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Stellingen 
 
 
De werking van ouderbetrokkenheid lijkt ingewikkelder te zijn dan de gangbare conceptuele modellen 
suggereren. 
 
 
Ouderbetrokkenheid werkt in het basisonderwijs anders dan in het voortgezet onderwijs 
 
 
Het gebruik van gestandaardiseerde toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem als effectmaat in 
onderzoek om de ontwikkeling in de schoolprestaties van leerlingen te gebruiken is niet onomstreden. 
 
 
Het is niet voor alle kinderen beter als hun ouders meer betrokken zijn. 
 
 
Ouders die weinig tijd hebben om betrokken te zijn, kunnen het beste gaan lezen met hun kind, thuis of 
op school. 
 
 
We kunnen niet teveel van ouders en hun betrokkenheid verwachten als het gaat om de verbetering van 
de schoolresultaten van hun eigen kinderen, laat staan op de verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
 
 “Ons werkterrein is niet beperkt tot kinderen van zeven tot veertien; het bestrijkt het hele leven van het 
moment van de conceptie tot het moment van de dood” (Mahatma Gandhi, 1869-1948) 
 
 
“Onderwijs dient gedepolitiseerd te worden. Politiek moet worden afgeraden het leerplan te beschouwen 
als een podium om statements af te geven.” (Frank Furedi, 1948-heden) 
 
 
  


