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Inleiding
Voor u ligt de terugblik op 2021 van Ouders & Onderwijs. Het was in veel opzichten
een dynamisch jaar, zowel voor de onderwijssector als voor Ouders & Onderwijs.
Net als 2020 werd het jaar voor een groot deel beheerst door corona. Er waren
schoolsluitingen, veiligheidsmaatregelen en een uitgebreid programma om waar nodig
achterstand in te lopen. Maar er waren ook verkiezingen, waarvoor we een stemwijzer
en een verkiezingsdebat organiseerden. We gingen voor het eerst echt serieus aan de
slag met het mbo. Intern beleefde Ouders & Onderwijs diverse personele wisselingen,
onder meer in de Raad van Toezicht. In deze terugblik laten we zien wat onze
belangrijkste projecten en activiteiten waren.
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Informatiepunt
In 2021 zijn er 10.765 vragen van ouders beantwoord via telefoon en email. Ook in 2021
stonden de vragen grotendeels in het teken van corona: het jaar begon en eindigde
met een lockdown en scholensluiting. Van de bijna 11.000 vragen gingen er 23% over
passend onderwijs en 20% over corona.
Het informatiepunt heeft ook gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening met
speciale projecten en activiteiten, zoals een tevredenheidsonderzoek, het ondersteunen
van mbo-ouders en het beantwoorden van vragen en kennisdeling via social media.
Informatiepunt
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Gestelde vragen
Het aantal gestelde en
beantwoorde vragen per mail
en telefoon was in 2021 iets
lager dan het aantal vragen
in 2020:

Informatiepunt
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Waar gingen de vragen
van ouders over?
In 2021 werd de helft van
de vragen gesteld door
ouders met kinderen in het
basisonderwijs:

Informatiepunt
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De vragen gingen met name
over passend onderwijs en
corona:

Informatiepunt

Door het grote aantal corona-gerelateerde vragen,

In vergelijking tot voorgaande jaren is het relatieve

werden er over andere onderwerpen (zoals

aantal vragen dat per hoofdonderwerp (vragen over

excursies en verandering van schooltijden) minder

corona uitgezonderd t.b.v. meerjarenvergelijking)

vragen gesteld dan in het verleden.

wordt gesteld behoorlijk stabiel:

Onderwerp

2021

2020

2019

2018

2017

Passend onderwijs

29,03%

31,90%

33,94%

28,37%

31,76%

Kwaliteit van het onderwijs

20,38%

16,81%

12,73%

10,26%

9,84%

Schoolkeuze

16,39%

15,89%

14,80%

15,96%

15,06%

Schoolorganisatie (school intern)

11,26%

11,10%

14,78%

18,36%

20,54%

Relatie ouders & school

6,49%

6,36%

5,68%

7,39%

7,42%

Medezeggenschap

4,30%

5,61%

2,19%

2,69%

2,61%

Pesten, veiligheid & gezondheid

4,38%

4,84%

3,96%

5,31%

4,54%

Schooloverkoepelend

4,80%

3,84%

6,52%

8,81%

5,48%

Privacy & leerlinggegevens

2,96%

3,64%

1,87%

2,24%

2,14%

Informatiepunt
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Door de jaren heen worden er steeds meer vragen
gesteld over de ‘kwaliteit van het onderwijs’.
Hier vallen onder andere overgaan, zittenblijven,
toetsen, resultaten en examens onder. Met name
de examens leverden veel vragen op bij ouders door
de maatregelen die rond het corona-virus
zijn genomen.
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Tevredenheid ouders met informatiepunt

Analyse signalen en rapportages

In 2020 is er een tevredenheidsonderzoek gedaan

Op basis van de vragen die we krijgen, voeren we

onder de ouders die het informatiepunt hebben

gedurende het jaar analyses uit. Die gebruiken

benaderd. De resultaten en aanbevelingen

we ten behoeve van ons gesprek met de

zijn in het begin van 2021 weergegeven in een

onderwijssector, het ministerie en de politiek.

onderzoeksrapport.
In 2021 deden we dit voor de volgende onderwerpen:
De conclusie is dat ouders zeer tevreden zijn over

•	(Dreigingen met) VT-meldingen door school bij

het informatiepunt. Onze grootste uitdaging ligt in
het bereiken van ouders, zodat ze met vragen of

gebrek aan passend onderwijs
•	Passend onderwijs en klassengrootte t.b.v. de

problemen eerder bij ons aankloppen en we ze beter
kunnen helpen.

‘Staat van de ouder’
•	Gratis schoolboeken en kosten digitaal
lesmateriaal

N=431. Analyse uitgevoerd door extern bureau

•

o.b.v. enquête

•	Mbo-vragen; overzicht van vragen die ouders

Zittenblijven en afstromen door corona
over het mbo stelden

Informatiepunt
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Webcare en chatfunctie informatiepunt
We zijn gestart met een onderzoek naar de
mogelijkheden voor chatfunctie via website,
Whatsapp, social media of Facebook. Dit zal in
het eerste kwartaal van 2022 ingevoerd worden.

Informatiepunt
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In het Landelijk Ouderpanel zijn naast het grote onderzoek ‘Staat van de Ouder’
2021 verschillende andere onderzoeken uitgevoerd, zoals naar verzuimbegeleiding
en jeugdhulp in school en naar overgang naar het voortgezet onderwijs met extra
ondersteuning. Speciale vermelding verdient een groot onderzoek onder ouders als
onderdeel van de campagne schoolkosten in samenwerking met televisieprogramma
Kassa. Ook werd veel aandacht besteed aan de impact van corona op het onderwijs.
In het laatste kwartaal van 2021 hebben we flink ingezet op werving van nieuwe
panelleden, via gerichte advertenties en via influencers. Dat heeft zichtbaar resultaat
opgeleverd en zal in 2022 worden voortgezet.

Landelijk Ouderpanel
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Het aantal panelleden is gegroeid van 5.622 tot 6.271 ouders.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) besloot
zich per 1 januari 2022 terug te trekken
uit het Landelijk Ouderpanel. NJi en
Ouders & Onderwijs waren gezamenlijk
eigenaar van dit panel en deelden de
kosten voor onderzoek en onderhoud. Dit
besluit noodzaakt ons én biedt kansen om
strategisch na te denken over het verdere
pad, efficiëntie, vorm en doelmatigheid
van het Landelijk Ouderpanel. De
afwikkeling van de samenwerking
verloopt soepel.

Landelijk Ouderpanel
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Communicatie &
campagnes
We delen actief informatie met ouders via www.oudersenonderwijs.nl, met

Ook zijn er nieuwe artikelen aan de

nieuwsberichten, een uitgebreide kennisbank vol nuttige en actuele informatie, via

kennisbank toegevoegd over:

onze nieuwsbrief en via social media (Facebook en Twitter). Informatie op de website

• Straffen

is continu geactualiseerd rond corona-zaken (scholen weer open, eindtoets, middelbare

•	Gesprekstips

schoolkeuze en examens), in artikelen en FAQ’s.

(i.s.m. stichting Leerkracht)
•	Blokkeringsrecht onderzoeksgegevens
(i.s.m. jurist Job Vos)
• Symbiose onderwijs
•	Mbo: aanmelding, toelating,
schoolkosten, onderwijssoorten- en
niveaus en de onderwijsovereenkomst.

Communicatie & campagnes
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SEO- en SEA-strategie
Om onze naamsbekendheid en online vindbaarheid verder te vergroten, zijn we in 2020 gestart met
zoekmachineoptimalisatie - Search Engine Optimization SEO) en Search Engine Advertising (SEA).
Met relevante trefwoorden of combinaties daarvan worden bezoekers organisch of via een advertentie
op Google naar de website geleid. Dit verhoogt de aantallen websitebezoekers en daarmee de
naamsbekendheid van Ouders & Onderwijs.

Communicatie & campagnes
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Campagne schoolkosten
Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een campagne over schoolkosten
en de nieuwe wetgeving rondom de ouderbijdrage. De eerste fase van de campagne was gericht op
het informeren van ouders. Dit werd gedaan met behulp van banners via Mediahuis, een banner, forum
en artikel op ouders.nl, een blog bij de Nationale Onderwijs Gids en retargeting. Daarnaast is de start van
een groot onderzoek aangekondigd bij het televisieprogramma Kassa. Zij hadden ook de primeur voor wat
betreft de resultaten op 16 oktober 2021.
De advertenties, en met name de banners, waren een experiment. De opbrengsten bleven helaas achter
bij de verwachtingen. Mediahuis heeft 270.551 impressies gehad en 729 kliks. De tijd die vervolgens op de
website werd doorgebracht was 11 seconden. Ouders.nl heeft in totaal 52.000 impressies gehad met 1.211
kliks. De tijd die hierbij op de website werd doorgebracht was gemiddeld 14 seconden.
De blog van Lobke Vlaming bij de Nationale Onderwijs Gids had 1.156 impressies en 350 kliks. De sessietijd
op de website was hierbij 47 seconden. Met retargeting zijn er 106.956 impressies geweest met 1.148 kliks.
Het campagnematig werken is voor Ouders & Onderwijs een nieuwe aanpak. Daarom geldt dat we nog
moeten leren wat wel en niet werkt met onze grote ambities, maar zeer beperkt budget. De resultaten van
de diverse inspanningen (landingspagina, media-aanpak, onderzoek, advertenties, Google-strategie) zullen
dan ook uitgebreid worden geëvalueerd en meegenomen in volgende campagnes.

Communicatie & campagnes

Ouders & Onderwijs in de media
In 2021 is Ouders & Onderwijs 108 keer in de media geweest, waarvan de meeste keren in de landelijke media. Het grootste deel ging over corona,
gevolgd door schoolkosten. We verschenen onder andere uitgebreid in het AD (en alle gerelateerde regionale websites/ dagbladen) en er was
aandacht voor het onderwerp bij Hart van Nederland. Daarnaast waren we uitgebreid in de media rondom het onderwerp leerlingenvervoer.
Hierover waren we te zien op het Jeugdjournaal, het Radio 1 journaal en Hart van Nederland.

Communicatie & campagnes
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Communicatie & campagnes
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Resultaten mediaplatformen Ouders & Onderwijs
Op twitter en LinkedIn groeit het aantal volgers gestaag. Facebook stabiliseert.
Het aantal abonnees op de nieuwsbrief toont een lichte daling. Vanaf Q4 gaan
we beginnen met Instagram.

Communicatie & campagnes
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In maart 2020 zijn we overgestapt op een nieuwe website en een nieuw CMS. Deze verandering was
technisch gezien noodzakelijk, maar heeft helaas een flink negatief effect gehad op onze vindbaarheid op
Google. Dit is duidelijk terug te zien in onze websitebezoeken. Die vertonen een stijgende lijn en we werken
hard aan het verbeteren van onze vindbaarheid, maar is nog niet op het niveau van voor 2020. In 2021 hadden
we 387.161 unieke bezoekers vs. 454.840 in 2020.

Communicatie & campagnes
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Staat van de Ouder
Op 14 april 2021 om 10.00 uur werd de Staat van de Ouder gelanceerd, gelijktijdig met
de Staat van het Onderwijs. Net als twee jaar geleden werd een breed onderzoek
uitgevoerd over diverse onderwerpen: relatie ouders en school, klassengrootte,
ouderbijdrage, onderwijskwaliteit, passend onderwijs en medezeggenschap. Extra
focus lag bij de lancering op de klassengrootte en de invloed daarvan op de sociale
veiligheid en onderwijskwaliteit.

Staat van de Ouder
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De Telegraaf publiceerde op 14 april 2021 exclusief over de Staat van de
Ouder en pakte uit met een spread in de krant met mooie cartoons en
grafieken van onze resultaten. Het uitgezonden persbericht werd ook breder
opgepakt. Er verschenen berichten op Linda.nl en de regionale kranten.
Daarnaast werd de Staat van de Ouder via onze eigen kanalen verspreid:
Facebook, LinkedIn, Twitter en via een speciale thema-nieuwsbrief. Op de
dag van lancering is een piek te zien in het aantal websitebezoekers van
Ouders & Onderwijs. Vanaf de lancering tot de start van de zomervakantie
werden een aantal keer per week de verschillende onderdelen uitgelicht op
sociale media. In totaal zijn 12.754 paginabezoeken gerelateerd aan de Staat
van de Ouder 2021, waarvan veruit de meesten in de maanden april en mei.
Voor het eerst zetten we een Google Grants campagne in en draaiden we
Facebook-advertenties. Naar schatting bereikten we zo 65.325 mensen.
De Staat van de Ouder is aan beide ministers uitgereikt tijdens het event
van de Onderwijsinspectie. Op een online conferentie op 11 mei 2021 is een
workshop gegeven over de inhoud van de Staat van de Ouder 2021.

Staat van de Ouder
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Ouders
vertegenwoordigen
Ouders & Onderwijs vertegenwoordigt het ouderbelang in gesprekken met OCW, de
onderwijssector, de media en de politiek. De signalen die wij inbrengen, verkrijgen wij
via de signalen die ons via het informatiepunt bereiken, en ook via onderzoeken van
het Landelijk Ouderpanel en onze Ouderadviesraad.

Ouders vertegenwoordigen
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Verkiezingen, lobby, inspraak
en formatie
In januari is een gezamenlijke brief van de

Om ouders verder te informeren over de

ouderorganisaties aan de Tweede Kamer gestuurd

standpunten van de politieke partijen op het gebied

met betrekking tot zorgen over gevolgen van corona

van onderwijs hebben we alle partijen verzocht

en schoolsluiting op het onderwijs. In februari

een video op te nemen. Samen met het LAKS

stuurden we namens de ouderorganisaties een

en het Lerarencollectief organiseerden we op 1

brief naar de Tweede Kamer over het Nationaal

maart 2021 het Nationaal Onderwijsdebat vanuit

Programma Onderwijs.

Nieuwspoort. Hieraan deden vertegenwoordigers van
de acht grootste partijen mee. We hebben daarmee

In maart 2021 vonden verkiezingen plaats voor de

onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn op

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om ouders

de kaart gezet. Zo zijn de klassengrootte, inclusief

te helpen met het maken van een keuze tijdens

onderwijs en latere selectie opgenomen in een

de verkiezingen hebben we de Kieswijs Ouders

stelling. Het debat trok zo’n 2.250 (terug)kijkers.

ontwikkeld, in samenwerking met Voor Werkende
Ouders. Deze kieswijzer gaat over onderwijs,

De antwoorden die ouders gaven op de stellingen

Op 3 juni 2021 zond Ouders & Onderwijs samen met

opvang en opvoeding. Ruim 46.000 ouders vulden

geven dus een informatief beeld van de mening van

zeven andere ouderorganisaties een brief aan de

de kieswijzer in, een enorm goed resultaat.

een grote groep ouders over onderwijs, opvang en

informateur. In de brief worden aandachtspunten

opvoeding. We hebben de resultaten samengevat in

voor het onderwijs benoemd vanuit deze

een ‘spiekbrief’ en gestuurd naar de partijen aan de

organisaties. Het gaat om: kleinere klassen, passend

formatietafel.

onderwijs, het verankeren van het leerrecht, sterke
medezeggenschap, de rechtspositie van ouders,
kansrijk onderwijs voor ieder kind en het Nationaal
Programma Onderwijs.

Ouders vertegenwoordigen

In september hebben we samen met Balans bij
de commissie Onderwijs aandacht gevraagd voor
verschillende onderwerpen en brieven op het gebied
van passend onderwijs. Verder hebben we bij de
bespreking van het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen
po onze punten onder de aandacht gebracht. Uit
het debat kwam een mooi resultaat voor ouders:
een motie voor meer ouderbetrokkenheid en
amendement voor het bijstellen van de adviezen
naar boven. In september zijn de eerste resultaten
uit de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken
naar de Kamer gezonden. Zoals bekend zouden
we in die evaluatie graag zien dat ook digitale
leermiddelen kosteloos beschikbaar worden gesteld.
Dat onderwerp zal later op de agenda komen en
daarbij is ons onderzoek naar schoolkosten erg
van nut.

Ouders vertegenwoordigen
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Corona
Ouders & Onderwijs neemt deel aan de beleids- en bestuurstafel die is ingericht rondom de
coronamaatregelen in het onderwijs. Regelmatig kunnen we op die manier signalen delen en plannen
beoordelen vanuit het perspectief van ouders. Ook zorgen we ervoor dat ouders goed op de hoogte
zijn van de afspraken en willen we dat zij op het niveau van de school goed betrokken worden.
Ouders & Onderwijs nam deel aan de overleggen over het Nationaal Programma Onderwijs en de

We lanceerden verder een landingspagina speciaal

instrumenten die worden ontwikkeld, zoals de schoolscan en de menukaart. Ouders & Onderwijs

gericht op het zo goed mogelijk informeren van

maakte met Voor Werkende Ouders en Samen zijn wij School een bewerking van een al bestaande

ouders rondom het zelftesten in het VO.

gesprekswijzer. De nieuwe gesprekswijzer is specifiek om de corona impact op de ontwikkeling van
de leerling goed in beeld te krijgen en over het vervolg gezamenlijke afspraken te maken.

Op verzoek van de Tweede Kamer nam Lobke
Vlaming deel aan de rondetafelbijeenkomst over
het NP Onderwijs. Hiervoor hebben we samen
met andere ouderorganisaties een brief voor de
Kamerleden en een pleitnotitie opgesteld.

Ouders vertegenwoordigen

Passend onderwijs
Op het gebied van passend onderwijs was Ouders

Verder anticipeerden we op de volgende manieren:

& Onderwijs betrokken bij de uitwerking van de

•	We nemen deel aan twee werkgroepen voor de verbeteragenda passend onderwijs in het mbo:

lijst van 25 verbeterpunten van het ministerie. We
richtten ons daarbij met name op de inrichting van
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de werkgroep intake en ouderbetrokkenheid en de werkgroep jeugdhulp.
•	Voor het ophalen van de visie van ouders organiseerden we twee gespreksavonden. De eerste ging over

oudersteunpunten bij de samenwerkingsverbanden,

hoorrecht en was in samenwerking met OCW. De tweede avond ging over de positie van de leerling bij

de norm voor basisondersteuning, het voorkomen

klachten en geschillen. Deze avond was in samenwerking met de stichting Onderwijsgeschillen.

van onterechte VT-melding bij niet passend
onderwijs en afstandsonderwijs voor thuiszitters.

•	We waren lid van de sollicitatiecommissie voor de nieuwe vicevoorzitters en leden van de
geschillencommissie passend onderwijs.

Deze onderwerpen werken we uit in overleg

•	We droegen bij aan de handreiking gegevensverwerking en privacy onderwijs en zorg.

met andere partijen in het onderwijs en met

•	We werkten mee aan twee webinars: een over privacy en een over de samenwerking met ouders bij verzuim.

vertegenwoordigers van ouders.

•	Samen met Ieder(In) zetten we ons in voor de gezinnen die in quarantaine zitten in verband met coronarisico
en waarbij het vervangende onderwijs niet goed is geregeld of die onder druk worden gezet door leerplicht
en/of VT-meldingen om hun kind toch naar school te laten gaan.
•	Met betrekking tot het onderwijs aan leerlingen in corona-quarantaine, waar juist veel leerlingen in het
passend onderwijs mee te maken hebben: Signalen van ouders zijn verzameld en ouders zijn door ons
bijgestaan. Samen met alle betrokken landelijke organisaties is een handelingskader opgesteld en uitgedragen.
•	Afstandsonderwijs voor thuiszitters: via de werkgroep van OCW is een onderzoek naar lopende initiatieven
gestart waarbij wij nauw betrokken zijn en inbreng van ouders bieden. Ouders die bij het regelen van deze
vorm van onderwijs vastlopen zijn door ons geadviseerd en bijgestaan.
•	NPO-gelden voor niet ingeschreven leerlingen: na een intensieve lobby is ook voor deze leerlingen een budget
beschikbaar. We willen graag bij de verdere uitvoering betrokken zijn zodat ouders en deze leerlingen goed
betrokken zijn.
•	We hebben ons beziggehouden met de nieuwe ondersteuningsstructuur voor ernstig zieke leerlingen,
mogelijkheden voor chronische zieke leerlingen die (gedeeltelijk) niet naar school kunnen gaan en medische

Ouders vertegenwoordigen

handelingen op school.
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Medezeggenschap
Ouders & Onderwijs maakt deel uit van de zogenaamde experttafel “Sterk medezeggenschap”.
Projectleider CAOP leverde inmiddels een fraaie nieuwe website: https://www.sterkmedezeggenschap.nl/
We voerden een onderzoek uit naar medezeggenschap in relatie tot het Nationaal Programma Onderwijs.
We zagen dat scholen medezeggenschapsraden (zullen gaan) betrekken bij de invulling van het NP Onderwijs
en dat het team betrokken is bij de totstandkoming van de plannen. Ouders in de MR hebben echter niet altijd
voldoende informatie om goed over de besteding van de Nationaal Programma Onderwijsmiddelen mee te
praten. De procesgang verloopt echter ‘volgens het boekje’. Dat is an sich natuurlijk een prettige constatering.
We gingen hierover in een workshop op het WMS congres met ouders in de medezeggenschapsraad in gesprek.
In ‘sterk medezeggenschap’ is geïnventariseerd wat er voor 2022 op de agenda zou moeten komen volgens
de veldpartijen. Ouders & Onderwijs deed een aantal suggesties.

Ouders vertegenwoordigen
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Rechtspositie ouders

Mbo

Onderwijsgeschillen had een project rond het thema

Met ingang van 1 november 2021 startte een

“de positie van de leerling in geschillenbeslechting”.

nieuwe thema-adviseur mbo. Hij is begonnen

Ouders & Onderwijs organiseerde een online

met het aanvullen van onze kennisbank op het

focusavond hier over voor ouders en leverde

gebied van mbo. Verdere aandachtspunten zijn het

relevante input voor het project.

instellen van ouderraden op alle mbo-instellingen,
het bevorderen van ouderparticipatie en passend

Na onze betrokkenheid bij de totstandkoming van
het privacy convenant samenwerking onderwijsgemeenten-jeugdhulp praten we nu verder
over de handreiking voor werkvloer en ouders.
Privacyvraagstukken blijven actueel en een punt van
aandacht. We hebben een gesprek gevoerd met de
AP over privacy in het onderwijs en ook bij hen de
positie van de ouders onder de aandacht kunnen
brengen.
In gesprek met verschillende onderwijsjuristen
hebben we een eerste verkenning gehad rondom het
thema ‘toegang tot het recht door onderwijsvragers’
binnen de werkgroep Leerrecht en leerplicht van de
Vereniging voor Onderwijsrecht. Een thema wat voor
Ouders & Onderwijs op de agenda blijft staan.

Ouders vertegenwoordigen

onderwijs in het mbo.
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Organisatie
Het gaat goed met Ouders & Onderwijs als organisatie. We vormen een hecht
team van gedreven en bekwame vakmensen die samen opkomen voor ouders.
Ons nieuwe kantoor aan de Groenmarktstraat is in 2021 helaas slechts weinig
gebruikt. Lockdownmaatregelen en adviezen stonden een groot deel van het jaar het
kantoorleven in de weg. Onze medewerkers zijn gelukkig goed in staat om van huis
uit te werken en hebben dat ook gedaan. Per 1 september 2021 startte een nieuwe
communicatiemanager en er werd geworven voor een thema-adviseur mbo die per
1 november in dienst is getreden.
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In 2021 hebben onze medewerkers diverse trainingen gevolgd. Alle medewerkers van het informatiepunt
hebben de training privacy en passend onderwijs en de training omgaan met agressie aan de telefoon
gevolgd. Daarnaast heeft een aantal medewerkers trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling en professionalisering.

Raad van Toezicht en Ouderadviesraad
De Raad van Toezicht kende diverse wisselingen in 2021. De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2021
uit J. Kreijkamp, N. James, T. Monfils, M. van den Berg, S. Scholten en A. Wilschut. De Raad van Toezicht
werkt met een Auditcommissie en Benoemings- en Remuneratiecommissie.
De Ouderadviesraad kwam in 2021 drie keer bij elkaar. Er werd o.a. gesproken over Artikel 23, corona,
overgang PO-VO, politieke ontwikkelingen en de onderlinge samenwerking.

Organisatie

