
Wie neemt het voortouw bij het oriënteren op een middelbare school? Wat 
vinden ouders belangrijk te weten over een (toekomstige) middelbare school? 
Wie is voor ouders een belangrijke bron van informatie? Nevenresultaten uit 
het bezoekersonderzoek Scholen op de kaart (2016) bieden enkele bruikbare tips 
voor communicatie.

Wat zijn de fases in het oriëntatieproces van ouders? 
In de eerste fase worden vooral kennissen en familie geraadpleegd. In de tweede fase zoekt 
de oriënterende ouder meer verdieping. Men zoekt actief online en gebruikt andere informatie-
bronnen als folders en kranten. In deze eerste fases maken ouders al een selectie. De derde 
fase bestaat uit het directe contact met de (toekomstige) middelbare school. Dat contact is van 
doorslaggevend belang.

Wat is mijn belangrijkste communicatiedoelgroep rond schoolkeuze? 
1/3 van de ouders neemt gezamenlijk met het kind het voortouw in de oriëntatie. Vrouwen 
nemen iets vaker dan mannen het voortouw in het oriëntatieproces. Zowel vaders, moeders 
als de aankomende leerlingen zelf zijn dus belangrijke doelgroepen.

Welke informatiebronnen gebruiken ouders het meest? 
Belangrijkste bronnen voor oriënterende ouders zijn drie communicatiemiddelen van de middel-
bare school zelf. Open dagen, de website van de school en folders van de school. De vierde 
belangrijkste bron is de docent of schoolleider van de basisschool. Zij vormen daarmee een 
belangrijke communicatiedoelgroep.

Welke informatie vinden ouders belangrijk? 
Ouders noemen spontaan dat zij, als zij op zoek zijn naar informatie over scholen, vooral zoeken 
naar informatie over begeleiding, sfeer op school, resultaten en prestaties van de school, aan-
geboden opleidingsniveaus en manier van lesgeven.
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Welke informatie vinden ouders belangrijk? 
De informatiebehoefte van ouders binnen een oriëntatieproces is zeer breed. Onderstaand de 
aspecten die het meest genoemd worden en het percentage van het totaal aantal respondenten 
dat dat aspect genoemd heeft.

Sfeer op de school 66%

Locatie van de school 53%

Aangeboden opleidingsniveaus op een schoollocatie 52%

Aandacht voor sociale en persoonlijke ontwikkeling 49%

Ervaren veiligheid van leerlingen (ik voel mij veilig op school) 45%

Tevredenheid leerlingen 43%

Gedragscodes/regels die de school hanteert 40%

Imago van de school (mening van anderen) 39%

Doorstroommogelijkheden naar ander opleidingsniveau binnen school 39%

Het totaal aantal leerlingen op de school / omvang van de school 36%

Identiteit van de school (wat is kenmerkend voor de school) 35%

Tevredenheid ouders 34%

(Anti) Pestbeleid 32%

Omgang met specifieke ondersteuningsbehoeften (bv. dyslexie) 30%

Welke informatiebronnen vinden ouders betrouwbaar? 
Het blijkt dat ouders de mensen waar zij een persoonlijke band mee hebben (kennissen, familie, 
docent basisschool) als de meest betrouwbare bron beschouwen. De middelbare school zelf 
staat echter op nummer één. 

Wat vinden ouders van het proces om tot een keuze voor een middelbare school 

te komen? 
23% van de oriënterende ouders vindt het gemakkelijk om een schoolkeuze te maken. 77% vindt 
dat dus niet gemakkelijk. 49% van de ouders vind het moeilijk om scholen te vergelijken. 24% van 
de ouders weet niet goed waar zij op moet letten bij het kiezen van een school. Hier ligt een kans 
voor de middelbare scholen om ouders goed te informeren over de eigen school, maar ook weg-
wijs te maken en te attenderen op de diverse informatiebronnen die er zijn. 

Over welke aspecten willen ouders van kinderen die al op mijn school zitten 

op de hoogte blijven? 
45% heeft redelijk tot zeer veel behoefte om de school te blijven volgen. Men wil dan vooral 
op de hoogte gehouden worden over de sfeer op school, aandacht voor sociale en persoonlijke 
ontwikkeling, ervaren veiligheid, gedragscodes van de school en leerlingtevredenheid. 


