
Naam ouder:             Naam + klas kind: 
 

Groepsopvang? Ja / Nee 

Bevraging over zorg & 

zelfredzaamheid 
Inleiding 
We willen graag dat alle ouders zich goed voelen als ze hun kind in de klas 

afzetten. Ze zijn nog klein, Uw kind kan nog van alles niet, we kunnen ons 

voorstellen dat u zich daar zorgen over maakt.  

1. Welke gevoelens spelen bij u als u uw kind voor de eerste keer afzet in de 

klas? 

 Vraag door over dit gevoel! Vb. “Wat maakte dat je bezorgd was?”, “Hoe 

kwam het dat je je zo goed voelde?”, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wat kan uw kind al zelf? 

 Geef niet te snel suggesties, laat de ouders eerst zelf vertellen! 
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3. Weet je wat de school verwacht dat uw kind zelfstandig kan? 

 Hoe heb je deze informatie gekregen? Heb je informatie gemist?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Welke zorg verwacht u van de juf in de klas? 

 Waar wil je graag dat de juf extra op let?, hoe komt het dat je dit 

belangrijk vindt?  
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5. De juffen hebben een verwelkomingsboekje dat ze meegeven aan nieuwe 

ouders. Is dit duidelijk? Welke informatie heeft u hieruit gehaald? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Geef één positieve en één negatieve ervaring met (de zorg in) de school.  



 

Handleiding 
 

Denk ik de eerste plaats aan het gevoel van veiligheid bij de ouders. Als de 

ouders zich veilig en op hun gemak voelen, zullen ze des te meer openstaan voor 

een bevraging.  

Om deze veiligheid te creëren, zijn er enkele factoren waar je rekening mee 

moet houden:  

- Ontvangst en wie de vragen stelt 

- Plaats en tijd 

- Materiaal  

- Voorbereiding 

Ontvangst en afnemers van de bevraging 
Voor welke format je ook kiest, het is heel belangrijk om goed na te denken over 

wie de ouders ontvangt en wie de vragen stelt. Bekende gezichten geven een 

gevoel van veiligheid.  

Zowel de ontvanger als de mensen die vragen stellen mogen niet gewoon 

aanwezig zijn, maar moeten actief mensen aanspreken, enthousiasmeren 

en eventueel ook met elkaar verbinden. Dit laatste is dan eerder een taak voor 

de persoon die ouders ontvangt.  

Ontvangst 

Vooral hier is een bekend gezicht belangrijk. De logistieke taken kunnen door 

deze persoon worden opgenomen.  

 Logistieke taken = wanneer je bijvoorbeeld kiest voor een koffiemoment 

gaat dit over het klaarzetten van de tafeltjes, maar ook het voorzien van 

genoeg tassen, zorgen dat de koffie aangevuld wordt, propere lepels gaan 

halen als dit nodig is, …  

Als je ervoor kiest om ouders uit te nodigen op een ander moment, gaat 

het dan bijvoorbeeld over de ouders begeleiden naar de afgesproken plek, 

voorzien van drank en koekjes, … 

Ouders zijn meer geneigd te blijven als ze aangesproken worden door een 

bekend gezicht.  

Als je er bijvoorbeeld voor kiest meerdere keren te bevragen, kan 

je de leerkrachten van bepaalde klassen laten ontvangen, zodat 

je al zeker meer ouders uit die klas kan bevragen. 

Deze persoon (of personen) heb je naast logistieke ondersteuning (bijvullen van 

koffie of tassen, …) ook nodig om met bezig te zijn met de ouders die niet 

bevraagd worden.  

  



 

Vragenstellers 

Denk goed na over wie je de vragen wil laten stellen. Je kan zeker externen 

inschakelen om ouders te bevragen, maar zorg dan voor een goede briefing. 

De aanwezigheid van een teamlid dat bekend is bij de ouders geeft zeker een 

meerwaarde. De kwaliteit van de antwoorden hangt mee af van de persoon 

die vragen stelt.  

De vragenstellers moeten goed op de hoogte zijn van de visie en werking van 

de school.   

Het is GEEN tevredenheidsmeting dus is het heel belangrijk dat er goed wordt 

doorgevraagd. De persoon die de vragen stelt, mag niet tevreden zijn met een 

ja/nee antwoord, want daar haal je geen informatie uit. Als de ouder moeilijk tot 

meer komt, kan je altijd vragen om voorbeelden. 

Als de taalbarrière hoog is kan je zeker een tolk inschakelen en/of mensen met 

dezelfde thuistaal bij elkaar zetten (verbinding).  

Extra ideeën 

- Maak teams. Iemand bevraagt, terwijl de andere noteert. Zo kan je elkaar 

ook aanvullen waar nodig 

- Bevraag meerdere ouders in groepjes. Op die manier kunnen ouders 

elkaar aanvullen, of komen er andere verhalen naar boven omdat ze juist 

andere dingen hebben meegemaakt. Ouders kunnen op die manier 

eventueel ook vertalen voor elkaar. 

Let op: blijf bij 2 of 3 ouders, anders dreigt de focus snel verloren te gaan. 

 

Plaats en tijd 
Bekijk op welk moment van de dag ouders het gemakkelijkst naar de school 

komen voor extra activiteiten zoals een bevraging. Hou hierin rekening met de 

noden van de ouders, maar ook die van je team. 

Blijven je ouders ’s morgens gemakkelijk hangen, kan je kiezen 

voor een (uitgebreider) koffiemoment. Als er veel werkende 

ouders zijn, kan je het koffiemoment houden na de schooluren. 

Komen ouders gemakkelijker na de middag, kan je het 

organiseren als een soort oudergroep. 

De keuze van je plaats zal afhangen van het moment waarop je de bevraging 

laat doorgaan.  

Een koffiemoment ’s morgens kan je bijvoorbeeld in de gang 

houden om op een informele manier ouders aan te spreken. 

Nodig je ouders expliciet uit voor de bevraging, ga je best op 

zoek naar een gezellige ruimte met eventueel zeteltjes of waar 

voldoende rust en gezelligheid is. Na de schooluren kan dit 

bijvoorbeeld in een klaslokaal.  



 

Een plek in de school, waar bijvoorbeeld foto’s hangen, geeft extra 

gespreksonderwerpen die ouders en eventuele teamleden op hun gemak kunnen 

stellen en waar verbindend een gesprek over kan ontstaan terwijl ouders nog 

niet aan de beurt zijn / al aan de beurt geweest zijn, voor de bevraging. 

Materiaal 
Voorzie voldoende materiaal. Zet beter te veel klaar dan te weinig. Als je een 

bevraging moet onderbreken om meer tassen te halen of de suiker moet 

bijvullen, is het niet altijd gemakkelijk om de draad weer op te pikken. 

Een koekje bij de koffie, een tafelkleedje en een bloemetje, … 

Zorgen voor een welkom gevoel. 

Als er in de vragen verwezen wordt naar materiaal, zorg dan zeker dat dat 

materiaal aanwezig is! 

In de vragen wordt bijvoorbeeld verwezen naar een 

welkomstboekje, zorg dan dat dit boekje aanwezig is ter 

ondersteuning. 

Voorbereiding 
Stel iemand verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bevraging. Deze 

persoon kan dan nadenken over de verschillende factoren en kijken hoe de 

bevraging het beste kan worden georganiseerd in de eigen school.  

Denk ook na over bekendmaking. Nodig je mensen uit voor de bevraging, stel 

je best een brief op. Als je een koffiemoment organiseert, maak dan een poster 

voor dat moment met duidelijke informatie: wat, wanneer en waar. 

Extra 
- Bedank ouders voor deelname 

- Als je met de resultaten van de bevraging iets wil publiceren, vraag dan 

zeker aan de ouders of ze dit ok vinden. Noteer je namen, vraag daar dan 

ook zeker toestemming voor! 

- Spreek ook af wat je teruggeeft over de bevindingen 

o Aan ouders wat je doet met de resultaten (op langere termijn 

motiveren om nog mee te doen aan bevragingen of andere 

activiteiten) om de betrokkenheid te vergroten. 


