
Wat is het?
Evaluatie van een proef met een schoolcoach op basisscholen in Den Haag.

Aanleiding
Op verzoek van de Haagse wethouder onderwijs stelden 2 basisscholen in de Schilderswijk  
bij wijze van proef een schoolcoach aan. De functie van schoolcoach was nieuw. Taak van de 
schoolcoaches was het ondersteunen van ouders om (leer)problemen van kinderen te voorkomen. 
De gemeente vroeg de werkplaats deze proef te evalueren.

Het onderzoek
De werkplaats onderzocht met een kwalitatieve procesevaluatie onder meer de behoeften op 
scholen om met een schoolcoach te werken, de taken en activiteiten van de schoolcoach, de manier 
waarop de schoolcoach aansluit op de bestaande zorg en de waardering door ouders en scholen. 
Er werden interviews gehouden met de schoolcoaches en hun coördinator, de schooldirecties, 
intern begeleiders, oudercoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers en school JGZ-teams. 
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met ouders. 

Resultaten
Het onderzoek heeft geleid tot concrete adviezen voor de werkwijze van de schoolcoach. Zo mag 
de coach bijvoorbeeld nog duidelijker aanwezig zijn in de school. Ook kunnen schoolcoaches 
ouders nog actiever benaderen, zodat meer ouders worden bereikt. Schoolcoaches kunnen hun 
taken het beste uitvoeren als ze samenwerken met instellingen buiten de school zoals het  
schoolmaatschappelijk werk en de Centra voor Jeugd en Gezin. 

Toepassing en toekomst
Op dit project is een vervolg geweest waarin een handleiding voor schoolcoaches is ontwikkeld. 
De gemeente heeft er uiteindelijk voor gekozen om niet door te gaan met de schoolcoach, maar 
(voor)scholen de mogelijkheid voor oudercoaches te geven. Waar de schoolcoach gericht was  
op de ondersteuning van en hulp aan ouders, is de oudercoach meer gericht op de participatie  
van ouders op school en in de wijk. De werkplaats heeft een adviesrol in één van deze  
oudercoach-projecten. 
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