor het onderwijs

Kunnen digitale 
ouderportalen de 
betrokkenheid van ouders 
vergroten?
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Ouders die thuis hun kind ondersteunen in de ontwikke-
ling, zoals samen lezen en huiswerk maken, helpen het 
kind beter presteren op school. Digitale ouderportalen 
kunnen de betrokkenheid van ouders vergroten.  

• Een hoge betrokkenheid van ouders bij de studieresultaten van 
hun kinderen heeft een positieve invloed op de resultaten. Een 
ouderportaal kan de betrokkenheid van ouders vergroten.

• Ouderportalen kunnen de bestaande communicatie versterken en 
ouders informeren. Face-to-facegesprekken kunnen hierdoor 
inhoudelijker worden. 

• Een bijkomend voordeel van digitale communicatie is dat leraren 
goed nadenken over wat ze opschrijven. Ook dit verhoogt de 
kwaliteit.  

• In het vo zijn ouderportalen gebruikelijker dan in het po. In het vo 
is de afstand tussen ouders, school en kinderen groter en de 
informatie overzichtelijker.  

• Veel scholen zijn nog terughoudend om leerlingresultaten beschik-
baar te stellen via een ouderportaal. Ze willen voorkomen dat de 
informatie vragen oproept of tot misverstanden leidt. Sommige 
scholen zijn bang dat het te veel tijd kost om de informatie op een 
goede manier over te brengen.  

Wat zouden bij jullie op school 
manieren kunnen zijn om de 
ouderbetrokkenheid te vergroten 
met een ouderportaal? Welke 
belemmeringen komen jullie tegen? 

Doordenkvraag

Uit onderzoek weten we:

Kennen we de thuissituatie 
voldoende?

•  Leraren overschatten de betrokken-
heid van hoger opgeleide ouders en 
hebben twijfels over de compe-
tenties van vooral ouders uit de 
lagere sociaaleconomische milieus 
en ook die van allochtone ouders. 

•  Allochtone ouders zijn vaak vooral 
geïnteresseerd in vorderingen van 
hun kind, terwijl de school de 
ouders vooral wil informeren  
over onderwijsaanpak en school-
systeem.

Reflectievraag

Er zijn drie vormen waarop ouders 
betrokken kunnen zijn: 

•  Ouderbetrokkenheid thuis: samen 
lezen, huiswerk maken, praten 
over school

•  Contact tussen leraren en ouders: 
informeren, nieuwsbrieven, 
voortgang bespreken

• Ouderparticipatie op school

Ouderbetrokkenheid thuis is het 
belangrijkst voor de ontwikkeling 
van kinderen. 

Ouderbetrokkenheid
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