“Wat is goed?”
Op verzoek van de Wijkraad Overvecht heeft Oberon onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders met het
onderwijs in Overvecht. In het bijzonder is gekeken naar de overgang van basis- naar voorgezet onderwijs en
hoe deze door ouders ervaren wordt. Het onderzoek richtte zich op Overvechtse ouders met kinderen in groep
7 of 8 van het basisonderwijs, of in leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. De onderzoeksvraag luidt:
Hoe ervaren ouders in Overvecht met een kind in groep 7, 8 of eerste jaar VO de basisschoolperiode,
de voorlichting over het VO en de overgang naar het VO?
Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben we al deze ouders een papieren vragenlijst toegestuurd,
alsmede een link naar een digitale enquête. Daarna hebben vier groepsgesprekken plaatsgevonden met ieder
tussen de 10 en 20 ouders, zowel moeders als vaders. Verder is de mening van de betreffende schoolleiders
verwerkt. Tot slot zijn, op basis van betrouwbare (monitor)informatie, de belangrijkste onderwijscijfers over
Overvecht gepresenteerd. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten.

Uitkomsten enquête ouders
•De informatie over leerprestaties en sociaal/emotionele ontwikkeling die
ouders van de school krijgen is volgens de meeste van hen goed en
voldoende.
•Ouders geven wel aan eerder en ‘eerlijker’ geïnformeerd te willen worden
door de school over de (on)mogelijkheden van hun kind. Dit om (eventueel)
latere teleurstellingen over vervolgonderwijs te voorkomen.
•De meeste ouders voelen zich goed geïnformeerd over de overgang van
basis- en voortgezet onderwijs.
•Echter ongeveer de helft van de ouders had een hoger schooladvies verwacht
voor hun kind!

Uitkomsten groepsgesprekken ouders
•De informatie die de school aan ouders geeft over de leerprestaties van hun
kind kan beter en uitgebreider.
•De mededeling ‘het gaat goed met uw kind’ wordt niet altijd begrepen door
ouders en staat soms haaks op bv. lage toetsresultaten die zij ontvangen.
•Overige uitkomsten zijn in lijn met die van de enquête onder ouders.

Uitkomsten onderwijscijfers
•Cito-eindtoetsscores Overvechtse groep 8 leerlingen gemiddeld 3 à 4 punten
lager dan in Utrecht en landelijk
•Fors lagere deelname havo/vwo derdejaars Overvechtse leerlingen t.o.v.
Utrecht en landelijk: 18% versus 46%
•Bijna 30% van de Overvechtse basisschoolleerlingen bezoekt een school
buiten de eigen wijk. Tien jaar geleden (2003/04) was dit nog 16 procent.
•Vooral Nederlandse basisschoolleerlingen gaan naar een basisschool buiten
Overvecht (49%), maar ook steeds meer allochtone leerlingen trekken naar
buiten (21%).
•Het aantal (en percentage) voortijdig schoolverlaters daalt in Overvecht
sterker dan in andere Utrechtse aandachtswijken.
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•Hebben behoefte aan realistisch onderwijsniveau
van eigen kind(eren)

•Willen eenduidige informatie over hoe het voadvies tot stand komt

•Verbeteren en/of uitbreiden contact met ouders
•Aandacht voor heldere, specifieke en doelgerichte
communicatie
•Meer aandacht besteden aan wat goed gaat
•Opstellen Plan van aanpak Overvecht met o.a.
aandacht voor:
•Segregatie doorbreken en meer leerlingen in de
eigen wijk naar school
•Verhoging deelname havo/vwo Overvechtse
leerlingen

In het hoofdrapport ‘’Wat is goed”? Overvechtse ouders over het onderwijs aan hun kinderen worden alle aanbevelingen uitgebreid
toegelicht.

