OUDER
BETROKKENHEID
BELANGRIJK,
MAAR HOE....?

Uitkomsten themabijeenkomst
17 mei 2013
Stadhuis Eindhoven

Dankwoord

Beste deelnemers,
Bedankt voor een inspirerende ochtend, waarin we met meer dan
35 professionals -uit het po-, vo- en mbo-veld, gemeenten, rijk,
jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezin, Ingrado, Universiteiten en
MVO-instellingen- het onderwerp ouderbetrokkenheid hebben
verkend, kennis en ideeën hebben gedeeld over hoe ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs georganiseerd, vergroot en geprioriteerd kan worden.
Met grote tevredenheid kijk ik terug op een geslaagde bijeenkomst waarin jullie enthousiasme, betrokkenheid en kennis zeer
op prijs werden gesteld.

Nu komt het
aan op stevig
doorpakken en
alle
uitkomsten
van de bijeenkomst
te gebruiken voor het
vervolg.
Ik hoop dat dit verslag een
goed beeld schetst van het verloop van deze themabijeenkomst.
Maar ook inspiratie kan bieden aan eenieder die met het thema
ouderbetrokkenheid aan de slag is of gaat.
Mede namens wethouder Lenie Scholten,
Monaïm Benrida
Accountmanager VSV, Ministerie OCW

Programma
Aanleiding van deze bijeenkomst is de
behoefte om vanuit de VSV-aanpak
ook de rol van ouders stevig neer te
zetten.
Opzet van de bijeenkomst bestond uit een korte
aftrap van OCW en de wethouder waarin zij
het belang van het thema benadrukte en de regionale kaders schetste. Aansluitend vond er een
lezing plaats van Illiass el Hadioui waarin het
thema geplaatst werd in een wetenschappelijk
kader.
Tot slot waren er rondetafelgesprekken waarin
de deelnemers met elkaar in gesprek gingen
aan de hand van vooraf opgestelde vragen. Uiteindelijk zijn alle deelenemers gevraagd om een
tip te benoemen waaraan gedacht kan worden
bij het organiseren van ouderbetrokkenheid.
Daarnaast hebben alle deelnemers beschreven
welk aanbod zij kunnen doen binnen de context
van deze materie.

			

9.30 tot 12.30 uur

· Welkom en opening Monaïm Benrida,
Accountmanager VSV/ IPO Ministerie OCW
· Inleiding Lenie Scholten, Wethouder Jeugd
& Onderwijs Gemeente Eindhoven
· Lezing Iliass el Hadioui, Socioloog en Onderzoeker 		
verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam
· Rondetafelgesprekken: tip en aanbod van iedere
deelnemer voor vervolgtraject
· Afsluiting

“Opvoeden tussen thuis, school en de straat”
Ouderbetrokkenheid en goede schoolresultaten hangen positief samen. Als ouders betrokken zijn bij de
opleiding en positief staan tegenover de school en leren, doen hun kinderen het beter op school en vallen
minder vaak uit. Een grote ouderbetrokkenheid kent
veel positieve effecten.

culturen. Dat is erg lastig, maar de realiteit is dat scholen het soms
ongemerkt nog lastiger maken. Zo willen sommige scholen het onderwijs aantrekkelijker maken voor de jongeren door het inhuren
van een bekende rapper die het schooljaar opent en in één act
alles waar de school voor staat er onder uit haalt.

Wethouder Lenie Scholten heeft tijdens de VSV conferentie van
februari jl. iedereen opgeroepen aan de slag te gaan met dit
thema. Dit is onder andere de aanleiding geweest voor deze bijeenkomst waarin de lezing van socioloog en onderzoeker Iliass El
Hadioui centraal stond.

4. 	

Mismatch Straatcultuur & Schoolcultuur	

Straatcultuur
	

	

Snel geld verdienen 	

	

Flexibel 	

	

	

	

Anti formele regels 	

	

Bewegen / dynamiek
	

Doen
	

	

	

	

Snelle succes 	

	

	

‘macho’ 	

	

	

	

Toegeven aan passies
	

Agressie / geweld 	

	

‘Bijdehand’ met de mond	

Straattaal	

	

	

	

	

	


Socioloog Iliass El Hadioui ging in deze lezing in op het gelijktijdig opgroeien van jongeren in verschillende leefwerelden met
soms onderling tegenstrijdige pedagogische boodschappen.

	

Pedagogische driehoek: ‘match’	


De vraag nu is: Wat is precies ouderbetrokkenheid en
hoe kun je als school het contact met de ouders succesvol organiseren?
El Hadioui spreekt over de verschillen tussen ouderbetrokkenheid
en ouderparticipatie. Daar waar het bij ouderparticipatie draait
om het ‘meedoen’ van de ouder op school zoals MR, Oudercomissie en hand- en spandiensten draait het bij ouderbetrokkenheid
om iets totaal anders. Ouderbetrokkenheid heeft betrekking op
de wijze waarop ouders onderwijsondersteunend gedrag laten
zien en de mate waarin ouders contact onderhouden met school
over het eigen kind.

Thuiscultuur	


Peergroup
cultuur	


	

Schoolcultuur	

	

Discipline	

	

	

	

Structuur / patroon	

	

Orde / regels	

	

Zitten	

	

Denken	

	

Geduld	

	

‘Nerd’ / ‘Stuudje’ 	

	

	

Zelfbeheersing	

	

Argumenteren	

	

‘Bijdehand’ met de pen	

	

ABN	


Schoolcultuur	


Hij zette aan tot denken door een wetenschappelijk kader te
schetsen vanuit de pedagogische driehoek te weten; van de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur. In deze driehoek kan
een mismatch ontstaan daar waar de verschillende pedagogische
boodschappen met elkaar in botsing komen.
Deze mismatch beschrijft El Hadioui als ‘pedagogische meerstemmigheid’. Wanneer er thuis een cultuur heerst van luisteren naar

Maar wat is nu eigenlijk ‘ouderbetrokkenheid’?	

• Ouderparticipatie 	

(bijv. MR, Oudercommissie, hand- en spandiensten, etc.)	

• Ouderbetrokkenheid	

– Thuis > onderwijsondersteunend gedrag	


Pedagogische ‘mismatch’	


– Op school > contact over eigen kind	


Thuiscultuur (traditioneel) (volks)

	


	

	


-> Ouderbetrokkenheid vaak niet zichtbaar voor mentor, niet afmeten
aan opkomst op collectieve ouderavonden	

	


Straatcultuur
(masculien)	


Schoolcultuur 	

(feminien)	

	


je ouders en vooral doen wat je gevraagd wordt en binnen de
school staan eigen inbreng, zelfreflectie en luisteren naar anderen centraal dan is er sprake van tegenstrijdige boodschappen.
Daarbovenop kan de straatcultuur lijnrecht tegenover de schoolcultuur staan.
Op school is iedereen gelijk, in de straatcultuur geldt het recht
van de sterkste. In de schoolcultuur heb je te maken met vaste
roosters, dien je op tijd te komen en je aan regels te houden, op
straat heb je dat niet.
Op school werk je voor je toekomst, geld op de lange termijn,
op straat moet het geld snel zijn. En zo zijn er nog tal van voorbeelden. De jongeren switchen dagelijks tussen drie verschillende

El Hadioui pleit er voor om het contact met de ouders op te bouwen en te communiceren in ‘vredestijd’, in tijden dat er niets met
het kind aan de hand is. “Creëer een positieve sfeer rondom de
betrokkenheid van de ouders”. Daarnaast schetst El Hadoui nog
meerdere oplossingsrichtingen zoals het stimuleren van ouder-oudercontacten, klankborden met ouders om uiteindelijk te komen
tot een pedagogisch partnership.

Onderwijsondersteunend gedrag ouders thuis 	

• Steunen, sturen, stimuleren	

• Verdiepende communicatie met kinderen 	

(over school gerelateerde zaken)	

• Hoge reële verwachtingen	

• Een rijke leeromgeving in de vrije tijd 	

• Ruimte en hulp bij (plannen van) huiswerk	

	


Uitkomsten Rondetafels
Tips en Aanbod

“Straal uit: Een kind is meer waard dan een
10 minuten gesprek!” Gerbert Bieleman
“Benader ouders al op momenten van oriëntatie,
elk overgangsmoment is een kans
voor het onderwijs” Ellen Ipenburg
“Ik heb heel veel praktijkervaring als VSV-coach
en die wil ik graag delen” Marja Jenniskens
“Zet rolmodellen in zoals (ex)topsporters!”
Housin Bezzai

“Ouderbetrokkenheid moet op alle agenda’s;
het is een serieus probleem” Hanneke van der Kruis

“Laat de student samen met de ouders naar het
intakegesprek komen” Marjo Cijns
“Laat ouders meer kennismaken met de leefwereld
van hun kinderen, beleg ontmoetingen in de
kantine, jongerencentrum etc” Lenie Scholten
“ De basis voor onderwijsondersteunend gedrag
al vroeg laten beginnen; voordat ze naar
de kleuterschool gaan!”
Inge Tissen

We gaan Iliass nog een keer uitnodigen om een
verdieping te maken op 1) primair onderwijs en
overgang vo 2) aanpak in concreto. Lenie scholten

“Laten we verder investeren in het verkennen van
dit thema, maar vooral laten we gaan DOEN.”

“Communicatie tussen ouders en school
moet centraal staan” Marloes Rothengatter

“Nieuwe gezichten leiden tot nieuwe inzichten”

“Investeer in het MBO in
structureel oudercontact
in ‘vredestijd’”
“Ik ga zoveel mogelijk bijdragen
aan kennisdeling en verbinding op dit
vlak.”
Lenneke
Pennings

Carry Roozemond

Mimoun Ouled Radi

“Breng ouders dichter bij de school door: afstemming, verwachtingen uitspreken en communicatie
op gelijkwaardig niveau. Spreek daarnaast ouders
aan op hun eigen bijdrage, dat geeft betrokkenheid”
Baisana Vos

“Vergroot het vertrouwen in docenten door openheid
in hun professionaliteit te geven”
Rik van de Ven

“Laat de leerlingen zelf activiteiten organiseren en
zoek hiermee de verbinding met de ouders”
Niek Reesink

“Plaats ouders weer in positie door vanuit kansen
gezamenlijk naar de toekomst
van het kind te kijken.”
Lenneke Pennings

“Ga als onderwijsinstelling het gesprek aan wat je
zelf verstaat onder ouderbetrokkenheid”

“Op lange termijn vaststellen wat je wilt als school
en stap voor stap ernaartoe werken”
Nelly Baars

“Communiceren met ouders en kind. Erken ouders
als ‘deskundige’ van hun eigen kind.”
Marja Jenniskens

Heinz Faber

“Ik hoop dat er een vervolg komt op
deze bijeenkomst” Ad van de Oever

“Voer intakegesprekken voor het mbo
samen met de ouders”

“Ik ben beschikbaar!” Gerbert Bieleman

Wietske Piek

“Ouderbetrokkenheid kan niet zonder betrekken van
de ouders door de school!”
Frits van de Wiel

“Bouw voort als VO en MBO op contacten met
ouders uit PO en VVE”
“Organiseer binnen Summa bijeenkomsten voor
teamleiders en mentoren over dit onderwerp: kennisoverdracht + begin strategische visie.”
Annie van Doremalen

“Zoek verbinding tussen (wijk-) organisaties en
school-thema-workshops.”
Wietske Piek

“Maak een jaarkalender voor de ouders met themabijeenkomsten, voortgangsbesprekingen enz enz.”
Bert Ceelen

Ik wil meedenken over een blauwdruk
voor een jaarkalender Bert Ceelen
“Spreek allochtone ouders aan op
hun eigen ambities, ze hebben heel veel gedaan voor
een betere toekomst ook voor hun kinderen”
Cecilia Hogervorst

“Investeer in de empowerment van de ouders;
overgang van po naar vo goed begeleiden
samen met ouders” Najat Toub
“Pilotactie; na 3 dagen ongeoorloofd verzuim
thuisbezoek van leerplicht / school.”
Samen met collega’s binnen Summa
de visie verwoorden. Annie van Doremalen
“Communiceer naar ouders wat school van hen
verwacht en wat ze van school kunnen verwachten”
Rik van de Ven

Vervolgtraject

Op basis van de output van de bijeenkomst zijn al
twee vervolgstappen benoemd;
1. Wethouder van gemeente Eindhoven gaat voor
de zomer op basis van uitkomsten themabijeenkomsten in gesprek met betrokkenen over de te nemen
stappen.
2. Binnen de regionale VSV structuur zal besproken
worden welke uitkomsten de VSV aanpak raken, en
hoe deze in de VSV aanpak op te nemen zijn.

Aanwezigen:
Nelly Baars

Programmamanager VSV

Summa College

Monaïm Benrida

Accountmanager VSV

Min OCW

Hans van de Berg

Adviseur

OCGH Advies

Houssin Bezzai

MVO ondernemer

Sport United

Gerbert Bieleman

sr. Beleidsmedewerker

Gemeente Eindhoven

Patrick Boggan

Opleidingskundige

Deviante Communicatie & Ontwikkeling

Anke Coolen

Teamleider JBZ

Roc ter AA

Annie van Doremalen

Directeur

Summa College

Bram van Ek

Directeur

Christiaan Huygens College

Heinz Frieder

Beleidsmedewerker

Gemeente Eindhoven

Bert Geelen

Teamleider HV

Summa College

Marjo Grijns

Manager onderwijs

Summa College

Illiass El Hadioui

Socioloog / onderzoeker

Erasmus Universiteit

Cecilia Hogervorst

Adviseur

Gemeente Eindhoven

Marieke van Hooff

Hoofd Jeugd & Onderwijs

Gemeente Eindhoven

Ellen Ipenburg

beleidsmedewerker

Min OCW

Harry Jacobs

adjunct-directeur

SKPO de Kameleon

Marja Jenniskens

Coach

Roc ter AA

Necla Kocak

Onderwijsadviseur

Centrum Jeugd & Gezin

Hanneke van der Kruis

Adviseur			

Ad van de Oever

Directeur

Mimoun Ouled Radi

Acteur

Lenneke Pennings

Trainee

Provincie Noord-Brabant

Wietske Piek

Directeur

Roc ter AA

Niek Reesink

Directeur

SKPO de Kameleon

Jos Roothans

Directeur

Summa College

Carry Roozemond

Voorzitter

Ingrado

Marloes Rothengatter

Docent / onderzoeker

Universiteit van Tilburg

Pieter Sanders

Directeur

Ster College

Lenie Scholten

Wethouder Jeugd & Onderwijs

Gemeente Eindhoven

Hans Tilman

Beleidsadviseur

Gemeente Eindhoven

Inge Tissen

Stafarts FGZ

Zuidzorg

Najat Toub

Pedagogisch adviseur

Centrum Jeugd & gezin

Rik van de Ven

trajectcoach

Roc ter AA

Barbara Vos

Strategisch Adviseur

Calibris

René van Vugt

Hoofd leerlingenzorg

Gemeente Eindhoven

Frits van de Wiel

Directeur

Roc ter AA

bs De Boschuil

Organisatie, fotografie en verslaglegging:

