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I. INLEIDING 

Thuis en school zijn complementaire opvoedingsmilieus. 
Een aanzienlijk deel van de opvoedingstaak berust bij 
scholen. Een grote continuïteit tussen de opvoeding van 
thuis en die van de school is dan ook wenselijk. Daarom 
is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van wat 
zich op school afspeelt. Een aantal ouders opteren voor 
een meer directe schoolbetrokkenheid (Stedelijk Pedago-
gisch Centrum Antwerpen, 1992). Zij willen juiste in-
formatie krijgen over de verscheidene aspecten van het 
schoolgebeuren. Die wens tot een grotere schoolbetrok-
kenheid uit zich ook op andere terreinen: sommige ou-
ders willen mee de doelstellingen van de school helpen 
realiseren, ze wensen de contacten onder elkaar te bevor-
deren en ze verlangen ernaar betrokken te worden bij het 
bespreken van de doelstellingen, leerinhouden en organi-
satievormen van de school. Daarnaast krijgen ze de kans 
deel te nemen aan onderwijsactiviteiten (hoofdzakelijk in 
het basisonderwijs) en kunnen ze hun steun verlenen aan 
activiteiten die erop gericht zijn de school meer materiële 
en financiële slagkracht te geven. Dit alles kadert binnen 
bet subsidiariteitsbeginsel dat stelt dat een groot deel van 
de taken die op een hoger niveau worden uitgevoerd 
(schoolverantwoordelijken), verricht kunnen worden 
door de basis (de ouders). Een deel van de betrokkenheid 
van ouders op de school gebeurt op informele, niet-
gestructureerde wijze. Andere activiteiten en diensten 
spelen zich af in een formeel, gestructureerd kader. Zo 
gaf onderzoek van PITTOORS en VAN DAMME (1991, 21) 
aan dat betrokkenheid van de ouder op de school een 
belangrijk motief is om zich te engageren in het ouder-
comité. 

Onderzoek van LAREAU (1989, 170-174) toont aan dat 
de betrokkenheid van ouders op het schoolgebeuren sterk 
verschilt naargelang hun socio-economische positie. In 
de lagere socio-economische categorieën wordt de 
school-gezin relatie gekenmerkt door een scheiding: 
ouders besteden hun kinderen uit aan de school en men-
gen zich niet met de opvoeding die hun kinderen aldaar 
krijgen. Ouders uit de middelste socio-economische 
categorieën daarentegen voelen zich betrokken bij de 
scholing van hun kind en willen hierover ook iets te 
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zeggen hebben. Dit verschil wordt verklaard door ver-
schillen inzake competentie, zelfvertrouwen, materiële 
mogelijkheden, werkervaring en sociale netwerken van 
deze socio-economische categorieën. VERHOEVEN en 
KOCHUYT (1994, 149-150) kwamen in hun onderzoek 
naar kansenongelijkheid in het Vlaamse onderwijs tot 
gelijkaardige conclusies. De kloof tussen school en gezin 
is zeer groot in kansarme middens omwille van het ont-
breken in dit milieu van de nodige sociale en culturele 
vaardigheden vereist voor het kunnen omgaan met de 
school en haar personeel. 
Een grotere schoolbetrokkenheid houdt onder meer de 
wens in tot participatie in het schoolbeleid. Uit onder-
zoek van BALLY, VAN HEDDEGEM, JEGERS en VER-
HOEVEN (1996, 472-473) blijkt dat in Vlaanderen leer-
krachten en directies veel belang hechten aan de mate 
waarin ouders over de kennis inzake onderwijsaangele-
genheden beschikken om te kunnen participeren in het 
lokale schoolbeleid. Over het algemeen zijn directies 
geen voorstanders van deelname van de ouders aan het 
schoolbeleid omdat volgens hen de ouders niet over 
voldoende informatie beschikken om deze taak te ver-
vullen. 
Vorming van ouders kan deze problemen verhelpen. 
Wanneer alle ouders de kans krijgen om zich verder te 
vormen inzake pedagogische en onderwijskundige aan-
gelegenheden, zal hun schoolbetrokkenheid wellicht 
vergroten en zal bij de leerkrachten en de directie de 
weerstand ten opzichte van deze schoolbetrokkenheid 
waarschijnlijk verkleinen. Als een gebrek aan kennis en 
vaardigheden één van de oorzaken is voor een kleinere 
schoolbetrokkenheid van ouders uit de lagere socio-
economische geledingen (LAREAU, 1989; VERHOEVEN en 
KocHuv-r, 1994), kan dat alleen verholpen worden door 
hen competent te maken. Ouders deskundig maken zal 
leerkrachten en directie positiever doen staan ten op-
zichte van een deelname van ouders aan het schoolbeleid 
(BALLY, VAN HEDDEGEM, JEGERS, VERHOEVEN). 
VANDEMEULEBROECKE (1992, 44) wijst erop dat het 
hoofdzakelijk vrouwen zijn die met de vorming bereikt 
worden; mannen komen minder af op dergelijke activi-
teiten. De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed 
aan oudercursussen en -trainingen over het opvoeden van 
kinderen. 'Ouders zoeken blijkbaar steun bij hun opvoe-
dingstaak en hebben behoefte aan informatie, vorming en 
begeleiding' (Bond van Grote en Jonge gezinnen, 1990). 
VANDEMItULEBROECKE (1988, 897) vraagt in dit kader 
ook aandacht voor de vorming van de vormingsmede-
werkers zelf, die over zowel agogische vaardigheden als 
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inzicht in gezins- en opvoedingsproblemen en 
-aangelegenheden moeten beschikken. 

Onderzoek van SMIT (1988, 148) toont aan dat in het 
basisonderwijs in Nederland de oudercursussen effectief 
tot een gedragsverandering leiden bij de ouders op 
school in de contacten met de leerkrachten, de schoollei-
ding, de medezeggenschapsraad' en het bevoegd gezag. 
`Ouders zijn zich meer bewust van allerlei problemen en 
nemen een kritischer houding aan ten opzichte van de 
school, wat niet altijd in dank wordt afgenomen.' Verder 
blijkt uit dit onderzoek dat ouders de vorming vooral 
interessant vinden omdat ze een beter zicht verwerven op 
het functioneren van de school, omdat ze een duidelijker 
beeld krijgen van het belang van de statuten en regle-
menten van de oudervereniging en de medezeggen-
schapsraad, omdat ze veel leren van de ervaringen van 
cursusgenoten en ideeën opdoen, en omdat ze de moge-
lijkheden leren kennen die ouders hebben om invloed uit 
te oefenen op school. 

Dus niet enkel naar de opvoeding van het kind toe 
maar ook niet het oog op ouderparticipatie aan het lokale 
schoolbeleid is vorming belangrijk. Ouderverenigingen 
en socio-culturele verenigingen vervullen in dit alles een 
belangrijke rol. Het overheidsbeleid beperkt zich hoofd-
zakelijk tot het subsidiëren van deze organisaties. Begin 
jaren negentig was het aantal overheidsinitiatieven inza-
ke oudervorming nog beperkt (VAN DEN EYNDE, 1990, 
31). De laatste jaren is daar echter wat verandering in 
gekomen. Sinds het schooljaar 1996-1997 wordt door het 
departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
de maandelijkse nieuwsbrief Klasse voor ouders uitge-
geven. Dit tijdschrift richt zich tot alle ouders met kinde-
ren in de kleuterschool, de basisschool en de eerste graad 
van het secundair onderwijs van alle netten (huidige 
oplage: 672.000 exemplaren). Het wordt gratis verspreid 
via de scholen die zich kandidaat stellen om dit tijd-
schrift te ontvangen. Klasse voor ouders wil de betrok-
kenheid van ouders bij het onderwijsgebeuren stimuleren 
en zo ook de werking van de ondersteuningscentra van 
ouderverenigingen en andere socio-culturele verenigin-
gen ondersteunen. De inhoud van het tijdschrift is ook 
terug te vinden op de website van Klasse. Klasse voor 
Ouders maakt deel uit van een drieluik dat naast deze 
nieuwsbrief ook nog Klasse voor Leerkrachten en Klasse 
voor Jongeren omvat. Naast dit initiatief wordt door het 
departement Onderwijs ook nog een infolijn ingelegd en 
een informatieve gids voor ouders met kinderen in het 
basisonderwijs uitgegeven. 

In wat volgt, zal eerst worden aangegeven wat de 
ouder- en socio-culturele verenigingen nu precies doen 
en welke hun doelstellingen zijn. Daarna zal worden 
beschreven welke soorten van oudervorming er kunnen 
worden onderscheiden. Vervolgens wordt het doel en de 
opzet van het onderzoek waarop dit artikel gebaseerd is, 
uiteengezet. Ten slotte worden de onderzoeksresultaten 
besproken. 

I. Stemt min of meer overeen met de participatieraad en 
lokale schoolraad in België. 

II. DOELSTELLINGEN VAN OUDERVERENIGIN-
GEN EN ANDERE SOCIO-CULTURELE VERE-
NIGINGEN 

In Vlaanderen bieden ouderverenigingen aan ouders de 
mogelijkheid om zich te organiseren. Er kunnen mo-
menteel drie grote overkoepelende organisaties van ou-
derverenigingen worden onderscheiden. In het katholiek 
onderwijs is de Vlaamse Confederatie van Oudervereni-
gingen (VCOV) actief. Voor de federalisering van het 
onderwijs droeg deze instelling nog de naam 'Nationale 
Confederatie van Ouderverenigingen' (NCOV). De Edu-
catieve Vereniging voor Ouderwerking (EVO) is samen 
met de Raad voor Ouders van het Gemeenschapsonder-
wijs (ROGO), het vroegere NVO, werkzaam in het ge-
meenschapsonderwijs. En dan is er nog de Koepel van 
Ouderverenigingen in het Officieel Gesubsidieerd On-
derwijs (KOOGO). Deze organisatie is gegroeid uit de 
werkgroep Ouderwerking Gemeentelijk Onderwijs 
(OGO). Sonunige lokale ouderverenigingen uit het ge-
subsidieerd officieel onderwijs en uit het niet-katholiek, 
vrij onderwijs zijn ook aangesloten bij de EVO en de 
VCOV. Tussen de VCOV en de ROGO bestaat er reeds 
lang een `gentlemen's agreement', wat inhoudt dat als 
een lokale oudervereniging kiest voor de ene organisatie, 
de andere organisatie deze keuze respecteert. 

Volgens het vroegere NVO (1984, 1-2) bestond de 
hoofddoelstelling van de lokale ouderverenigingen uit 
het actiever betrekken van ouders bij het schoolleven om 
een duurzame samenwerking tussen school en gezin te 
bevorderen ten bate van de opvoeding en ontwikkeling 
van het kind. Het NVO (1984, 30) zag voor zichzelf de 
taak weggelegd de aangesloten lokale ouderverenigingen 
te verenigen, hun activiteiten te steunen en te coordine-
ren, en een gemeenschappelijk optreden van deze vere-
nigingen mogelijk te maken. De huidige ROGO werkt 
samen met de EVO omdat ze van oordeel zijn uiteinde-
lijk dezelfde opdracht te hebben, namelijk het informeren 
van lokale ouderverenigingen. De ROGO (1998) wil de 
participatie van ouders in het beleid van de school sti-
muleren, terwijl de EVO gespecialiseerd is in het educa-
tieve, pedagogische en culturele. Het accent is duidelijk;, 
meer op het aspect vorming komen te liggen. 

De VCOV (1986, 2) ziet vier grote taken weggelegd 
voor de lokale ouderverenigingen. In de eerste plaats 
dient een lokale oudervereniging ouders van schoolgaan-
de kinderen te informeren over de school van hun kinde-
ren en vormingskansen te bieden zodat ze hun taak als 
opvoeder en gesprekspartner van de school zo goed 
mogelijk kunnen vervullen. Ten tweede is het de taak 
van een lokale oudervereniging om de ouders meer bij de 
besluitvorming in de school te betrekken. Ten derde is 
het de bedoeling dat ouders in samenwerking met de 
school projecten opzetten. Ten slotte moet een lokale 
oudervereniging de relaties tussen de ouders en de school 
bevorderen. Het VCOV (1986, 37) dient bij dit alles een 
ondersteunende rol te spelen door het ganse oudervere-
nigingswerk mee vorm te geven en de belangen van de 
ouders en hun kinderen te behartigen. 

Ook de KOOGO wil de lokale ouderverenigingen 
ondersteunen door het geven van vorming, het verschaf- 
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fen van documentatie en advies, en het aanbieden van 
publicaties.' 

Het vormingsaspect vormt dus een belangrijk onder-
deel van het takenpakket van zowel de lokale oudervere-
nigingen als de overkoepelende instanties. Ook andere 
socioculturele verenigingen, zoals de Katholieke Vereni-
ging van Landelijke Vrouwen (KVLV), de Katholieke 
Arbeidersvrouwen (KAV), de Socialistische Vooruit-
ziende Vrouwen (SVV) en de Kristelijke Werknemers-
beweging (KWB) zijn actief op het terrein van de ouder-
vorming. Hun oudervorming maakt deel uit van de ge-
zinsondersteunende activiteiten die ze organiseren in het 
kader van het sociaal-cultureel vormingswerk in vereni-
gingsverband. 

III. OUDERVORMING 

Wat is oudervorming eigenlijk? VANDEMEULEBROECKE 

(1990, 19-21) onderscheidt drie grote strategieën van 
Aoudervorming. Een eerste manier van oudervorming is 
0-oudervoorlichting. Oudervoorlichting kan op verschei-

dene manieren gebeuren, zoals via de media (pers, tele-
visie, radio), via folders en affiches, via pedagogisch-
adviserende praktijkliteratuur en via ledenbladen van 
sociaal-culturele verenigingen. Deze vorm gaat minder 
ver dan de oudertrainingen die naast inzicht ook vaar-
digheden willen bijbrengen. Een laatste vorm van ouder-
vorming is ouderemancipatie. Deze omvat vormingsac-
tiviteiten die erop gericht zijn meningen van ouders te 
confronteren met die van anderen en aan te scherpen 
door een forum te bieden. Op die manier worden de 
achtergronden van opvoeding bespreekbaar en worden 
ouders zich bewust van die achtergronden. 

Deze indeling loopt parallel met de verschillende 
taken die de ouderverenigingen en socio-culturele vere-
nigingen onderscheiden in het kader van hun vormings-
activiteiten (zie Figuur I). Het vormingsaanbod van deze 
verenigingen bestaat uit activiteiten die gericht zijn op 
het 'informeren, begeleiden en vormen')  van ouders. De 
grens tussen deze drie begrippen is niet altijd even scherp 
te trekken, maar toch verschilt de inhoud ervan. Informe-
ren betekent 'onderrichten, kennis geven van', terwijl 
vormen staat voor 'opvoeden, ontwikkelen' en begelei-
den omschreven kan worden als 'ondersteunen, richting 
geven'. Bij informeren gaat het over loutere kennisover-
dracht (= oudervoorlichting). Begeleiden is meer gericht 
op het trainen van bepaalde vaardigheden om zelf met de 
gegeven werkelijkheid overweg te kunnen (= oudertrai-
ningen). Vormen gaat verder: de kennis en vaardigheden 
die worden bijgebracht zijn waardengeladen. Vorming is 
gericht op het creëren van bepaalde attitudes bij de ou-
ders door ze normatieve informatie aan te reiken (= ou-
deremancipatie). In dit artikel wordt zowel informeren, 
begeleiden en von-nen bedoeld als over het vormings-
aanbod wordt gesproken. 

2. Uit de informatiebrochure van het KOOGO. 
3. Dit zijn de VCOV-doelstellingen neergeschreven in de 

kennismakingsbrochure. 

Figuur 1. Strategieën van oudervorming en taken van 
ouderverenigingen 

Strategieën van 
oudervorming 

Gericht op 
overdracht van: 

Taken van 
oudervere-
nigingen 
Informeren Oudervoorlichting Kennis 

Oudertraining Vaardigheden Begeleiden 
Ouderemancipatie Attitudes Vormen 

Gezinseducatie kan volgens VANDEMEULEBROECKE 
(1994, 7-14) opgedeeld worden in educatietypes op basis 
van de (1) inhoud: omvattend/specifiek, (2) de werkwij-
ze: massamedia/groep/individueel, (3) de doelgroep: 
algemeen/specifiek, (4) de concrete doeleinden: voorko-
men of oplossen van problemen = deficiëntiege-
richt/behoeften en mogelijkheden om verder te groeien = 
groeigericht, (5) de organisatie: formeel/non-formeel, en 
(6) de funderende theoretische kaders: technisch/inter-
pretatief/emanciperend. 

Deze indeling kan ook toegepast worden op ouder-
vorming, die deel uitmaakt van gezinseducatie. (1) Ou-
dervorming kan inhoudelijk zeer omvattende terreinen 
(b.v. onderwijsdoelen en eindtermen) bestrijken maar 
kan ook gericht zijn op zeer specifieke thema's (b.v. 
ouderparticipatie aan het schoolbeleid). (2) Ouders kun-
nen zich op individuele basis vormen, maar kunnen ook 
gevormd worden in groep of in massa via de media. (3) 
Oudervorming kan zich richten tot een grote groep van 
ouders (b.v. alle ouders met kinderen in het lager onder-
wijs) of tot een bepaalde deelgroep van ouders (b.v. 
ouders van kinderen met dyslexie). (4) Bepaalde vor-
ming is erop gericht ouders te leren omgaan met moei-
lijkheden en problemen die het ouderschap met zich 
kunnen meebrengen (b.v. drugspreventie), terwijl andere 
vorming ouders en kinderen wil bijstaan in hun persoon-
lijke ontwikkeling (b.v. kinderrechten). (5) Vorming kan 
op informele, niet-gestructureerde wijze gebeuren of zich 
afspelen binnen een formeel, gestructureerd kader. (6) 
Ten slotte zijn er nog de paradigma's van waaruit ouder-
vorming benaderd kan worden. Oudervorming kan be-
staan vanuit de instrumentele, technische gedachte dat 
het volstaat ouders te voorzien van de juiste inzichten en 
vaardigheden om met de gegeven realiteit om te gaan. 
Oudervorming binnen een interpretatief kader stelt als 
reactie hierop de ervaringen van de ouders centraal en 
tracht die ervaringen met elkaar te confronteren zodat 
men tot een beter begrip komt. Emancipatorische ouder-
vorming gaat nog een stap verder door de ervaringen van 
ouders te duiden vanuit kritische theorieën. In dit artikel 
zal het bestaande vormingsaanbod voor ouders geplaatst 
worden binnen dit kader. 

IV. OPZET EN METHODOLOGIE VAN HET 
ONDERZOEK 

In het kader van het Europees project `Parental partici-
pation in schools' dat onderdeel uitmaakt van een So-
cratesprogramma, kreeg België — en meer bepaald de 
Afdeling Theoretische en Onderwijssociologie van de 
KU Leuven — de opdracht de vorming die er voor ouders 
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van schoolgaande kinderen wordt georganiseerd in beeld 
te brengen. Hiertoe werden een aantal gesprekken ge-
voerd met verantwoordelijken van de overkoepelende 
ouderverenigingen (VCOV, ROGO en KOOGO) en van 
de onderwijsdienst van KWB-KAV (socio-culturele 
organisatie). Vanzelfsprekend zijn er nog andere organi-
saties actief op het vlak van oudervorming. Omwille van 
de beperktheid van het budget en de tijd werd er echter 
voor geopteerd enkel die organisaties in het onderzoek 
op te nemen die een beroep kunnen doen op subsidies 
voor oudervorming van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, departement Onderwijs. Het onderzoek 
wou niet peilen naar de meningen van de geïnterview-
den, maar een beschrijving geven van de huidige ouder-
vorming. Vooreerst zal de financiering van de ouder-
vormingsactiviteiten uit de doeken worden gedaan. 
Daarna zal een overzicht van de personeelsstructuur 
binnen de bestudeerde verenigingen worden gegeven. 
Vervolgens zal worden uiteengezet waaruit het aanbod 
van oudervorming bestaat. Dan zal worden aangegeven 
hoe dit aanbod wordt samengesteld. Verder zal ook wor-
den bestudeerd in welke mate de verschillende ouderver-
enigingen samenwerken rond oudervorming. Ten slotte 
zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop de 
verscheidene organisaties hun vormingsaanbod,  evalue-
ren. 

Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de 
huidige situatie op het vlak van oudervorming, is het 
belangrijk enkele begrippen te verduidelijken. Als er in 
deze tekst wordt gesproken van ouderverenigingen en 
socio-culturele verenigingen, gaat het om de overkoepe-
lende organisaties: VCOV, ROGO, KOOGO en KWB-
KAV. De lokale verenigingen zijn de verenigingen die 
samen de overkoepelende organisatie vormen. Zij situe-
ren zich op het niveau van de school (ouderverenigingen) 
of de afdeling (socio-culturele verenigingen). 

V. ONDERZOEKSRESULTATEN 

A. Financiering van de oudervorming 

Het Decreet van 20 juni 1996 betreffende de subsidiëring 
van de ondersteuningscentra van ouderverenigingen en 
van erkende verenigingen die vorming voor ouders van 
schoolgaande kinderen organiseren' (zie Figuur 2) vorm-
de een belangrijke mijlpaal in de historiek van de ouder-
vorming. Het kwam tot stand als antwoord op de scheve 
verhoudingen die er tot dan toe bestonden op het vlak 
van de subsidiëring van oudervorming. Voor 1996 ont-
brak een rechtsgrond voor de uitbetaling van werkings-
middelen aan de koepels van ouderverenigingen. Deze 
leemte heeft men proberen op vullen met het Decreet van 
20 juni 1996 betreffende de subsidiëring van de onder-
steuningscentra, dat jaarlijks voorziet in een bedrag van 
om en bij de dertien miljoen Belgische frank. De vor-
mingssubsidies gaan niet naar de lokale ouderverenigin-
gen, omdat het onmogelijk is om dertien miljoen Belgi-
sche frank over alle Vlaamse ouderverenigingen te ver-
delen. In principe mag immers elke school die rechtsper- 
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soonlijkheid heeft, een oudervereniging oprichten. In het 
kader van het Decreet van 20 juni 1996 werden twee 
ondersteuningscentra voor ouderverenigingen in het 
leven geroepen: één voor het officieel onderwijs en één 
voor het vrij onderwijs. Het Ondersteuningscentrum voor 
het Officieel Onderwijs vertegenwoordigt de KOOGO en 
de ROGO (met EVO), terwijl het Vlaams Centrum voor 
Ondersteuning van Ouderverenigingen het ondersteu-
ningscentrum van de VCOV is. 

Figuur 2. 

Ministerie van de Vlaamse Gem eenschap 
Departement Onderwijs 

5 FTE 

VCOV 
2.5 FTE 

In het Decreet van 20 juni 1996 wordt bepaald dat bin-
nen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten 
de Vlaamse Regering subsidies verleent aan 'ondersteu-
ningscentra van ouderverenigingen en van erkende vere-
nigingen die vorming voor ouders van schoolgaande 
kinderen organiseren' indien ze aan een aantal strikte 
voorwaarden voldoen: (1) ze moeten opgericht zijn in de 
vorm van een vereniging zonder winstoogmerk; (2) ze 
moeten minimaal zeshonderd aangesloten oudervereni-
gingen tellen die samen minimaal twintigduizend ouders 
als lid hebben en die in alle Vlaamse provincies en in 
Brussel werkzaam zijn; (3) ze dienen per schooljaar een 
activiteitenprogramma op te stellen; (4) ze hebben de 
plicht jaarlijks een verslag op te stellen met een overzicht 
van de initiatieven die werden gerealiseerd in het voor-
bije schooljaar; (5) ze dienen gedurende de laatste drie, 
jaar een ononderbroken onderwijswerking te bewijzen/ 
aan de hand van documenten of activiteiten. Andere 
verenigingen die in aanmerking willen komen voor sub-
sidies ten behoeve van vormingsactiviteiten, moeten door 
de Vlaamse Regering erkend zijn. Om erkend te kunnen 
worden, moeten deze verenigingen (1) een v.z.w. zijn; 
(2) een werking ontplooien in minstens honderd ver-
schillende gemeenten verspreid over alle Vlaamse pro-
vincies en Brussel; (3) gedurende de laatste drie jaren 
een ononderbroken onderwijswerking kunnen bewijzen 
aan de hand van één of meerdere documenten of activi-
teiten. 

Het Decreet van 20 juni 1996 voorziet in een jaarlijks 
krediet voor werkingskosten, projectkosten en perso-
neelskosten. Op dit ogenblik ontvangen zowel KWB-
KAV als de ouderverenigingen werkingssubsidies. De 
personeelssubsidies gaan enkel naar de ondersteunings-
centra van de ouderverenigingen. Deze subsidies maken 
de aanstelling van vijf voltijdse (uit het onderwijs gede-
tacheerde) krachten mogelijk. De vijf voltijdse equiva-
lenten zijn gelijk verdeeld over de twee ondersteunings- 
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centra van de ouderverenigingen. De projectsubsidies 
daarentegen worden verdeeld over die ondersteunings-
centra (van ouderverenigingen en van erkende vereni-
gingen die vorming voor ouders van schoolgaande kin-
deren organiseren) wiens projectvoorstellen door het 
departement Onderwijs worden goedgekeurd. Aan deze 
goedkeuring zijn strenge kwaliteitseisen verbonden. 

Als gevolg van deze kwalitatieve voorwaarden vond 
de start van de uitvoering van het decreet plaats met heel 
wat vertraging. Pas in februari 1997 — nadat alle projec-
ten waren herwerkt omdat ze in eerste instantie niet aan 
de vereisten beantwoordden — werd beslist welke pro-
jecten voor het schooljaar 1996-1997 zouden worden 
gesubsidieerd. Uiteindelijk kregen zowel de VCOV, de 
ROGO, de KOOGO als de KWB-KAV, die elk een aan-
tal projectvoorstellen hadden ingediend, subsidies voor 
twee projecten toegewezen van het departement Onder-
wijs. KWB-KAV kreeg geld voor de vormingsavonden 
`Voor welke school kiezen wij' en 'Ouders geklemd 
tussen school en thuis'. Het piloot-ouderproject buiten-
gewoon onderwijs en het ouderverenigingswerk met 
doelgroepouders van de VCOV werden gesubsidieerd. 
De KOOGO kreeg subsidies voor de vorming rond 
`Pesten op school' en 'Ouderparticipatie'. De ROGO 
ontving subsidies voor de vorming rond 'Migranten in de 
ouderwerking' en 'Democratie in de praktijk - ouders in 
vergadering'. 

De verdeling van de subsidies voor het schooljaar 
1997-1998 werd door het departement Onderwijs goed-
gekeurd in september (1997) van dat schooljaar. De 
voorwaarden voor toekenning van de subsidies waren 
verstrengd, waardoor slechts drie projecten van de 
KOOGO en drie projecten van de KWB-KAV in aan-
merking kwamen. De drie projecten van de KOOGO die 
werden goedgekeurd, waren `Coaching bij ouderpartici-
patie', 'Anders naar school' en 'Parallelle vorming voor 
ouders'. 'Leerlingenbegeleiding op school', 'Kleur ge-
ven aan uw school' en 'Samen beter school maken' wa-
ren de projecten van de KWB-KAV die in aanmerking 
kwamen voor subsidiëring. 

Pas in december 1998 werden de subsidies voor het
,schooljaar 1998-1999 toegekend. De drie projecten van
de KOOGO die het vorige schooljaar werden gesubsidi-
eerd, worden ook het schooljaar 1998-1999 gesubsidi-
eerd, samen met nog een vierde project, 'Peuters, kleu-
ters en schoolrijpheid'. Ook het project 'Samen beter 
school maken' van de KWB-KAV wordt verder gesubsi-
dieerd. Een ander project van de KWB-KAV voor ou-
ders met kinderen in het buitengewoon onderwijs wordt 
ook dit schooljaar gesubsidieerd. Het bijzondere aan dit 
project is dat het zal worden uitgevoerd in samenwerking 
met de ROGO, dat hier ook subsidies voor zal krijgen. 
De ROGO zal ook nog subsidies ontvangen voor een 
ander project: 'Werken aan een efficiënte ouderpartici-
patie op school'. 'Inspraak leren', `Ervaringsgerichte 
vorming en ondersteuning van pilootgroepen', 'Vak-
overschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen op 
onze school, samenwerking met de plaatselijke school 
(SO)', `Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikke-
lingsdoelen op onze school, op school en thuis (BO)' en 
`Rapporteren van schoolvorderingen van kinderen aan 
ouders (methodenscholen)' zijn de projecten van de 

VCOV die het schooljaar 1998-1999 worden gesubsidi-
eerd. 

Voor 1996 konden ouderverenigingen reeds een be-
roep doen op subsidies van het ministerie van de Vlaam-
se Gemeenschap, departement Cultuur (voor de federali-
sering nog het Ministerie van Cultuur). Het Decreet van 
4 juli 1975 houdende de rijkssubsidiëring van het Ne-
derlandstalig sociaal-cultureel vormingswerk voor vol-
wassenen in verenigingsverband voorzag jaarlijks in de 
nodige werkings- en personeelssubsidies. Ondertussen is 
dit decreet vervangen door het Decreet van 19 april 1995 
houdende een subsidiëring voor verenigingen voor 
volksontwikkelingswerk' (zie Figuur 3). De verenigingen 
die in aanmerking komen voor subsidies, moeten opge-
richt zijn met het doel aan volksontwikkeling te doen op 
basis van groepsactiviteiten en moeten worden gedragen 
door vrijwilligers. Bovendien moet de vereniging, opge-
richt in de vorm van een v.z.w., minstens tachtig actieve 
kernen of afdelingen hebben, gespreid over minstens vier 
provincies. Daarnaast dient de vereniging, indien ze 
erkend wil worden, nog aan een aantal technische voor-
waarden te voldoen inzake boekhouding, personeel en 
administratie. De EVO en de VCOV zijn beide v.z.w.'s 
die een beroep kunnen doen op subsidies voor werkings-
kosten van het departement Cultuur. Voor de VCOV 
betekent dit dat ze tien extra voltijdse krachten kunnen 
aanwerven. Zeven voltijdse equivalenten komen in aan-
merking voor een educatieve of staffunctie en drie vol-
tijdse equivalenten zijn beschikbaar voor een admini-
stratieve functie. De EVO kan met de subsidies van het 
departement Cultuur twee voltijds equivalenten in dienst 
nemen. 

Figuur 3. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Departement Cultuur 

Naast subsidies van de departementen Cultuur en On-
derwijs kunnen de ouderverenigingen ook nog inkom-
sten verwerven via lidgelden, de verkoop van brochures 
en de vormingsavonden. Enkel de VCOV en de EVO 
vragen een jaarlijks lidgeld aan hun leden, de andere 
ouderverenigingen beperken hun eigen inkomsten tot de 
verkoop van brochures en het inschrijvingsgeld voor 
vormingsavonden. KWB-KAV kan geen beroep doen op 
subsidies van het departement Cultuur, maar maakt voor 
gezinsopvoedkundige activiteiten wel aanspraak op be-
perkte subsidies van het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, departement Gezinsaangelegenheden. Een 
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deel van de werkingskosten wordt gefinancierd met 
subsidies van het departement Onderwijs, de resterende 
werkingskosten worden door de organisatie zelf gedra-
gen. 

B. Personeelsstructuur van de verenigingen 

Dankzij de subsidies van de departementen Cultuur en 
Onderwijs kunnen de ouderverenigingen educatieve 
medewerkers, stafmedewerkers en/of administratieve 
medewerkers in dienst nemen. De VCOV beschikt in het 
totaal over twaalf en een half voltijdse equivalenten 
waarvan er tien worden gesubsidieerd door het departe-
ment Cultuur en twee en een half door het departement 
Onderwijs. Deze laatsten behoren eigenlijk tot het onder-
steuningscentrum van de VCOV, maar worden door dit 
ondersteuningscentrum ter beschikking gesteld van de 
VCOV. Drie voltijdse equivalenten worden ingezet voor 
administratief werk, vier voor een staffunctie en vijf en 
een halve voor een vormingsfunctie. De staf bestaat uit 
de secretaris-generaal, twee andere krachten, die samen 
de onderwijsstudiedienst vormen en nog één medewer-
ker, die verantwoordelijk is voor het vorrnings- en op-
voedingswerk. De VCOV is opgebouwd uit vijffedera-
ties die min of meer overeenstemmen met de Vlaamse 
provincies. Elke federatie die onder de VCOV ressorteert 
beschikt over één voltijds equivalent die belast is met 
vormingstaken. Dan rest er nog één persoon die op half-
tijdse basis een educatieve taak heeft bij de VCOV. Deze 
persoon wordt belast met zeer gevarieerde taken, zoals 
het aanleggen van een geordend documentatiecentrum. 
De VCOV heeft deze persoon voor vier maanden 'uit-
geleend' aan de ROGO toen zij met een personeelstekort 
kampten. 

Van de twee en een halve door het departement On-
derwijs gesubsidieerde voltijdse equivalenten waarop het 
ondersteuningscentrum van het officiële onderwijsnet 
een beroep kan doen, werkt er één voltijds voor de RO-
GO en één voltijds voor de KOOGO. Voor de resterende 
halftijdse is een jaarlijkse beurtrol voorzien tussen 
KOOGO en ROGO. Deze plaats raakt echter maar moei-
lijk opgevuld aangezien het een tijdelijke halftijdse job 
betreft. 

De ROGO beschikt dus over één voltijdse kracht, 
betaald met subsidies van het departement Onderwijs, 
die zowel administratieve als inhoudelijke taken op zich 
neemt. De EVO die hiermee samenhangt, kan een beroep 
doen op subsidies van het departement Cultuur voor 
personeelskosten, en kan op die manier vier mensen 
voltijds in dienst nemen: één administratief medewerker, 
één educatief medewerker en nog twee anderen die half-
tijds zijn ingeschakeld als stafmedewerker en halftijds als 
vormingsmedewerker. De KOOGO heeft slechts één 
voltijds stafmedewerker in dienst. Deze wordt betaald 
niet de personeelssubsidies van het departement Onder- 
wijs. 	• 

De onderwijsdienst van KWB-KAV bestaat uit twee 
vaste medewerkers die betaald worden door de eigen 
organisatie. Daarnaast beschikt de dienst nog over een 
vijftiental gedetacheerden vanuit het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, de vakbonden en de inrichtende 
machten van vrije scholen die de activiteiten van de 
onderwijsdienst ondersteunen. Verder hebben KWB en 

KAV binnen elke provincie een secretariaat dat onder 
meer de praktische en organisatorische ondersteuning 
levert bij vormingsactiviteiten van de onderwijsdienst. 

C. Vormingsaanbod 

Wat is het vormingsaanbod van de de bevraagde ouder-
verenigingen en van KAV-KWB (zie Figuur 4)? Vol-
gende vragen zullen hiervoor beantwoord worden: (1) 
wat is het doel van de vorming (waarom-vraag); (2) 
waaruit bestaat de inhoud van de vorming (wat-vraag); 
(3) op welke wijze wordt de vorming georganiseerd 
(hoe-vraag); (4) wie geeft vorming en tot welke doel-
groep richt zich de vorming (wie-vraag); (5) op welk 
niveau gaat de vorming door (waar-vraag); (6) op welke 
tijdstippen vindt de vorming plaats (wanneer-vraag)? 

Een manier om informatie over te brengen naar de 
ouders is via de verspreiding van een eigen tijdschriji. 
Alle ouderverenigingen hebben hun eigen blad: de 
VCOV geeft tweemaandelijks Brug en het VCOV-
berichtenblad uit; Evocatief is het driemaandelijkse blad 
van de EVO; de ROGO heeft Ouders voor ouders wa, 
ook driemaandelijks verschijnt; de KOOGO geeft om de 
twee maanden KOOGO-INFO uit. Deze voorlichtingsin-
strumenten bevatten vooral documentatie over pedagogi-
sche en onderwijskundige thema's. Onderwerpen die in 
(bijna) alle tijdschriften reeds aan bod zijn gekomen, zijn 
onder meer pesten, veilig naar school, multiculturele 
school, studiekeuze, inspraak en overleg op school, bui-
tengewoon onderwijs en leerstoornissen. Daarnaast be-
vatten de bladen kinder- en jeugdboekenrecensies, in-
formatie over door de organisatie geplande activiteiten 
(activiteitenkalender) en andere pedagogische en onder-
wijskundige gebeurtenissen (congressen, studiedagen, 
onderzoeken, acties, dienstverlening), en informatie over 
georganiseerde activiteiten voor kinderen (kampen, cur-
sussen, cultuur). De onderwijsdienst van KWB-KAV 
heeft geen eigen ledenblad, maar geeft samen met het 
ACW het trimesterieel kaderblad Spraakmaker uit dat 
specifiek gericht is op ouders en leden van de lokale 
gemeenschap die in de participatieraad zetelen. Het blad 
geeft hoofdzakelijk onderwijstechnische informatie ove; 
inspraak op school. 

Enkele verenigingen beschikken over een eigen do-
cumentatiecentrum met literatuur (boeken, tijdschriften, 
brochures, omzendbrieven) over onderwijskundige en 
pedagogische thema's dat door iedereen mag worden 
geraadpleegd. Dergelijke bibliotheken zijn vooral gericht 
op informatieoverdracht maar vervullen tot op zekere 
hoogte ook een vormende functie. Ouders maken echter 
zelden gebruik van dit voorlichtingsinstrument. Vooral 
studenten uit het hoger onderwijs doen een beroep op 
deze dienst. De documentatiecentra beschikken niet over 
voldoende middelen om regelmatig nieuwe boeken aan 
te kopen. Interessant aan de centra is dat er interne do-
cumenten met informatie over de eigen werking, struc-
tuur en organisatie zijn terug te vinden. Bovendien kun-
nen ouderverenigingen er achtergrondinformatie en 
eventueel ondersteunend audiovisueel materiaal lenen 
indien ze zelf een vormingsavond willen organiseren. 

Alle in dit onderzoek bevraagde verenigingen krijgen 
regelmatig telefoontjes van ouders en lokale verenigin-
gen met zeer uiteenlopende vragen waarop niet altijd een 

Kluwer Rechtswetenschappen België 322 



I. Van Heddegem en J. C. Verhoeven 

antwoord kan worden gegeven. In dergelijke gevallen 
wordt doorverwezen naar gespecialiseerde instanties. 
Meestal echter kan, eventueel na wat opzoekingswerk, 
informatie of advies worden verstrekt. Bij enkele vereni-
gingen is deze dienstverlening — ook een vorm van ou-
dervoorlichting — geïnstitutionaliseerd in een ombuds-
dienst. Het betreft dan een systematische dienstverlening. 
De onderwijsdienst van KWB-KAV heeft tijdens de 
periode van de tweede verkiezingen voor de participatie-
raden in het gesubsidieerd onderwijs een speciale infolijn 
opgericht voor mensen met specifieke vragen over in-
spraak. Deze dienst was slechts tijdelijk. 

Eén oudervereniging heeft reeds een site op internet 
met onder meer informatie over de activiteiten, structuur 
en dagelijkse werking van de organisatie, over eigen 
publicaties en over de thema's die op de vormingsavon-
den aan bod zullen komen. Bovendien kan men er de 
belangrijkste teksten uit het eigen tijdschrift en tips en 
adviezen op terugvinden. Ook website.s kunnen dus een 
instrument van oudervoorlichting zijn. 

Een belangrijke taak van de vormingsmedewerkers 
tiran alle ouderverenigingen is de begeleiding van de 
lokale ouderverenigingen en van oudervertegenwoordi-
gers in de participatieraad (gesubsidieerd onderwijs) of 
lokale schoolraad (gemeenschapsonderwijs). Binnen elke 
oudervereniging wordt één iemand met die taak belast. 
De begeleiding van de lokale ouderverenigingen houdt in 
dat de vormingsmedewerker ter plaatse gaat en het ou-
dercomité — het democratisch verkozen bestuur van de 
lokale oudervereniging — de nodige inhoudelijke en 
praktische informatie geeft over hoe het oudervereni-
gingswerk kan worden georganiseerd. Het 'coachen' van 
de oudervertegenwoordigers in inspraakorganen bestaat 
minstens uit het informeren van de ouders over de in-
spraakrechten en bevoegdheden van ouders in de partici-
patieraad of lokale schoolraad (wettelijk kader) en over 
het functioneren van zo'n raad. Bij twee van de drie 
ouderverenigingen houdt coachen ook een praktisch luik 
in dat gericht is op het aanleren van bepaalde vaardighe-
den die noodzakelijk zijn om de taak van ouderverte-
genwoordiger goed uit te voeren. De oudervertegen-
woordigers worden vergader- en communicatietechnie-
ken, alsook technieken van conflicthantering en spreken 
in het openbaar bijgebracht. Het gaat hier dus niet om 
loutere kennisoverdracht, maar om oudertrainingen die 
een zekere kunde willen overbrengen. Ook de onder-
wijsdienst van KWB-KAV heeft gedurende enige tijd 
vorming van die aard gegeven. Aangezien KWB-KAV 
geen oudervereniging is, richt ze zich naast de ouder-
vertegenwoordigers ook tot de vertegenwoordigers van 
de lokale gemeenschap en de personeelsvertegenwoordi-
gers van de participatieraad. De vorming voor deelname 
aan de participatieraad vormt een zeer belangrijk onder-
deel van het takenpakket van KWB-KAV. Reeds voor de 
oprichting van de participatieraden werd een campagne 
opgezet als aanloop naar de eerste verkiezingen. In de 
verschillende regio's van KAV-KWB werden vormings-
avonden georganiseerd waarop informatie over de wer-
king van een participatieraad werd gegeven. Na de op-
richting van de participatieraden volgden er nog vor-
mingsavonden op het niveau van de regio's, maar de 
interesse van mensen voor deze avonden begon te slin-
ken. Daarom werd besloten enkel nog het blad Spraak- 

maker (cf supra) te verspreiden, zodat geïnteresseerden 
de nodige informatie thuis konden lezen en dus niet naar 
vonningsavonden hoefden te gaan. Toen er voor de 
tweede maal verkiezingen voor de participatieraden 
werden gehouden, organiseerde de onderwijsdienst van 
KAV-KWB op regioniveau opnieuw vormingsavonden 
over inspraak. Gedurende deze periode werd ook een 
speciale infolijn ingelegd (cf. supra) voor mensen met 
vragen hieromtrent. Nadat de vertegenwoordigers waren 
verkozen of gecoopteerd, volgden nieuwe regionale 
vormingsavonden over het verloop van de vergaderingen 
van een participatieraad, over de interne reglementen van 
de participatieraad, ... Na een tijdje kwamen meer on-
derwijskundige thema's aan bod, maar wel telkens ge-
tinkt aan de bevoegdheden van de participatieraad, bij-
voorbeeld rapport en evaluatie, leerlingenbegeleiding ... 
Tegen de volgende verkiezingen is de onderwijsdienst 
van plan de mensen terug te sensibiliseren om zich kan-
didaat te stellen voor de participatieraad. 

De vormingsavonden en -sessies over onderwijskun-
dige en pedagogische thema's maken de hoofdbrok uit 
van het takenpakket van de ouderverenigingen inzake 
vorming. Vooral de opvoedingsgerichte activiteiten be-
ogen ouderemancipatie: de bedoeling is dat ouders gaan 
nadenken over de wijze waarop ze hun kinderen opvoe-
den en eventueel hun houding ten opzichte van deze 
opvoeding gaan veranderen, door ze te confronteren met 
andere denkbeelden. Het gaat hier dus niet om het louter 
informeren van ouders, maar om het vormen van ouders. 
In hoeverre deze doelstellingen ook worden gerealiseerd, 
is moeilijk te achterhalen. Een doorlichting van de vor-
mingsactiviteiten behoorde niet tot de doelstellingen van 
het onderzoek en de bevraagde organisaties hadden hier-
over geen informatie beschikbaar. 

De vormingsavonden en -sessies worden op verschil-
lende manieren en op verschillende niveaus georgani-
seerd. 

Ten eerste zijn er de vormingsavonden die gegeven 
worden door de vaste vormingsmedewerkers van de in 
dit onderzoek bevraagde verenigingen. Deze medewer-
kers geven een uiteenzetting over een bepaald thema in 
de plaatselijke vereniging op vraag van die vereniging of 
organiseren op regioniveau zelf een vormingsactiviteit 
waar de leden van de lokale verenigingen uit die streek 
op af kunnen komen. 

Een tweede manier waarop vormingsavonden worden 
georganiseerd, bestaat uit het inviteren van een gastspre-
ker die een specialist is in het aangebrachte thema. Deze 
activiteiten worden hoofdzakelijk gehouden op regionaal 
niveau, aangezien er niet frequent een beroep kan wor-
den gedaan op deskundigen. 

Ten derde beschikken de verenigingen over een aantal 
medewerkers die min of meer vrijwillig in de andere 
lokale ouderverenigingen over een bepaald thema willen 
gaan spreken. Zo beschikt één van de onderzochte vere-
nigingen over een ouder die zelf een volledig vormings-
pakket rond langzaam verkeer heeft uitgewerkt en hier-
mee de verschillende lokale ouderverenigingen van het 
eigen onderwijsnet bezoekt. 

Een vierde manier van vorming betreft de vormings-
activiteiten die door de lokale vereniging zelf op poten 
worden gezet voor haar leden. De overkoepelende vere-
niging verschaft de lokale vereniging dan de nodige 
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informatie voor een inhoudelijke invulling en methodi-
sche uitwerking van de zelfgekozen vormingsactiviteit, 
of biedt een bepaald scenario aan dat door de lokale 
actoren binnen de plaatselijke schoolsituatie concreet 
wordt gemaakt. Dit laatste gebeurt in samenwerking met 
de deskundigen die bij de school betrokken zijn en onder 
leiding van een vormingsmedewerker van de overkoe-
pelende vereniging. Hieruit blijkt het belang dat wordt 
gehecht aan de autonomie van de lokale verenigingen. 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat nationale acti-
viteiten — activiteiten voor de leden uit gans Vlaanderen 
— zo goed als nooit plaatsvinden. Deze activiteiten blij-
ven beperkt tot het organiseren van een congres, info-
beurs of ouderparlement die gericht zijn op de uitwisse-
ling van informatie en een discussie daarrond. De grotere 
verenigingen organiseren wel af en toe activiteiten op 
provinciaal niveau. Eén oudervereniging heeft de pro-
vinciale afdelingen zelfs geïnstitutionaliseerd in federa-
ties. 

De verschillende besproken vormen van vorming 
komen dus niet in alle bestudeerde verenigingen in de-
zelfde mate voor. Afhankelijk van de personele en finan-
ciële middelen worden bepaalde vormen verkozen boven 
andere. Sommige vormingsactiviteiten bestaan uit sessies 
die meerdere vormingsavonden over een bepaald thema 
beslaan. Indien het activiteiten betreft die worden geor-
ganiseerd door een lokale oudervereniging, gaan deze 
meestal door in de aan de vereniging verbonden school. 
Activiteiten op een hoger niveau vinden meestal plaats in 
een gebouw met aangepaste infrastructuur voor het ont-
vangen van grote groepen, bijvoorbeeld een cultureel 
centrum. Soms is een school bereid haar deuren open te 
zetten om de lokale ouderverenigingen van andere scho-
len uit de buurt te ontvangen. Thema's die aan bod ko-
men of reeds behandeld zijn op de hierboven besproken 
vormingsactiviteiten, en bij (bijna) alle ouderverenigin-
gen terug te vinden zijn, zijn `eindtermen en ontwikke-
lingsdoelen', 'kinderen en televisie', `kinderrechten', 
`pesten', 'verkeersveiligheid', 'leren leren', 'huiswerk', 
`agressie bij kinderen', 'straffen en belonen', 'kinderen 
en de computer' en `drugspreventie'. Het grootste deel 
van deze thema's is deficiëntiegericht, maar er wordt ook 
aandacht besteed aan groeigerichte onderwerpen, zoals 
kinderrechten. Vaak wordt met het oog op een betere 
communicatie tussen ouders en schoolpersoneel de aan-
wezigheid van leerkrachten en directieleden op de vor-
mingsactiviteiten gestimuleerd. De meeste vounings-
avonden zijn gericht op ouders met kinderen in het ba-
sisonderwijs. 

De projectmatige aanpak van thema's — met het oog 
op een verhoogde effectiviteit — begint in de verschillen-
de verenigingen steeds meer aandacht te krijgen. Enkele 
verenigingen organiseren reeds activiteiten vanuit een 
integrale benadering, andere zijn van plan dit in de toe-
komst ook te doen. 'Integraal' betekent dat de activitei-
ten gericht zijn op meerdere doelgroepen (ouders, leer- 

krachten ...) en/of meerdere thema's beslaan. Deze acti-
viteiten vervullen een vormende functie gericht op ou-
deremancipatie. 

Eén vereniging werkt met projectgroepen die worden 
samengesteld uit afgevaardigden van de betrokken 
school (directie en personeel), van de ouders en van de 
lokale gemeenschap. Zo'n groep wordt begeleid door een 
projectcoeirdinator, die een vormingsmedewerker van de 
organisatie is. De projectgroep kiest een bepaald thema 
uit een vastgelegd aanbod van volgende onderwerpen: de 
overgang van lager onderwijs naar secundair onderwijs, 
huiswerkbegeleiding, de houding van ouders ten op- 
zichte van de school en de communicatie met de school, 
de plaats van de lokale gemeenschap binnen de school, 
pesten, leermoeilijkheden en ouders met kinderen in het 
buitengewoon onderwijs. Vervolgens wordt er binnen de 
school een sensibiliseringscampagne gevoerd rond één 
van de zes thema's via enquêtes, oudercontacten, leerlin-
genwerk ... Daarna volgt een vormende activiteit voor 
alle geïnteresseerde ouders. Dat kan een lezing zijn of 
een studie-uitstap. Dan komt de projectgroep weer aan 
de beurt: de leden ervan bespreken de betekenis van de 
informatie die uit die vormingsactiviteit voorvloeit voor 
de school. Het is de bedoeling dat de abstracte theoreti- 
sche kennis wordt geconcretiseerd in 'vorming op maat'. 
Nagegaan wordt in hoeverre de besluiten geïntegreerd 
kunnen worden in het lokale schoolbeleid. Er worden 
een aantal voorstellen uitgewerkt die naar de participatie-
raad en het oudercomité gaan, maar vaak is er reeds op 
voorhand een akkoord met de directie om bepaalde za-
ken te veranderen. 

Een andere vereniging werkt met het systeem van 
`parallelle vorming'. Dit houdt in dat ouders en leer- 
krachten elk apart vanuit hun positie in de school rond 
bepaalde samenhangende thema's worden gevormd. Het 
betreft volgende oriëntaties: mens, maatschappij, tech- 
nologie, taal en taalbeschouwing, leren leren en verkeers- 
en mobiliteitseducatie. Gedurende de sessies worden een 
aantal ontmoetingsmomenten ingelast waarop ouders en 
leerkrachten van gedachten kunnen wisselen en het ver- 
loop van de volgende sessies vorm geven. Bedoeling van 
de ganse opzet is het op elkaar laten inspelen van ouders 
en leerkrachten zodat ze elkaar versterken in het opvoe-
den van het kind. Door in verschillende stappen te wer-
ken in de vorm van sessies kunnen, vanuit een lange-
termijn-visie, werkelijke gedragsaanpassingen bij ouders 
en leerkrachten worden gerealiseerd. 

Tenslotte zijn er nog de brochures — en in sommige 
gevallen echte boekjes — die door de centrale vereniging 
worden opgesteld in het kader van de vormingsavonden 
en -sessies. Deze publicaties gericht op oudervoorlich-
ting zijn tegen een zachte prijs verkrijgbaar en bevatten 
de informatie die op de vormingsactiviteiten wordt gege-
ven. Ze vormen een ondersteuning van de vonningsacti-
viteiten en vervullen dus een informerende en in zekere 
mate ook een vormende functie. 

324 Kluwer Rechtswetenschappen 13elgiè 



1. Van Heddegem en J.C. Verhoeven 

Figuur 4. Vormingsaanbod van de Vlaamse oudervereni-
gingen en K.A.V.-K.W.B. 
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D. Wie bepaalt het vormingsaanbod? 

Ouders hebben in alle verenigingen een belangrijke stem 
in de samenstelling van het vormingsaanbod. Zij kunnen 
hun voorkeur voor bepaalde thema's uitdrukken. Zo is 
het aanbod van één vereniging deels gestuurd door sug-
gesties gedaan tijdens bijeenkomsten van het 'ouderpar-
lement'. In een andere vereniging maken de ouders van 
de lokale verenigingen hun interesses kenbaar via de 
provinciale vertegenwoordigers van de vereniging. 
Daarna plegen deze laatsten hierover overleg tijdens de 
provinciale vergaderingen van de oudervereniging, en 
werken een aantal voorstellen uit. Deze voorstellen wor-
den terug voorgelegd aan de lokale verenigingen en in 
overleg met deze verenigingen komt dan een algemeen 
vormingsaanbod tot stand. Het is wel zo dat de decreten 
met betrekking tot de subsidiëring van oudervorming de 
keuzes inzake het vormingsaanbod enigszins limiteren. 
De decretale beperkingen laten nog ruimte voor de in-
breng van ouders maar hebben geleid tot een grotere 
sturing vanuit de overkoepelende verenigingen. 

Twee ouderverenigingen hebben één of meerdere 
werkgroepen opgericht bestaande uit ouders die bepaalde 
thema's uitwerken voor de vormingsactiviteiten van de 
vereniging. De ouders stellen informatiebrochures sa-
men, maken dossiers op en werken projecten uit. Eén 
van deze ouderverenigingen beschikt ook over stuur-
groepen die met steun van deskundigen de onderwijsac-
tualiteit op de voet volgen, erover discussiëren en mee de 
standpunten van de oudervereniging voorbereiden. Voor 
elk onderwijsniveau is een stuurgroep voorzien. 

E. Samenwerkingsverbanden 

Tussen de verschillende ouderverenigingen zijn er re-
gelmatig contacten om een aantal zaken te bespreken, 
maar een echte samenwerking rond vormingsactiviteiten 
heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden. Bij de hervor-
mingen van het secundair onderwijs hebben de ouder-
verenigingen een gemeenschappelijk standpunt ingeno-
men. Dit standpunt is neergeschreven in een tekst die ze 
aan het Vlaams Parlement hebben overhandigd. Om tot 
een gemeenschappelijke visie te komen, waren contacten 

tussen de verschillende organisaties vereist, zonder dat 
deze contacten geformaliseerd moesten worden in be-
paalde communicatiestructuren. Verder zijn de verschil-
lende ouderverenigingen vertegenwoordigd in de Vlaam-
se Onderwijsraad (V1OR). In het Bureau van de Raad 
Secundair Onderwijs en van de Raad Basisonderwijs van 
de MOR zitten respectievelijk een ouder uit het vrij 
onderwijs (VCOV) en een ouder uit het officieel onder-
wijs (ROGO of KOOGO). In de Raad van de V1OR 
zetelen twee ouders, elk uit een ander net (vrij en offici-
eel). Deze officiële structuren vragen ook de nodige 
communicatie tussen de verschillende organisaties. 
Zoals eerder aangegeven is voor het schooljaar 1998-
1999 een samenwerkingsverband voorzien tussen twee 
verenigingen rond het thema 'buitengewoon onderwijs'. 
Het zal de eerste keer zijn dat verenigingen die actief zijn 
op het vlak van oudervorming nauw samenwerken. Be-
doeling is het onderwerp projectmatig aan te pakken. De 
ene vereniging zal zich bezig houden met de vormelijke 
begeleiding van het project, de andere vereniging zal 
voor de inhoudelijke uitwerking zorgen. 

Elk van de in dit onderzoek opgenomen verenigingen 
heeft haar eigen tijdschrift; een gemeenschappelijke 
publicatie bestaat er niet. De informatie in deze tijd-
schriften overlapt echter vaak. Eén gemeenschappelijk 
tijdschrift ligt volgens de ouderverenigingen echter niet 
voor de hand. Naast verschillen van levensbeschouwelij-
ke aard zijn er ook technische factoren die de uitgave van 
een gemeenschappelijk tijdschrift bemoeilijken. Elke 
oudervereniging zetelt in het gebouw, of toch in de 
buurt, waar de inrichtende macht (van het onderwijsnet 
waartoe de vereniging behoort) gehuisvest is. Deze fac-
toren zouden ook een nauwe samenwerking tussen de 
verschillende ouderverenigingen afremmen. Zo is sa-
menwerking rond het thema 'ouderparticipatie aan het 
schoolbeleid' moeilijk omdat de reglementering inzake 
inspraak van ouders verschilt naargelang het onderwijs-
net. Nochtans leeft bij verschillende verenigingen het 
verlangen om meer samen te werken. De vertegenwoor-
digers van deze verenigingen wijzen er echter op dat 
door de verzuiling van de samenleving, en dus ook van 
het onderwijslandschap, zo'n samenwerking sterk wordt 
bemoeilijkt. 

F. Evaluatie van de activiteiten 

Volgens VANDEMEULEBROECKE (1994, 2266) moet ge-
zinsvorming niet louter geëvalueerd worden op basis van 
subjectieve criteria (satisfactie, verworven kennis en 
vaardigheden), maar is er nood aan een meer systemati-
sche objectieve en wetenschappelijke evaluatie die reke-
ning houdt met methodologische en ethische moeilijkhe-
den, zoals de vraag naar de criteria die gebruikt zouden 
moeten worden bij het evalueren van effecten van ouder-
vorming en de vraag in hoeverre de vormingswerkers 
zich mogen mengen in het privé-leven van andere men-
sen. 

Alle in dit onderzoek betrokken verenigingen hechten 
belang aan de evaluatie van hun vormingsactiviteiten. 
Deze evaluatie kan op verschillende manieren verlopen. 
De inhoud en vormgeving van de activiteiten kunnen 
zowel schriftelijk als mondeling worden geëvalueerd, op 
een gestructureerde of een eerder losse wijze. 
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De invulling van een schriftelijke evaluatie verschilt 
naargelang de vereniging. Eén oudervereniging beschikt 
over gestandaardiseerde evaluatieformulieren die ze na 
iedere vormingsactiviteit laat invullen door de aanwezige 
ouders. Een andere oudervereniging laat sommige acti-
viteiten evalueren aan de hand van een daarvoor ontwor-
pen vragenlijst. Deze oudervereniging organiseert op het 
niveau van de provincies ook een systematische rond-
vraag bij de lokale ouderverenigingen om te peilen naar 
hun mening over de voorbije activiteiten en het algemene 
functioneren van de organisatie en hun wensen voor de 
toekomst. Nog een andere oudervereniging laat de me-
dewerker die de vormingsactiviteit heeft gegeven zelf 
hierover een verslag opmaken omdat ze de ouders niet 
extra wil belasten. Deze oudervereniging doet daarnaast 
ook een beroep op de algemene verslagen van de verga-
deringen van de lokale ouderverenigingen. Meestal 
wordt in deze verslagen verwezen naar de vormingsacti-
viteiten. 

De mondelinge evaluaties bestaan meestal uit een 
rondvraag na de vormingsactiviteit. Eén vereniging 
neemt telefonisch contact op met de school of lokale 
vereniging om te horen of de vormingsactiviteit goed 
verlopen is en of er nog commentaren zijn. 

De opmerkingen die naar boven komen, tijdens de 
schriftelijke en mondelinge evaluaties worden aange-
wend om het vormingsaanbod bij te sturen. Zo kan het 
gebeuren dat bepaalde thema's worden geschrapt wegens 
een gebrek aan interesse of een minder goede spreker. 
Andere, nieuwe thema's worden op basis van de sugges-
ties toegevoegd aan het aanbod. 

Het succes van de activiteiten van de verenigingen — 
af te meten aan de opkomst van de ouders — is zeer uit-
eenlopend. Jammer genoeg zijn er geen cijfers beschik-
baar over de participatie van ouders in de vormingsacti-
viteiten van de verschillende verenigingen. Bepaalde 
thema's of activiteiten trekken veel volk, terwijl het 
succes van andere thema's of activiteiten zeer beperkt is. 
Een andere factor van invloed op het succes van een 
vormingsactiviteit is het geheel aan inspanningen dat de 
lokale verenigingen leveren om een activiteit te doen 
slagen. 

De ouderverenigingen die subsidies van het departe-
ment Cultuur ontvangen, zijn verplicht een overzicht van 
al hun vormingsactiviteiten aan dit departement te bezor-
gen. Het departement moet kunnen nagaan of er wel 
voldoende activiteiten plaatsvinden. Bovendien komen 
vertegenwoordigers van het departement sommige vor-
mingsactiviteiten bijwonen om te controleren of de vor-
mingsactiviteiten van een goede kwaliteit zijn. 

Vl. BESLUIT 

De vormingstaak van ouderverenigingen en socio-
culturele verenigingen heeft een impuls gekregen met het 
Decreet van 20 juni 1996. Er is binnen de verenigingen 
een tendens merkbaar naar een coherenter en uitgebrei-
der vormingsaanbod. Het vormingsaanbod van de ver-
schillende verenigingen loopt vaak parallel, vooral dat 
van de ouderverenigingen. Nochtans is er tot op heden 
weinig samenwerking tussen de verschillende verenigin-
gen. Zowel bekommernissen van levensbeschouwelijke 

als van praktische aard zijn hiervoor verantwoordelijk. 
De interne evaluaties van het vormingsaanbod gebeuren 
vaak nog op ongestructureerde wijze. 

De inhoud van het vormingsaanbod van oudervereni-
gingen en socio-culturele verenigingen kan zowel van 
pedagogische als onderwijskundige aard zijn. De peda-
gogische vorming is vooral gericht op cie thuissituatie: 
hoe kan ik het best mijn kind opvoeden? De onderwijs-
kundige vorming daarentegen is gericht op de schoolsi-
tuatie: wat moet ik weten over de school van mijn kind? 
Deze twee pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Het is zeer belangrijk dat de opvoeding thuis en die 
van de school — twee complementaire opvoedingsmilieus 
— op elkaar worden afgestemd. Bovendien kan de parti-
cipatie van ouders in het schoolgebeuren en eventueel 
ook aan het schoolbeleid de kloof tussen thuis en school 
overbruggen. 

Het is duidelijk dat de huidige oudervorming de loute-
re overdracht van kennis en vaardigheden meestal over-
stijgt. Er wordt ruimte gecreëerd voor het uitwisselen van 
ervaringen en het confronteren van meningen. In hoever-
re deze vorming emancipatorisch is, is moeilijk te achH 
terhalen via dit soort onderzoek. Een duiding van de 
ervaringen van ouders vanuit kritische theorieën is geen 
gemakkelijke opgave. Het zou interessant zijn om in de 
toekomst dit verder te onderzoeken. 
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