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Inleiding 
 

Veel scholen klagen over een gebrek aan contacten met ouders, de opkomst bij ouderavonden 

of oudercontacten of infoavonden is laag, er wordt nauwelijks of laattijdig gereageerd op 

vragen en mededelingen vanuit de school. Ouders van hun kant voelen zich dikwijls niet 

erkend of onbegrepen of niet respectvol behandeld. 

 

De wederzijdse verwachtingen naar elkaar toe zijn niet altijd realistisch en leiden dikwijls tot 

spijtige communicatiestoornissen vooral met allochtone ouders. 

 

Het ESF-project Omig – Ouderbetrokkenheid probeert scholen, directies, leerkrachten, 

derden, CLB-medewerkers, ouders een aantal praktische tips aan te reiken zodat de 

communicatie vlotter verloopt. 

 

Dit document in pdf-format en de bijhorende gegevens van de cd-rom zijn digitaal te 

downloaden vanaf de website van de Dienst Beroepsopleiding: 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/projecten_OMIG.htm 

 

 

 

 

 

Het OMIG-team

http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/projecten_OMIG.htm
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Ouderbetrokkenheid doet echt ertoe! 
 

Bij onze invulling van „ouderbetrokkenheid‟ stuiten we op een evident, maar daarmee niet 

onbelangrijk gegeven: (allochtone) ouders verschillen onderling. Vaak wordt er kritiek geuit 

op het feit dat wordt gesproken van „de ouder‟ in een onderzoek of bij educatieve 

programma‟s en activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van de gemiddelde autochtone, 

middenklasse ouder, of alleen van moeders, of er wordt alleen een onderscheid gemaakt 

tussen autochtone en allochtone ouders. Dit doet geen recht aan de variëteit onder ouders die 

er in de praktijk is. 

 

Ouders verschillen in mentaliteit en overtuiging, gedrag, opvattingen en ook wat betreft 

achtergrond- en situationele kenmerken zoals: sekse, sociaal-economische en etnisch-culturele 

achtergrond, moedertaal, inkomen, opleidingsniveau, woonsituatie, gezinssamenstelling, 

religie of levensovertuiging, gezondheid, enzovoort. Bij het denken over en vormgeven aan 

ouderbetrokkenheid spelen deze verschillen steeds een rol. Maar een allochtone vader of 

moeder is in de eerste plaats vader of moeder, en daarin verschillen ze niet van de 

autochtone vader of moeder. 
 

Opvoeden: ouders moeten pubers steun en sturing geven  

Psycholoog Jelle Jolles legt uit wat pubers volgens hem nodig 

hebben: steun, sturing, inspiratie en motivatie, zelfs tot hun 

25
ste

 jaar.  

 

In dit filmpje (http://www.youtube.com/watch?v=1eUz8xlDE5U) geeft hij meer uitleg over 

steun, sturing, inspiratie en motivatie die essentieel zijn voor de rijping van het brein van de 

jongeren. 

 

“Ouderbetrokkenheid is één van de vormen waarin de relatie tussen ouders en school tot 

uitdrukking kan komen. De typologie van Epstein (2001), die zes typen van 

ouderbetrokkenheid
1
 onderscheidt, wordt veel in de internationale (onderzoeks)literatuur 

geciteerd en toegepast (Fan & Chen, 2001). Deze typologie is als volgt: 

 

1. Basisverplichtingen van ouders bij het opvoeden van hun kinderen („parenting‟). De 

voorwaardenscheppende rol van de ouders. Dit eerste type heeft betrekking op het 

helpen van ouders bij het creëren en opbouwen van positieve thuiscondities die de 

ontwikkeling van kinderen bevorderen. Ouders kunnen hun kinderen voorbereiden op 

het naar school gaan, hen begeleiden, opvoeden en zorgen voor een pedagogisch 

klimaat, waardoor het kind in het leren voor school wordt gesteund. 

2. Basisverplichtingen van scholen („communicating‟). De communicatie over en weer 

tussen school en ouders. Bij dit type gaat het om de plicht van scholen om ouders te 

informeren over het schoolprogramma en de voortgang van de schoolloopbaan van 

kinderen. De school wordt geacht de informatie op een begrijpelijke manier te 

presenteren en van ouders mag worden veracht hierop respons te geven. 

3. Ouderparticipatie op school („volunteering‟). Het verrichten van vrijwilligerswerk in 

en om de school. Ouders kunnen bijvoorbeeld leraren helpen in de klas, administratief 

werk doen, de bibliotheek beheren, assisteren bij sportdagen en excursies. Het gaat 

                                                 
1
 Uit dossier “Ouderbetrokkenheid in het onderwijs" van Adri Menheere en Edit Hooge 

http://www.youtube.com/watch?v=1eUz8xlDE5U
http://www.youtube.com/watch?v=1eUz8xlDE5U
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ook bij dit type om de vrijwillige bijdrage en hulp van ouders bij schoolse activiteiten 

(bv. leesmoeders, meehelpen bij vieringen, kampouder). 

4. Participatie bij het leren van kinderen thuis („learning at home‟). Dit vierde type 

bevat activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen, helpen en volgen van de eigen 

kinderen bij leer- en ontwikkelingsactiviteiten thuis.  

5. Formele ouderparticipatie („decision making‟). Het betreft hier het betrekken van 

ouders bij het beleid en bestuur van de school en het ontwikkelen van formele 

oudervertegenwoordiging. 

6. Samenwerking en uitwisseling tussen de school en de gemeenschap („collaborating‟). 

Hierbij gaat het om het identificeren en integreren van bronnen en diensten van de 

gemeenschap met de bestaande schoolprogramma‟s, de opvoedingspraktijken binnen 

gezinnen en het leren van leerlingen.” 

Waarom ouderbetrokkenheid? 

Voor het onderzoek gaan we uit van de problematiek van de scholen in de regio Mechelen – 

Sint-Niklaas. Zij worstelen al jaren met het betrekken van ouders bij de schoolloopbaan van 

leerlingen. Binnen het deeltijds onderwijs worden verschillende activiteiten georganiseerd om 

ouders meer te betrekken bij het onderwijs.  

 

In de praktijk blijkt dat de komst van ouders naar de scholen moeilijk te realiseren is. Zij 

geven aan dat er vaak een taalprobleem is. Zij stellen dat ouders minder gemotiveerd zijn en 

onvoldoende mogelijkheden hebben om betrokken te zijn bij het onderwijs. Daarnaast zeggen 

scholen dat ouders vaak een onjuist beeld van de mogelijkheden van hun zoon/dochter in het 

kader van het beroepsbeeld hebben.  

 

Dank zij de vele inspanningen van scholen om ouders naar de school te laten komen, en 

wanneer hun ouderbetrokkenheid vorm krijgt, zal dit een positief effect hebben op ouders, op 

school en vooral op de ontwikkeling en het leren werken van jongeren. 

 

Daar gaat het uiteindelijk om. Bij het implementeren van ouderbetrokkenheid doorlopen 

school en ouders een traject dat evenwijdig loopt met de schoolloopbaan van jongeren. Wij 

vinden dat de kracht van een diepere ouderbetrokkenheid werkt aan twee kanten: als scholen 

er in slagen ouderbetrokkenheid meer en betere vorm te geven, wordt er ook gewerkt aan de 

ontwikkeling van de school en de verhoging van haar kwaliteiten om met jongeren om te 

gaan. 

Probleemstelling Project 

Wat doen scholen in regio Mechelen en Sint-Niklaas momenteel aan ouderbetrokkenheid, wat 

werkt en wat kan er nog meer worden gedaan op dit vlak om een positievere impuls te geven 

aan de ontwikkeling en het leren werken van jongeren? 

Indeling verdere hoofdstukken 

In deze literatuurstudie kijken we eerst wat “ouderbetrokkenheid” precies is. Ons doel: een 

aantal sleutelpublicaties te vinden waarin de belangrijkste factoren van ouderbetrokkenheid 

bij de schoolloopbaan van jongeren aan de orde komen. Welke definitie zullen wij gebruiken 

en wat het nut is van ouderbetrokkenheid, wat zijn de dimensies van ouderbetrokkenheid, wat 

verstaan we eventueel onder educatief partnerschap. 

 

Verder hebben we het over de ouders. Wie zijn zij eigenlijk? Tegen welke problemen lopen 

zij aan wanneer wij ze willen betrekken op scholen? Welke verwachtingen hebben ze? 
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Daarna bekijken we de soorten scholen en de problemen die  leerkrachten ervaren door 

contacten met ouders 

 

Waarom, wanneer, hoe, betrekken we leerlingen, jongeren bij contacten tussen ouders en 

school? 

 

Vervolgens gaan we op basis van die gevonden informatie kijken wat er verder gedaan kan 

worden aan ouderbetrokkenheid. Tot slot geven wij in de “Tips voor scholen” antwoorden, 

aanbevelingen, goede tips op de gestelde probleemstellingen. 

 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe ouderbetrokkenheid vergroot kan worden 

binnen Vlaanderen, willen we eerst stilstaan bij wat ouderbetrokkenheid daadwerkelijk 

inhoud. 

 

Wat verstaan we (project Omig) onder ouderbetrokkenheid? 

 

In de literatuur bestaan verschillende definities over “ouderbetrokkenheid en 

ouderparticipatie”, we gaan deze hier niet herhalen omdat we denken dat het juist de taak is 

van de school om in samenspraak met directie, leerkrachten, ouders en derden een passende 

invulling te geven die voor hen van toepassing is. 

 

Binnen het project houden we het heel algemeen:  

 

“Ouderbetrokkenheid omvat de relatie, communicatie tussen het onderwijs 

van de jongeren en de ouders in de breedste zin van het woord, met als doel 

de ontwikkelingskansen en het welbevinden van de jongeren te bevorderen”  

 

Dit kan zich uiten in daden binnen het gezin of in schoolverband.  

 

Enkele aspecten van een goede ouderbetrokkenheid: 

 

1. Contact en communicatie; wederzijdse communicatie tussen school en ouders kan 

mondeling of schriftelijk, formeel of informeel, plaatsvinden; 

 

2. Ouderparticipatie; informele dienstverlening door ouders aan school (hulp bij 

activiteiten) en formele ouderparticipatie (ouderraad); 

 

3. Onderwijsondersteunend gedrag; de voorwaardenscheppende rol van ouders ten 

gunste van het leerproces en gedrag van de jongere op school en ondersteuning van 

leeractiviteiten thuis.  
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Enkele doelstellingen van het project Omig zijn o.a. het vergroten van ontwikkelings- en 

onderwijskansen van (allochtone) jongeren door:  

 

 het vergroten van de betrokkenheid van (allochtone)
2
 ouders bij school;  

 

 het vergroten van de kennis bij leerkrachten en directie over ouders, hun ideeën en 

mogelijkheden ten aanzien van participatie;  

 

 het vergroten van het aantal activiteiten dat op scholen gericht worden ingezet op 

bestuurlijk, directie- en leerkrachtniveau, zodat er vanuit de school structurele aandacht is 

voor ouderbetrokkenheid en dit vorm krijgt.  

 

Ouderbetrokkenheid is meer dan alleen ouders drie keer per jaar op school krijgen. Eerste 

prioriteit is dat ouders betrokken zijn bij de leerontwikkeling van de jongeren, daarna komt 

pas de betrokkenheid van ouders op school.  

 

In de meest ideale situatie hebben ouders en school regelmatig onderling contact om te praten 

over de jongere en wisselen ze positieve en negatieve ervaringen met elkaar uit. Dit gebeurt 

lang niet altijd met alle ouders. Sterker nog, meestal gebeurt dit niet met de ouders die de 

school daadwerkelijk wil spreken. Scholen klagen dikwijls over „onbereikbare ouders‟ die 

zich niet laten zien op door school georganiseerde activiteiten. Maar is dat wel echt een  

probleem? Wanneer ouders thuis wel zorgen dat hun zoon/dochter niet achterlopen, agenda 

controleren en rapport overlopen, zijn het ook betrokken ouders, alleen zijn ze dan niet op 

school. 

Ouderbetrokkenheid omdat: 

De visie, dat leerprestaties van jongeren worden verbeterd, wanneer ouders zich meer 

bezighouden met de leerontwikkeling van hun zoon/dochter is inmiddels bewezen en wordt 

gedragen door scholen wanneer je ze vraagt waarom ze zich met ouderbetrokkenheid 

bezighouden.  

                                                 
2
 Onder “ouders” verstaan we vervolgens zowel allochtone als autochtone ouders tenzij anders vermeld 

ouderbereik 

School  Communicatie 

Schriftelijk – 

mondeling 

 

ouders 

Betrokkenheid/parti

cipatie 

Pedagogische 

betrokkenheid 

formeel informeel 

Betrokkenheid 

thuis 

Stimulerende 

omgeving 
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Wat willen scholen eigenlijk bereiken met ouderbetrokkenheid? Kort gezegd, 

ouderbetrokkenheid komt voort uit de visie dat leerprestaties van leerlingen worden verbeterd 

wanneer ouders zich meer bezighouden met de leerontwikkeling van hun zoon/dochter. 

 

Men stelt dat wanneer ouders jongeren kunnen stimuleren naar school te gaan, en dat de 

samenhang tussen opleiding en beroep duidelijker kan worden op het moment dat een van de 

ouders van een leerling een baan heeft. De ouders fungeren dan als voorbeeldfunctie, en dat is 

eigenlijk al de kleinste vorm van ouderbetrokkenheid.  
 

Onderzoek wijst uit dat leerprestaties van jongeren omhoog gaan en spijbelgedrag van 

jongeren afneemt naarmate er meer ouders betrokken zijn bij het onderwijs en naarmate de 

betrokkenheid van ouders groter is. Daarnaast wijst onderzoek uit dat jongeren het beter doen 

op school/centrum naarmate het pedagogische klimaat thuis en op school/centrum beter op 

elkaar afgestemd zijn.  

 

Ouders en scholen/centra willen beiden het beste voor jongeren. Het werkt voor jongeren 

stimulerend om te ervaren dat hun ouders de school/ het centrum belangrijk vinden. 

  

Scholen/centra doen vaak veel om ouders bij het onderwijs te betrekken. Toch zijn deze 

activiteiten niet altijd vanuit een visie gestuurd en worden ze niet altijd volgens een bepaald 

vooropgezet plan uitgevoerd. Bepaalde groepen ouders zijn moeilijk bereikbaar en bovendien 

ervaren veel ouders belemmeringen in hun contacten met de school. Dit alles draagt ertoe bij 

dat er extra investeringen nodig zijn in deze school-ouder-contacten. 

 

Hierdoor kan het voorkomen dat de inspanningen onvoldoende resultaten opleveren. Dit kan 

leiden tot een wij – zij denken en handelen (“ouders komen toch nooit”, “de school/het 

centrum stelt zich niet open voor wensen van ouders”). 

 

Als besturen, directies en leerkrachten en anderen er echt voor kiezen om werk te maken van 

ouderbetrokkenheid, is het verstandig dit op een doordachte manier te doen. Het is absoluut 

niet nodig om opnieuw het warm water uit te vinden: er zijn veel ervaringen opgedaan, 

projecten uitgevoerd en handboeken verschenen.  
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Als je directies hoort praten over betrokkenheid gaat het vaak over de driehoek tussen ouder, 

school, leerling. 

De driehoek verwerkt van alle betrokkenen gegevens over en van elkaar en zorgt ervoor dat 

alle partijen met elkaar in contact komen. Maar weten ze onderling van elkaar voldoende en is 

hetgeen ze van elkaar weten essentieel? Wat willen ze dat er minimum geweten is over 

elkaar?  

 

Het thema ouderbetrokkenheid kan hierin gezien worden als het contact tussen ouders en 

school. Dit contact moet niet alleen als de schriftelijke informatievoorziening die scholen 

leveren aan ouders maar ook de mondelinge communicatie tussen beide partijen, bekeken 

worden. De driehoek is er op gericht dat de leerontwikkeling van de jongeren geoptimaliseerd 

wordt. Contact tussen school en ouders is daarin belangrijk om jongeren beter te begeleiden. 
 

Willen we de jongeren goed begeleiden in de brede zin van het woord, dan moet 

we ook de context kennen van waaruit deze opgevoed is.  

Welke waarden/normen worden in het thuismilieu toegepast? (m.b.t. studie, 

onderwijs en tewerkstelling)? 

Welke waarde wordt er gehecht aan opdrachten uitvoeren en taken maken, welke 

faciliteiten zijn er thuis? 

Op welke plaats staat de opleiding in het lijstje van de jongere (naast de vele 

andere zaken of staat deze centraal)? 
 

Deze vorm van jongerenondersteuning is zeer belangrijk in de benadering van jongeren vanuit 

school en de school krijgt een beter beeld wat ze van jongeren en ouders eventueel kan 

verwachten. Naast begeleiding proberen veel scholen ouders te stimuleren een goed voorbeeld 

te laten zijn voor hun zoon/dochter. Dit is een ander luik van ouderbetrokkenheid.  

 

Scholen proberen ouders in dit geval te voorzien van de – in de ogen van de school –

belangrijkste informatie, goede raadgeving, die ouders nodig kunnen hebben bij het 

stimuleren van de leerontwikkeling van hun zoon/dochter. 

Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of 

andere problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding 

thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de 

ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid kan, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan 

een optimaal verloop van de schoolloopbaan van jongeren. 

Wat met de verplichte “Engagementverklaring” sinds september 2010 
3
 

“Het is van essentieel belang dat de ouders betrokken worden bij het schoolgebeuren. Als 

ouders geïnteresseerd zijn voor hetgeen jongeren meemaken op school en daar positief 

tegenover staan ontstaat er een beter leefklimaat dat de leerkansen van de jongeren stimuleert. 

Er wordt dus ook van ouders verwacht dat ze hun jongeren op tijd naar school sturen en een 

rustige leeromgeving aanbieden. Met een rustige leeromgeving bedoelen we een omgeving 

waar de jongere kan studeren zonder afgeleid te worden door al te veel omgevingsprikkels.  

De betrokkenheid van ouders is de sleutel tot het schoolsucces van de jongeren.  

Het welbevinden van jongeren op school wordt heel sterk beïnvloed door de ondersteuning 

die de ouders hen geven. Als jongeren meer steun krijgen wordt het klimaat in de klas ook 

aangenamer, het welbevinden verbetert en de resultaten gaan omhoog.  

                                                 
3
 Uit “Ouderbetrokkenheid aan de schoolpoort” van KHLIM  
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Scholen en ouders zouden partners moeten worden in de opvoeding van de jongeren. Als 

ouder kan je opzoek gaan naar de beste manier om bij de school betrokken te raken. Het 

aandeel van de school bestaat erin om de ouders voldoende informatie te verlenen over hoe ze 

het best kunnen samenwerken.  

Deze samenwerking vergt inzet van beide partijen. Partnerschap houdt in dat beide partijen 

relevante ervaring en kennis bezitten en deze met elkaar delen. Het is de bedoeling om elkaar 

aan te vullen en zo elkaars sterktes te benutten, met de jongere als winnaar. Wederkerigheid 

of wederzijdse informatie-uitwisseling is van belang. De bijdrage van de partners zullen 

verschillen maar zijn gelijk in waarde. Het gezin en de school zijn dus complementaire 

opvoedingsmilieus.  

De visie van ouders op opvoeden en onderwijs zal de manier van betrokkenheid en 

participatie beïnvloeden. Ook de tijd die een ouder heeft om zijn energie nuttig te investeren 

is belangrijk. De verantwoordelijkheid van de school is om de ouders welkom te laten voelen. 

 

Daardoor is vanaf schooljaar 2010-2011 in de Nederlandstalige scholen in Vlaanderen de 

engagementsverklaring officieel in werking getreden. Omgevingsfactoren die er voor zorgen 

dat een engagementsverklaring noodzakelijk is, variëren sterk. Toch is het onmogelijk het 

belang van afspraken tussen ouders en school te ontkennen.  

De afspraken in de engagementsverklaring zijn voor elke ouder van groot belang, ook al zijn 

de leerresultaten van de jongere niet precair. Een minimale betrokkenheid is voor elke ouder 

noodzakelijk om een beter beeld te krijgen over wat er zich binnen de schoolmuren afspeelt. 

Inhoud engagementsverklaring  

Wil je meer weten over de engagementsverklaring ga naar: 

http://www.ond.vlaanderen.be/secundair/engagementsverklaring.htm  

Een engagementsverklaring is een samenbundeling van wederzijdse afspraken tussen ouders 

en school. Vanuit de school wordt enerzijds duidelijk aangegeven welke initiatieven en 

inspanningen ze onderneemt. Anderzijds engageren de ouders zich naar meer betrokkenheid 

op school en hun zoon/dochter. Deze wisselwerking is van essentieel belang.  

De doelstelling van de engagementsverklaring is ouderbetrokkenheid bij het schoolgebeuren 

te vergroten, zodat de leerkansen van de jongeren vergroten.  

 

Integratie in het schoolreglement  

In ieder schoolreglement zijn door de jaren heen verschillende verplichte thema‟s 

bijgekomen. Voor de engagementsverklaring zal er dus opnieuw een extra hoofdstuk worden 

toegevoegd waar de ouders eveneens hun handtekening voor zetten. Er zal geen afzonderlijk 

document opgesteld worden, de engagementsverklaring zal geïntegreerd worden in het 

bestaande schoolreglement.  

 

De vier engagementen  

 

1. Engagement in verband met oudercontact  

 

Het beleid omtrent oudercontacten wordt duidelijk toegelicht aan de ouders. De school zal dus 

alternatieven moeten voorzien indien de ouders niet over de mogelijkheid beschikken 

aanwezig te zijn op de klassieke momenten. De school informeert de ouders over alternatieve 

oplossingen die mogelijk zijn binnen het schoolkader. Van de ouders wordt dan weer 

verwacht dat ze een minimum aantal keren aanwezig zijn op deze momenten.  

 

http://www.ond.vlaanderen.be/secundair/engagementsverklaring.htm
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2. Engagement inzake voldoende aanwezigheid van leerlingen  

 

Er worden duidelijke afspraken gemaakt rond voldoende aanwezigheid van de leerlingen. De 

school kan zo het beleid inzake spijbelen en te laat komen duidelijk maken aan de ouders. 

Deze verwachtingen gelden voor alle leeftijden. Er zijn voldoende studies die bewijzen dat 

een goede opleiding een voorsprong biedt in de latere schoolcarrière.  

 

3. Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding  

 

De school draagt de verantwoordelijkheid om de leermoeilijkheden voor elke jongere 

individueel te analyseren en er een antwoord op te bieden. Het is de taak van de school om 

ouders voldoende te informeren over leermoeilijkheden van hun zoon/dochter, als deze er 

zijn. Van de ouders wordt op hun beurt weer verwacht dat ze een open houding aannemen en 

positief staan tegenover het beleid van de school inzake deze begeleiding.  

 

4. Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school  

 

Het belang van de Nederlandse taal moet door de ouders begrepen worden.  

Ook buiten de school zouden de jongeren op een speelse manier met de Nederlandse taal 

moeten kunnen omgaan. De ouders zullen hiervoor moeten durven openstaan en hun 

zoon/dochter hierbij stimuleren.  

Dit engagement wordt wel gerelativeerd omdat het binnen het privédomein van de gezinnen 

valt. Het is belangrijk om rekening te houden met het belang van de eigen moedertaal omdat 

wanneer de jongere zijn eigen moedertaal begrijpt en functioneel kan gebruiken, hij ook 

sneller aspecten uit een andere taal overneemt. Zo zal hij zijn gevoelens beter kunnen 

verwoorden in beide talen.  

Elk schoolbestuur staat in voor de concretisering van zijn eigen engagementsverklaring. De 

wederzijdsheid mag daarbij nooit uit het oog verloren worden.  

In de schoolraad moet de inhoud van de engagementsverklaring uitvoerig besproken worden. 

Voor de engagementen in verband met oudercontact, inzake voldoende aanwezigheid van 

leerlingen en in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding heeft de 

school de mogelijkheid en niet de verplichting om deze verder uit te werken. Hierdoor zal de 

engagementsverklaring eenduidig zijn en als positief gereedschap worden ingezet in de 

omgang tussen ouders en school. Het engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de 

school kan enkel gepersonaliseerd worden als hierover in het betrokken LOP een akkoord is 

bereikt.  

Kanttekeningen bij de engagementsverklaring  

 

In februari 2009 werd de engagementsverklaring goedgekeurd door de Commissie Onderwijs 

van het Vlaams parlement. Toch blijkt dit niet zo een heilzame oplossing voor de zwakke 

ouderbetrokkenheid als de meesten beweren. Gebaseerd op het weerwoord van Naima 

Charkaoui (2009), coördinator van het Minderhedenforum, krijgt u hier een opsomming van 

de valkuilen en hiaten.  

De kernopdracht van de engagementsverklaring is om een instrument te zijn dat ouders 

informeert over het beleid en de verwachtingen van de school inzake participatie en daarbij de 

nodige steun kan bieden.  

Aangezien deze opdracht op de meeste scholen nog lang niet voltrokken is, kan het 

wantrouwen tussen scholen en ouders nog aangesterkt worden. De engagementsverklaring 

kan zonder de nodige communicatieve ondersteuning gereduceerd worden tot een „tool” voor 
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sociale selectie. Scholen die liever geen allochtone jongeren aannemen zijn immers vrij 

courant. Scholen zijn echte fabrieken geworden die willen presteren en elk jaar het maximum 

leerlingen willen afleveren.  

Voor jongeren van ouders die zich dus niet aan de engagementsverklaring houden, wordt de 

situatie heel moeilijk. Aangezien de engagementen juridisch niet afdwingbaar zijn zullen er 

altijd ouders zijn die hun verantwoordelijkheid, om welke reden dan ook, verloochenen. En 

op dit ogenblik is de jongere hiervan de dupe. Stel dat jongeren  niet welkom zijn op hun 

school omdat hun ouders het schoolreglement niet willen naleven en dus niet ondertekenen. 

Uiteindelijk gaan ouders kiezen voor een school waar ze welkom zijn en waar ze zich kunnen 

vinden in het schoolreglement. 

 

„Ongewenste” jongeren zullen op deze manier samenkomen en zo juist concentratiescholen 

vormen. Hieruit valt te concluderen dat het recht op gelijke onderwijskansen niet voor elke 

leerling vanzelfsprekend is.  

Uit een onderzoek van het tijdschrift „Klasse” bleek duidelijk dat de ouders van allochtone 

jongeren wel degelijk een grote hulpkreet slaken inzake betrokkenheid met de school. Ze 

hebben wel motivatie maar de ondermaatse communicatie(middelen) zorgen voor de grootste 

valkuil.  

 

Praktisch gezien zou de school het zelfbeeld van de ouders kunnen opkrikken. Veel kansarme 

en allochtone gezinnen hebben het gevoel bestempeld te worden als ongeïnteresseerd. Wil de 

school de ouders betrekken, dan zal ze waardering moeten tonen voor de inzet van de ouders. 

Ouders die zich gewaardeerd voelen zullen ook veel meer inzet tonen en zo een 

samenwerkingsrelatie aangaan met de leerkracht. Zowel ouders als leerkrachten krijgen zo 

een veel beter overzicht op het schoolgebeuren van de leerlingen. In geval van conflicten 

en/of leerstoornissen kan er beter geanticipeerd worden op de jongere. De aanwezigheid van 

aangepaste communicatieve ondersteuning is hierbij belangrijk. Tolken zijn hiervoor een 

belangrijk voorbeeld om deze ondersteuning gerichter te kunnen bieden.  

 

Deze dialoog vangt aan tijdens de inschrijving van de jongere. Het is uitermate belangrijk om 

een engagementsverklaring te hebben, maar het effect ervan wordt volledig bepaald door de 

implementatie ervan. Ouders zouden vanaf de eerste dag als volwaardige partners moeten 

beschouwd worden. Termen als cliëntgericht werken en emancipatorisch werken zijn hierbij 

belangrijk om de ouder als verantwoordelijk individu te bekijken. Als ouders dit gevoel echter 

niet krijgen is de engagementsverklaring minder effectief. Als ouders het gevoel hebben 

eigenlijk niet welkom te zijn, zullen ze zich zeker niet gaan engageren naar de verwachtingen 

van die school. Ouderparticipatie wordt dus eerder bepaald door het algemene schoolbeleid 

omtrent communicatie en participatie. Scholen die niet kritisch naar dit beleid durven kijken 

blijven dan ook meestal zonder verbetering achter, met of zonder engagementsverklaring.  

 

Jammer is dat de rol van etnisch-culturele verenigingen vaak niet erkend wordt door de 

gemeenschap. Deze kunnen thans een complementaire rol spelen om ouders te stimuleren. 

Deze invalshoeken werden telkens maar kleinschalig gesubsidieerd en braken daardoor nooit 

echt door. De LOP‟s raken daardoor stilaan minder en minder gemotiveerd.  

 

Het LOP vergt veel inspanning van de vrijwilligers. De vergadermomenten, afwisselend „s  

avonds en overdag zijn een welkome tegemoetkoming. Daar komt nog eens bij dat deze 

vergadermomenten volledig in samenspraak moeten georganiseerd worden.  
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In Mechelen en Sint-Niklaas stelde men vast dat concrete acties veel meer interesse 

opwekken. De betrokken personen krijgen dan veel sterker het gevoel een verandering waar te 

maken. Maar het is een probleem dat de meeste initiatieven tijd vragen om een zichtbaar 

verschil te leveren. 

Besluit  

Het lijkt alsof de principes voor verbetering van ouderbetrokkenheid allemaal aanwezig zijn, 

maar nog niet geaccepteerd zijn door alle belangrijke actoren. De scholen zijn vaak de 

belangrijkste speler en zullen hun engagementsverklaring op de juiste manier moeten 

hanteren willen ze het gewenste effect bekomen. Wordt dit effect niet bereikt, dan zullen ze 

verder evolueren naar een wereld van apartheid waarin bijvoorbeeld allochtonen en 

autochtonen langs elkaar leven en er niet kan gewerkt worden naar een evenwichtige 

multiculturele samenleving.” 
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Invulling dimensies ouderbetrokkenheid 
 

Het Vlaams Minderhedencentrum Brussel heeft een werkkader opgesteld om in het secundair 

onderwijs te werken aan een krachtige samenwerking tussen ouders en school.  

 

De samenwerking tussen ouders en school wordt door de ogen van de ouders bekeken maar 

ook vanuit de verwachtingen van directies en schoolteams, men is van plan om in de loop van 

2011 dit verder te concretiseren en hiermee naar de scholen te stappen. 

 

Hierna volgt de integrale tekst van het Vlaams Minderhedencentrum, opgesteld door Ann 

Boeraeve en haar medewerkers, omdat deze een veel bredere en andere kijk op 

ouderbetrokkenheid heeft, hebben we hem hier opgenomen. 
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“NAAR EEN KRACHTIGE SAMENWERKING TUSSEN OUDER EN 

SCHOOL 
 
EEN WERKKADER 
 

 

Inleiding 
 

Ouder en school zijn partners in het leren van hun kind.  Dit impliceert dat er een sterke 

samenwerking moet zijn tussen ouder en school.  En een krachtige samenwerking tot 

stand brengen is dan ook de verantwoordelijkheid van zowel de school als de ouders.  

Ouders moeten betrokken zijn op het onderwijs van hun kind en de school moet 

betrokken zijn op de ouders van hun leerlingen. 

Deze tekst biedt een kader aan om in het basisonderwijs en het secundair onderwijs te 

werken aan een krachtige samenwerking tussen ouder en school.  

 

 

Samenwerking tussen ouder en school 

 
Er zijn verschillende vormen van samenwerking tussen ouders en school: 

- Ouders en school denken samen na over de wijze waarop de leerkansen, 

leerresultaten en welbevinden van het kind gemaximaliseerd kunnen worden. 

Ouders en school wisselen bijvoorbeeld informatie uit in functie van het 

welbevinden, leerkansen en leerresultaten van het kind.   

 

- Ouders en school werken samen om/waardoor de bepaalde aspecten van de klas- 

en schoolwerking te versterken. 

Dit kan op verschillenden manieren: 

 De school organiseert diverse activiteiten, ouders nemen deel aan deze 

activiteiten: ze nemen een taak op tijdens het schoolfeest, ze komen naar een 

openklasactiviteit, ze zijn leesmoeder/-vader,…     

 Ouders versterken de klas- en de schoolwerking ook via het thuismilieu: de 

ouder kijkt na of het huiswerk van het kind gemaakt is, de ouder leest een 

boekje voor uit de verteltas,… De school voorziet mogelijkheden opdat de 

ouders thuis effectief de klas- en schoolwerking kunnen versterken (door 

bijvoorbeeld duidelijk te communiceren over het huiswerkbeleid, door te 

communiceren over het doel van de verteltas,…). 

 Ouders denken en beslissen mee over het bepaalde aspecten van het 

schoolbeleid door deel te nemen aan formele participatiestructuren. De school 

zorgt ervoor dat de participatiestructuren voor iedereen toegankelijk zijn. 

 

De ene vorm van samenwerking is niet ondergeschikt aan de andere maar belicht telkens 

een ander aspect van deze samenwerking.   

Tegelijk zijn er grenzen aan deze samenwerking: enerzijds kunnen ouders niet 

meepraten over alle aspecten van het schoolbeleid en anderzijds zijn de engagementen 
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die de school kan vragen van ouders om via het thuismilieu van de klas- en school te 

versterken ook begrensd. 

In de samenwerking school-ouders hebben we twee evenwaardige partners.  Toch 

verwachten we van de professionele partner (in dit geval de school) dat hij het voortouw 

neemt om deze samenwerking mogelijk te maken. 

 

 

Nood aan een wederzijdse betrokkenheid op elkaar 

De samenwerking tussen ouder en school veronderstelt enerzijds een actieve 

betrokkenheid van de ouders op het klas- en schoolgebeuren van hun kind en anderzijds 

een actieve betrokkenheid van de school op de ouders van hun leerlingen. 

Om meer inzicht te verwerven in de factoren die betrokkenheid van ouders op het 

onderwijs beïnvloeden, hanteren we „de dimensies van ouderbetrokkenheid‟.  

Anderzijds wilden we ook meer inzicht krijgen in de betrokkenheid van de school op de 

ouders, daarom „vertaalden‟  we ook de „dimensies van ouderbetrokkenheid‟  naar de 

betrokkenheid van de school op ouders.    

 

 

Het concept ouderbetrokkenheid: enkele bedenkingen en 
kanttekeningen 
 

- We maken een onderscheid tussen het bereiken van ouders en de betrokkenheid 

van ouders.  Het bereiken van ouders slaat slechts op het aanwezig zijn van 

ouders op oudercontacten, schoolfeesten,…   Ouderbetrokkenheid slaat op de 

verbondenheid die ouders hebben ten aanzien van de school en de ruime 

interesse van ouders op het schoolgebeuren.  Bij betrokkenheid viseert men 

vooral een houding of een attitude.  

- Ouderbetrokkenheid wijst op een wederzijdse relatie tussen ouders en school. 

Enerzijds wijst het op een houding of een attitude van de ouders tov de school en 

het onderwijs in het algemeen en anderzijds wijst het ook op de houding van de 

school tav de ouders.  4 

- Met het begrip „ouderbetrokkenheid‟ wordt vaak impliciet verwezen naar het 

Westerse modelgezin met 2 ouders die samen wonen onder één dak.   Dit is 

echter niet de realiteit van vele kinderen uit gescheiden gezinnen, nieuw 

samengestelde gezinnen, kansarme gezinnen, gezinnen met een 

migratiegeschiedenis,….  Rond deze kinderen cirkelen er vaak andere personen 

die een verantwoordelijke rol tav het kind opnemen (grootouders, oudere broer 

en/of zus, een buur, een sleutelfiguur in de wijk,…).  In dit verband is het ruimere 

begrip „gemeenschapsbetrokkenheid‟ 5misschien in bepaalde gevallen een betere 

keuze dan het engere begrip „ouderbetrokkenheid‟. 

 

 

                                                 
4  Samaey, S. en Vettenburg, N. (2007). Eindrapport: Ontwikkeling van een instrument ‘betrokkenheid van 

ouders bij het onderwijs‟.  Onuitgegeven onderzoeksrapport. Universiteit Gent, faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen, vakgroep sociale agogiek, p.13 

5
 Er zijn aanwijzingen dat de steun van de ouders en bij uitbreiding ook van de lokale gemeenschap waarin de 

kinderen zich bewegen, een aantoonbare positieve invloed heeft op de schoolprestaties van leerlingen met een 

allochtone achtergrond. (Leman, J., Trappers, A., 2006) 
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De dimensies van ouderbetrokkenheid…. 
 

…. een kader om een beeld te krijgen van de betrokkenheid van ouders op 

onderwijs 

 

Ouderbetrokkenheid op onderwijs wordt in dit model6 in kaart gebracht aan de hand van 

zeven dimensies.  Dit in tegenstelling tot heel wat praktijken die enkel kijken naar het gedrag 

van ouders en de frequentie van dit gedrag om zicht te krijgen op de betrokkenheid van 

ouders ten aanzien van onderwijs.  In het model „7 dimensies van ouderbetrokkenheid‟ zijn 

dit slechts twee dimensies om de betrokkenheid van ouders in beeld te brengen (de gedrags- 

en de tijdsdimensie genoemd). In dit model wordt nagegaan  wat de ouder weet over 

onderwijs (kennisdimensie); welke gevoelens de ouder heeft in de relatie tot de school 

(emotionele dimensie); welke overwegingen bepalen of ouders zich al dan niet inzetten voor 

het onderwijs van hun kinderen (rationele dimensie); de mate waarin de ouder ervan 

overtuigd is dat hij een rol kan spelen in de schoolloopbaan van zijn kind 

(overtuigingsdimensie); de mate waarin de ouder zich competent voelt/ competent is om zijn 

kind te ondersteunen (competentiedimensie).    
 

Er zijn niet onmiddellijk kant en klare vragenlijsten beschikbaar die de school toelaat om 

de ouders hierover te bevragen.  Het is de bedoeling dat de school door haar dagelijkse 

contacten met de ouders een antwoord formuleert/ reflecteert op deze vragen.  Soms 

komt de school tot de ontdekking dat ze eigenlijk het antwoord niet weet op al deze 

vragen, een reden te meer om meer te investeren in de dagelijkse (informele) contacten 

met ouders om zo meer inzicht te krijgen in het ouderpubliek van de school.   

 

 

De zeven dimensies van ouderbetrokkenheid uitgebreider op een rijtje: 

 

1. Kennisdimensie: wat weet de ouder over onderwijs? Deze dimensie 

behandelt vragen als: wat weten ouders over onderwijs in het algemeen (bijv. 

wetgeving, leerplicht, aantal scholen in de buurt)? Wat weten ouders over de 

school van hun kinderen (bestuur, schoolorganen, activiteiten voor ouders)? 

Wat weten ouders over de klas van hun kind (Wat leert mijn kind? Welke 

activiteiten worden er uit gevoerd)? Hoe kan ik als ouder meer info vergaren? 

Waar kan ik terecht als ik als ouder onderwijsgerelateerde problemen ervaar? 

 

2. Emotionele dimensie: welke gevoelens overheersen in de relatie van de 

ouder tot de school? Heeft de ouder het gevoel dat de school open staat voor 

hem/haar? Heeft de ouder het gevoel dat het schoolpersoneel vriendelijk is? 

Heeft de ouder het gevoel dat hij zijn mening mag zeggen, een inbreng kan 

hebben, mag deelnemen aan het schoolleven? 

 

3. Rationele dimensie: Welke overwegingen bepalen of ouders zich inzetten 

(of zich niet inzetten) voor het onderwijs van hun kinderen? Deze component 

wijst op de afwegingen die ouders maken in hun contacten met onderwijs 

(afweging van kosten en baten) (bijvoorbeeld waarom gaat een ouder 

                                                 
6 Samaey, S. en Vettenburg, N. (2007). Eindrapport: Ontwikkeling van een instrument ‘betrokkenheid van 

ouders bij het onderwijs‟.  Onuitgegeven onderzoeksrapport. Universiteit Gent, faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen, vakgroep sociale agogiek 
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wel/niet naar het oudercontact?). 

 

4. Overtuigingsdimensie: Is de ouder ervan overtuigd dat hij een rol kan 

spelen in de schoolloopbaan van zijn kind?   Zijn alle ouders ervan overtuigd dat ze hun 

mening mogen uiten, een inbreng op de school mogen doen? Is de ouder 

ervan overtuigd dat hij een positieve invloed kan uitoefenen op het welslagen 

en welbevinden van zijn kind? 

 

5. Competentiedimensie: Over welke capaciteiten gerelateerd aan 

ouderbetrokkenheid beschikt de ouder? Bijvoorbeeld, heeft de ouder de 

competentie om zijn kind te ondersteunen? Bezit de ouder de capaciteit om te 

communiceren (in het Nederlands) met het schoolpersoneel? Voelt de ouder 

zich assertief genoeg om zijn mening te durven verkondigen? 

 

6. Gedragsdimensie: Hoe zet de ouder zijn ouderbetrokkenheid om in concreet 

waarneembaar gedrag? Bijvoorbeeld: ondersteunt de ouder het kind bij het 

maken van schooltaken, bij het creëren van een rustige omgeving, of door 

met het kind te praten over school? Neemt de ouder deel aan oudercontacten, 

openklasmomenten, informatiemomenten? Verleent de ouder zijn hulp bij het 

organiseren van school- of klasactiviteiten? Maakt de ouder deel uit van de 

bestuurlijke schoolorganen? 

 

7. Tijdsdimensie: Hoeveel tijd besteedt een ouder aan bepaalde zaken? Deze 

dimensie wordt vaak bekeken samen met de gedragsdimensie, waarbij wordt 

nagegaan hoe vaak de ouder bepaald gedrag stelt. 

 

 

 

… een kader om te komen tot multidimensionele probleemanalyses. 

 

Een reflectie over de betrokkenheid van ouders aan de hand van de 7 dimensies van 

ouderbetrokkenheid zet aan tot multidimensionele probleemanalyses.  Wanneer bijvoorbeeld 

de betrokkenheid van ouders als problematisch wordt ervaren, kan men mbv deze dimenisies 

zicht krijgen waar (op welke dimensie(s)) het probleem/de problemen zich situeert.  Hebben 

de ouders negatieve gevoelens tav de school (emotionele dimensie)? Zijn de ouders 

onvoldoende overtuigd van de rol die zij kunnen spelen in de schoolloopbaan van hun kind 

(overtuigingsdimensie)?  Voelt de ouder zich niet competent om zijn kind te ondersteunen? 

(competentiedimensie)? …. 
 

Opmerking: Contextfactoren zoals bijvoorbeeld extreem slechte levensomstandigheden van 

het gezin waardoor de ouders niet de mentale ruimte bezitten om zich in te zetten voor de 

schoolloopbaan van het kind, zitten niet in deze dimensies vervat maar zijn wel belangrijk om 

mee te nemen. 
 

 

 

… een kader om te komen tot een multidimensionele aanpak van 

ouderbetrokkenheid 

 

Multidimensionele probleemanalyses (moeten) leiden tot multidimensionele 

oplossingsstrategieën.  De dimensies bieden namelijk ook inzicht in de factoren die de 

betrokkenheid van ouders op het onderwijs beïnvloeden: betrokkenheid van ouders wordt 

beïnvloed door wat ze weten over school/onderwijs (kennisdimensie), door hun gevoelens tav 

de school (emotionele dimensie), door de eigen kosten-baten analyse die de ouder maakt om 

zich al dan niet in te zetten (rationele dimensie), door de mate waarin de ouder ervan 
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overtuigd is hij een rol kan spelen in de schoolloopbaan van zijn kind (overtuigingsdimensie), 

door de mate waarin de ouder zich competent voelt om betrokken te zijn 

(competentiedimensie). 

Wil men de betrokkenheid van ouders beïnvloeden dan werkt men in op al deze dimensies 

van ouderbetrokkenheid en zo wordt door de mate waarin de ouder bepaald oudergedrag stelt 

(gedragsdimensie), de mate waarin hij hier tijd aan besteedt (tijdsdimensie) beïnvloed. 

Duurzaam werken aan de betrokkenheid van ouders betekent dus dat er niet alleen een 

multidimensionele probleemanalyse wordt gemaakt maar dat er ook multidimensionele 

oplossingsstrategieën aangewend worden.  Daarom is het inzetten op alle dimensies zo 

belangrijk.  Men werkt aan de kennis die ouders hebben over de school en het onderwijs; men 

werkt aan meer positieve gevoelens van ouders tav de school, men speelt in op overwegingen 

die bepalen of ouders zich inzetten voor het onderwijs van hun kind, men probeert ouders 

ervan te overtuigen dat ze wel degelijk een rol kunnen spelen in de schoolloopbaan van hun 

kind, men werkt aan de competenties van ouders om een rol op te nemen en op deze manier 

ondersteunt men ouders om meer gebruik te maken van hun mogelijkheden 

onderwijsondersteunend op te treden.   
Het is niet altijd mogelijk om tijdens één oudermoment in te werken op alle dimensies 

van ouderbetrokkenheid daarom is een diversiteit aan oudermomenten nodig.  Een goed 

ouderbeleid7 zet (onder andere) in op alle dimensies van ouderbetrokkenheid.  

Onderstaande vragen helpen om na te gaan of het oudermoment/ouderbeleid bijdragen 

tot een hogere ouderbetrokkenheid.  Iedere vraag verwijst naar een dimensie van 

ouderbetrokkenheid. 

 

 

 

 

Draagt HET OUDERMOMENT ertoe bij…. 

Draagt HET OUDERBELEID ertoe bij…. 

 

….dat de ouders meer weten over het onderwijs/de school ? 

 

….dat de ouders een beter gevoel hebben tov de school/onderwijs? 

 

… dat de ouders beter het belang van onderwijs inzien? 

 

….dat de ouders meer overtuigd zijn dat ze een rol kunnen spelen in het onderwijs? 

 

…dat de ouders zich competenter voelen om een rol op te nemen in het onderwijs? 

 

…dat de ouders meer gebruik maken van de mogelijkheden om  betrokken te zijn? 

 

…dat de ouders meer tijd investeren in het onderwijs?  

 

 
 

 

                                                 
7
 Met ouderbeleid wordt hier bedoeld het beleid dat de school voert om ouders te betreken bij het school- en 

klasgebeuren van hun kind. 
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Betrokkenheid van de school op de ouders 
 

Een goede samenwerking tussen ouder en school vereist niet alleen een betrokkenheid 

van ouders op het onderwijs van hun kind.  De school8 moet zich ook verbonden voelen 

met de ouders, moet een ruime interesse hebben voor de ouders van hun leerlingen,… 

De school moet met andere woorden ook betrokken zijn op de ouders van hun leerlingen.  

Om inzicht te krijgen in deze betrokkenheid, vertaalden we de dimensies op deze vorm 

van betrokkenheid.    We gaan na hoe de school kijkt naar de ouders, wat de school 

reeds doet rond ouderbetrokkenheid? 

 

 

 

In welke mate is de school betrokken op de ouders? 

In welke mate is de leerkracht betrokken op de ouders? 

 

Kennisdimensie 

Wat weet de school/de leerkracht over de ouders?   

Bijvoorbeeld: wat weet de school/de leerkracht over de sociaal-economische situatie van 

de ouders, over de gevoelens van de ouders tegenover de school/onderwijs in het 

algemeen, over de overwegingen van ouders om zich al dan niet in te zetten voor het 

onderwijs van hun kind, over de kennis die ouders hebben over het onderwijs van hun 

kind,…. ?  

Kent de school (informatie)kanalen om ouders beter te leren kennen?   

 

Emotionele dimensie 

Welke gevoelens heeft de school/de leerkracht tegenover de ouders?  

Bijvoorbeeld: Staat de school/de leerkracht open voor alle ouders? Is de school/de 

leerkracht vriendelijk tegenover alle ouders? 

 

Rationele dimensie 

Welke overwegingen bepalen of de school/de leerkracht zich inzet / niet inzet voor alle 

ouders? 

  

Overtuigingsdimensie 

Is de school/de leerkracht ervan overtuigd dat  alle ouders een rol kunnen  spelen in de 

schoolloopbaan van het kind, dat ouders een positieve invloed kunnen hebben op de 

kwaliteit van het onderwijs, dat alle ouders een positieve invloed kunnen uitoefenen op 

het welslagen/welbevinden van het kind? 

 

Competentiedimensie 

Beschikt  de school/de leerkracht over competenties om ouderbetrokkenheid te 

realiseren? Voelt de school/de leerkracht zich voldoende competent om alle ouders te 

betrekken bij het schoolgebeuren van hun kind? Beschikt de school/de leerkracht 

bijvoorbeeld over de capaciteiten om met alle ouders te communiceren, om alle ouders 

te ondersteunen, om inzicht te krijgen in de vragen en bezorgdheden van ouders, …?  

 

Gedragsdimensie 

Wat doet de school/de leerkracht concreet om ouders te betrekken bij de schoolloopbaan 

van hun kind? Bijvoorbeeld: in hoeverre voert de school een communicatiebeleid dat 

haalbaar is voor alle ouders, in hoeverre wordt er op school ruimte en tijd gecreëerd voor 

informele contacten met ouders (bv. schoolpoortcontacten)?  in hoeverre  worden er  

oudercontacten, openklasmomenten en andere ouderbijeenkomsten georganiseerd die 

zijn afgestemd op de diverse groep ouders van de school?,…. 

                                                 
8 Hier wordt met de term school verwezen naar het geheel van leerkrachten, zorgcoördinatoren, directie, 

pedagogische raad,… 
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Tijdsdimensie 

Hoeveel tijd besteedt de school/de leerkracht tijd aan het werken aan 

ouderbetrokkenheid? 

 

 

Opmerking: Ook hier zitten bepaalde contextfactoren niet in vervat.  We denken 

bijvoorbeeld aan scholen die op enkele jaren tijd geconfronteerd wordt met heel sterk 

gewijzigde schoolpopulatie (bv. van een school met vnl kinderen van Vlaamse origine 

naar een school met vnl kinderen van allochtone origine).  Onze ervaring leert dat 

scholen tijd nodig hebben om zich te heroriënteren in deze nieuwe situatie. 

 

Wil men de betrokkenheid van de school verhogen op de ouders dan werkt men het best 

via diverse acties die inwerken op zoveel mogelijk dimensies.  Onderstaande vragen 

checken of de actie / het geheel van acties leiden tot een verhoging van de 

betrokkenheid van de school/leerkracht op ouders: 

 

 

Draagt DE ACTIE ertoe bij…. 

Draagt HET GEHEEL VAN ACTIES ertoe bij…. 

 

….dat de school/de leerkracht meer weet over de ouders? 

 

….dat de school/de leerkracht een beter gevoel heeft t.o.v. de ouders? 

 

… dat de school/de leerkracht beter het belang van een goede samenwerking met ouders 

inziet? 

 

….dat de school/de leerkracht meer overtuigd is dat alle ouders een rol kunnen spelen in 

de schoolloopbaan van hun kind? 

 

…dat de school/de leerkracht zich competenter voelt om ouderbetrokkenheid te 

realiseren? 

 

…dat de school/de leerkracht meer gebruik maakt van de mogelijkheden om  ouders te 

betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind ? 

 

…dat de school/de leerkracht meer tijd vrijmaakt om te werken aan ouderbetrokkenheid?  

 

 

 

Bronnen: 

Leman J., Trappers A. (2006). Allochtone leerlingen en secundair onderwijs: sociale 

cohesie, cultuurrespect en gelijke kansen. Voordracht gehouden op Vliebergh-

Senciecentrum KU Leuven. Algemene Studiedag 2006 over “Omgaan met 

multiculturaliteit en religieus pluralisme in het onderwijs”. 15 november 2006. 

 

 

Samaey, S. en Vettenburg, N. (2007). Eindrapport: Ontwikkeling van een instrument 

‘betrokkenheid van ouders bij het onderwijs‟.  Onuitgegeven onderzoeksrapport. 

Universiteit Gent, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, vakgroep 

sociale agogiek” 
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De (allochtone) ouders, wie zijn ze, waarom betrekken, 
welke verwachtingen hebben ze?  

Factoren die het opvoeden van ouders kunnen beïnvloeden: 

Onderstaand vindt u de schema's van professoren Hellinckx en Belsky en de ideeën van 

Houssein Boukhriss, trainer-consultant en van Salmi Ali, schepen te Mechelen, waarmee we 

pogen meer aandacht te vestigen op een aantal factoren die ouderbetrokkenheid beïnvloeden.  

 

Er zijn veel factoren die het opvoeden van ouders beïnvloeden en anders maken. Toch hebben 

alle ouders één gemeenschappelijk punt. Ze willen hun zoon/dochter opvoeden tot 

volwaardige burgers met genoeg bagage om hun weg te vinden in de huidige maatschappij.  

 

De verschillen in opvoedingsmethoden en het gemeenschappelijke doel dat  ouders ten 

opzichte van jongeren voor ogen hebben, kan een belangrijke rol spelen in de relatie tussen 

ouders onderling en kan ook de sleutel zijn tot ouderbetrokkenheid.  

Hellinckx 

Om zicht te krijgen op de beïnvloedende factoren heeft Hellinckx zijn visie in een 

schematisch overzicht weergegeven.  

 

“Het is belangrijk om de factoren te kennen die meespelen in het opvoedingsproces.  

Hellinckx
9
, professor in de Pedagogiek”, hij typeert dat je opvoeden kan zien als een 

interactie tussen opvoeder en jongere.  

 

Het verloop wordt bepaald door beide partijen, zowel ouders als jongeren. Opvoeden is 

volgens Hellinckx een complementair circulair proces. Dit wil zeggen dat beide partijen, 

ouders en jongeren, evenveel bijdrage in het proces (complementair) en dat ze elkaar 

beïnvloeden (circulair).  

 

 

                                                 
9
 Uit “ouderbetrokkenheid aan de schoolpoort” van khlim  
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Jongerenfactoren  

Bij jongeren spelen zowel genetische factoren als neurobiologische mechanismen een rol. Een 

bepaald temperament of persoonlijkheid komt tot stand door deze twee factoren.  

De jongere drukt in zijn gedrag zijn noden uit, zo kan hij de nood aan affectie, structuur, 

ondersteuning en sociale noden in zijn gedrag vertonen. De opvoeder dient dan te achterhalen 

wat voor de jongere de ideale aanpak is, want wat voor de ene goed is, is het niet voor de 

andere.  

 

Ouderfactoren  

De ouder staat in voor de verantwoordelijk om in te gaan op de ontwikkelingsnoden van zijn 

zoon/dochter. De factoren die meespelen bij het handelen van de opvoeder zijn:  

 

 Persoonlijkheid  

 Genetische factoren  

 Opvoedingsgeschiedenis  

 Pedagogisch besef  

 Inzicht in ontwikkeling van de jongere  

 Pedagogische vaardigheden  

 Echtelijke relatie  

 Sociale context  

 Waarden  

 

We kunnen afleiden dat bepaalde factoren invloed hebben op het handelen van de ouder(s). 

De opvoedingsgeschiedenis wordt bepaald door de cultuur waarin ieder van ons is opgegroeid 

en iedere cultuur heeft zijn eigen waarden en normen.  

 

De sociale context heeft ook invloed op het handelen van de ouder(s). De visie over het 

opvoeden van jongeren alsook het sociaal netwerk kan vergroot worden door in contact te 

gaan met andere ouder(s). 

 

We houden rekening met de volgende factoren namelijk, waarden, sociale context, 

opvoedingsgeschiedenis en persoonlijkheid. 

 

Van Hellinckx leren we dat ouders naar deze sociale context kunnen teruggrijpen wanneer zij 

met opvoedingsvragen geconfronteerd worden. Hoe groter dit netwerk, hoe meer steun zij 

hiervan kunnen ondervinden. 

 

De opvoedingsgeschiedenis van de ouders speelt ook een belangrijke rol in het opvoeden van 

jongeren. Tijdens gesprekken in dit project hebben we stilgestaan bij de mogelijkheid dat 

ouders wiens eigen ouders niet betrokken waren met de school, hier nu ook minder waarde 

aan hechten of net meer. Een andere invloed binnen de opvoedingsgeschiedenis is het 

verschillend handelen tussen verschillende culturen. Niet alle culturen hechten evenveel 

waarde aan ouderbetrokkenheid 

De persoonlijkheid van de ouders wordt mede gevormd door de omgeving. Hierbij is het dus 

mogelijk dat contactmomenten de persoonlijkheid van de ouders beïnvloedt. Het kan zijn dat 

ze de behoefte gaan voelen om met andere ouders in contact te treden of net een afstandelijke 

houding aannemen omdat ze vanuit persoonlijkheid met deze sociale context niet willen 

omgaan. 
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Belsky 

Belsky geeft de relaties tussen de verschillende beïnvloedende factoren in de opvoeding weer, 

we bespreken zijn visie aan de hand van volgende figuur.  

 

Belsky, professor in de Psychologie, geeft zowel het beeld weer van verschillende factoren 

die opvoeding beïnvloeden alsook de samenhang van deze factoren.  

De opvoedingsrelatie staat centraal in het model van Belsky. De individuele kenmerken van 

de ouders, de individuele kenmerken van de jongere en de context bepalen de 

opvoedingsrelatie. Het model van Belsky wordt ook wel multifactorieel model genoemd 

omdat opvoeden meer is dan communicatie over en weer tussen ouders en jongeren. De 

maatschappelijke context speelt hierbij ook een grote rol. 

 

De pijlen in deze figuur geven aan welke factoren van invloed zijn op het opvoeden.  

 

Zoals je kunt afleiden uit het schema is persoonlijkheid van de ouder een belangrijke factor. 

Belsky baseert zich op de bufferhypothese, die inhoudt dat negatieve invloeden vanuit 

partnerrelatie, sociaal netwerk, kenmerken van de jongere en werk gebufferd kunnen worden 

door de persoonlijkheid van de ouder.  

 

Dit kan twee betekenissen hebben. Enerzijds, kan een ouder in moeilijke omstandigheden zijn 

zoon/dochter positief opvoeden door op basis van een sterke persoonlijkheid maar anderzijds 

zullen de invloeden van de andere factoren zwaarder worden als de draagkracht van de ouder 

verminderd is.  

 

Net zoals het schema van Hellinckx spelen verschillende factoren een rol in het opvoeden van 

jongeren. Zo heeft de partnerrelatie, het sociale netwerk en het werk invloed op de 

persoonlijkheid van de ouder, die op zijn beurt invloed heeft op het opvoeden. Ook de 

ontwikkelingsgeschiedenis heeft invloed op het opvoeden van de ouder.  

 

Dit model geeft op een zeer duidelijke manier weer welke factoren voor het opvoeden 

belangrijk zijn. Belsky is van mening dat de persoonlijkheid van de ouders de meest centrale 

cluster is. In het schema is het aantal vertrekkende en aankomende pijlen bij deze cluster 

immers het grootst.” 
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Houssein Boukhriss  

Houssein Boukhriss, Trainer-consultant bij trainingsbureau Trace bvba  gespecialiseerd in 

vormingen over omgaan met discriminatie, interculturele communicatie en 

diversiteitsmanagement, haalt in zijn trainingen G. Hofstede aan, die zegt dat het handelen 

van individuen afhankelijk is van de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. 

 Persoonsgerichte 

culturen 

 Groepsgerichte culturen 

Zelfstandigheid 1.  Geloof 

Zelfvertrouwen 2.  Respect voor ouders 

Een goede 

schoolopleiding 

3.  Trouw aan de familie 

Voor je mening 

opkomen 

4.  Gehoorzaamheid 

Respect voor ouders 5.  Gastvrijheid 

Goede manieren 6.  Goede manieren 

Gehoorzaamheid 7.  Een goede schoolopleiding 

Trouw aan de familie 8.  Voor je mening opkomen 

Gastvrijheid 9.  Zelfstandigheid 

Geloof 10.  Zelfvertrouwen 

 

Een samenleving is individualistisch of persoonsgericht als de onderlinge banden tussen 

individuen los zijn: iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of 

haar naaste familie. Het individu kan zich vrij zelfstandig ontplooien. 

 

Een samenleving is collectivistisch of groepsgericht als individuen vanaf hun geboorte 

opgenomen zijn in sterke, hechte groepen, die hun levenslang bescherming bieden in ruil voor 

onvoorwaardelijke loyaliteit. 

 

Machtsverhoudingen zorgen in organisaties voor afstand tussen groepsleden. De mate waarin 

de ongelijke verdeling van de macht van individuen of subgroepen geaccepteerd wordt, kan 

sterk verschillen. 

 

Leiderschap kan alleen bestaan bij de gratie van volgelingschap. Autoriteit overleeft alleen bij 

voldoende gehoorzaamheid. Een belangrijk begrip daarbij is respect: 

 

– bij hoge machtsafstand: “Ja zeggen is soms nee doen”; 

 

– bij lage machtsafstand: “Ja zeggen is ook ja doen”. 
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De mate waarin leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende 

situaties wordt o.a. uitgedrukt in een nerveuze spanning en in een behoefte aan 

voorspelbaarheid. Extreme onzekerheid kan ondraaglijke spanningen veroorzaken. 

Spanning kan verlicht worden door: 

– technieken: tegen onzekerheden veroorzaakt door materiële omstandigheden; 

– wetgeving en regels: tegen onzekerheden veroorzaakt door gedragingen van mensen; 

– religie: tegen onzekerheden in de eigen geest en in de gemeenschap. 

 

Hoe sterker de onzekerheidsvermijding in organisaties, des te groter de vraag naar 

duidelijkheid en structuren. 

 

Houssein die zich baseert op G. Hofstede, noemt een samenleving „masculien‟ als de sociale 

sekserollen duidelijk gescheiden zijn; een samenleving is „feminien‟ als de sekserollen elkaar 

overlappen. In de masculiene gemeenschap worden mannen geacht assertief en hard te zijn en 

gericht op materieel succes; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de 

kwaliteit van het bestaan. 

In een feminiene gemeenschap worden zowel mannen als vrouwen geacht bescheiden en teder 

te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan. 

 

Elk gedrag kunnen we zien als een vorm van communicatie. (volgens F. Oomkes) 

Het is onmogelijk om alle informatie die op ons afkomt, op te slaan, daarom selecteren we. 

Bijvoorbeeld: 

– zich enkel openstellen voor informatie die goed in ons kraam past; 

– één welbepaalde betekenis geven aan meerduidige informatie; 

– selectief „onthouden‟ en „vergeten‟ van positieve of negatieve commentaren. 

 

Bij een ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen, speelt de non-verbale 

communicatie een belangrijke rol. Het is een misverstand te denken dat die „universeel‟ is.  

Bijvoorbeeld: 

 begroeting en afscheid bij meisjes en jongens, vrouwen en mannen, jongeren en 

ouderen (de duur en de kracht van een handdruk; 1 zoen, 2 zoenen, 3 zoenen; 

omarming; buiging; high five, ...); 

 de gepaste afstand tussen personen (territorium; opdringerig versus afstandelijk); 

 aanrakingen op straat; 

 vereist en verboden oogcontact; 

 hoofdbewegingen bij „ja‟ en „nee‟; 

 met de vingers op tafel trommelen (in Kenia = nadenken); 

 embleemgebaren met de handen (OK-teken in VS = obsceen teken in Zuid-Amerika = 

„nul‟ in Frankrijk = „geld‟ in Japan); 

 lichaamshouding tijdens een gesprek: staan, zitten, rondlopen; 

 stemvolume, toonhoogte, spreeksnelheid. 

 

Een mens wordt constant geconfronteerd met een massa informatie die vrij snel, verwerkt en 

opgeslagen moet worden. We ordenen door te veralgemenen en te categoriseren. We vereen-

voudigen om informatie beheersbaar te maken. We doen het elke dag, bewust en onbewust. 

In de relatie met een persoon kunnen verschillende elementen een cruciale rol spelen: 

 de eerste indruk; 

 de sociale norm: wat zijn we gewend?; 
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 sociaal gewenst gedrag; 

 eigen (verborgen) wensen; 

 het eigen zelfbeeld – bijvoorbeeld: een negatieve uitspraak over iemand anders zegt 

altijd iets positiefs over jezelf; 

 het zondebokfenomeen; 

 de behoefte om ergens bij te horen; 

 de vrees om privileges te verliezen; 

 attributie- en andere perceptiefouten; 

 de selffulfilling prophecy: je ziet gebeuren wat je verwacht dat er zal gebeuren (de 

zichzelf waarmakende voorspelling). 

Onder „multiculturele samenleving‟ verstaan we dus het samenleven van al deze 

verschillende culturen met elk hun normen en waarden, tradities en gebruiken. Dit 

samenleven houdt in dat deze eigenschappen op een bepaalde manier op elkaar zullen 

reageren. Dit kan op vier manieren zoals in het onderstaand schema aangetoond wordt. 

 

 

  Behoud van eigen cultuur? 

  JA NEE 

Contact met de samenleving 
JA Integratie Assimilatie 

NEE Segregatie Marginalisering 

 

Assimilatie: de migranten nemen de meeste kenmerken van de gastcultuur over ten koste van 

hun eigen cultuur. Uiteindelijk gaan ze volledig op en over in de gastcultuur. Dit gebeuren 

resulteert in een homogene, monoculturele samenleving. 

 

Marginalisering: de migranten herkennen zich niet in de dominante gastcultuur maar zijn 

ook de voeling kwijt met hun eigen cultuur. Zij hebben heel weinig tot geen houvasten en zijn 

op zoek naar een nieuwe identiteit waarmee ze hun bestaan opnieuw vorm kunnen geven. 

 

Segregatie: een migrantengroep kan gemakkelijk de eigen cultuur behouden omdat er geen of 

zeer weinig contact is met de gastsamenleving op één of meerdere vlakken. Dit gebeuren 

resulteert in een multiculturele samenleving waarin de verschillende culturen naast elkaar 

leven. 

 

Multiculturaliteit: het inpassen van nieuwe bevolkingsgroepen in een samenleving zonder 

dat ze hun culturele kenmerken moeten opgeven (assimilatie) of geïsoleerd worden van de 

dominante samenleving (segregatie). De bedoeling is dat men samen met elkaar gaat leven in 

plaats van naast elkaar. Men kan nu uiteindelijk beter spreken van interculturele samenleving 

in plaats van multiculturele samenleving. 

 

Iedere cultuur heeft eigen opvattingen en gewoonten, ook met betrekking tot de opvoeding 

van jongeren en de betrokkenheid op school. 

 

De gekregen opvoeding, het geloof en de traditionele cultuur vormen het belangrijkste 

referentiekader voor de opvoedingsdoelen van allochtone ouders. Ouders uit landen met een 

sterke mate van traditionalisme en collectivisme leggen bij het opvoedingspatroon meer de 

nadruk op relationele waarden en normen, zoals gehoorzaamheid, respect en behulpzaamheid, 

dan ouders uit modernere en meer individualistisch ingestelde westerse samenlevingen. 

Moslimouders geven aan religieuze opvoedingsdoelen een hoge prioriteit. Zij vinden het 
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belangrijk dat jongeren zich thuis en op school aan geloofsvoorschriften houden. Daarnaast 

hechten ze waarde aan overdracht van normen en waarden. 

 

Veel allochtone ouders geven toe dat ze vanuit hun eigen culturele achtergrond, moeilijk 

kunnen aarden binnen de overheersende Belgische, Vlaamse cultuur. Hierdoor gaan ze weer 

meer waarde hechten aan de eigen traditionele wortels, ze proberen die vervolgens mee te 

geven aan hun zoon/dochter. Met de allerbeste bedoelingen natuurlijk, maar daardoor liggen 

de opvoedingsdoelen van die ouders niet in dezelfde lijn als met de verwachtingen en doelen 

van onze Vlaamse samenleving en daarmee ook de directe leefomgeving van de jongeren.  

 

Dit kan je ook opmerken in het kader van ouderbetrokkenheid op scholen. In onze 

samenleving worden veel verbanden gelegd tussen opvoeding, opleiding en daaruit 

voortvloeiend gedrag op straat, in andere culturen wordt hierin vaker een onderscheid 

gemaakt.  

 

Op school volg je een opleiding, thuis wordt opgevoed en in de omgeving wordt orde en 

rust op straat wordt door de politie geregeld. Houssein noemt dit de cultuurbril. Kortom, waar 

in Vlaanderen de betrokken ouder een actieve rol toevertrouwd wordt, is dat in veel andere 

culturen een ouder die zich niet bemoeit met de opleiding van hun zoon/dochter en dus met de 

school. Ouders met een dergelijke opvoedingsachtergrond vinden dat ze zich niet met de 

schoolzaken moeten inlaten en ook niet mogen twijfelen aan de aanpak en expertise van 

vakleerkrachten. Voor deze ouders is een leraar nog een alwetende academicus en is het een 

belediging wanneer aan zijn kwaliteit wordt getwijfeld door vragen te stellen over hun 

zoon/dochter. 
 

Veel scholen vinden het moeilijk te begrijpen dat ouders onderwijs zeer belangrijk vinden, 

terwijl ze nauwelijks betrokkenheid en participatie tonen. Juist vanwege het feit dat ouders er 

vanuit gaan dat scholen weten wat ze doen en dat hun zoon/dochter goed wordt onderwezen is 

het soms een koude douche voor ze, wanneer blijkt dat het eens helemaal niet goed gaat en is 

er irritatie naar school toe dat ze niet eerder werden ingelicht.  

 

Ouders zijn verbolgen, indien ze pas gecontacteerd worden als de jongere al meerdere dagen 

of al meerdere malen afwezig is geweest i.p.v. direct geïnformeerd te worden. Ze vinden dit 

zeer onprofessioneel, een mankement in opvolgen en beleefdheid. Want wat hebben we eraan 

als ouder, als het als het ware te laat is, dan kan ik als ouder er ook weinig aan doen, het was 

de taak van de school om ervoor te zorgen dat de jongere er was. 

 

Een van de oorzaken van een moeizame communicatie is de slechte beheersing van het 

Nederlands door sommige ouders. Hoe hier mee moet omgegaan worden, zal per school 

verschillen. Ook dit heeft te maken met de visie van de school betreffende dit probleem. Ga je 

er als school vanuit hoe het zou moeten zijn of is je insteek het probleem zoals het nu is. 

Hoewel scholen allemaal goede argumenten hebben waarom ze voor een bepaalde insteek of 

benaderingswijze hebben gekozen is het volgens Houssein Boukhriss, zeker in het kader van 

ouderbetrokkenheid, beter om je in te stellen op actuele problematieken dan een ideaalsituatie 

na te streven.  

 

Eerder is aangehaald dat niet alleen de moeizame taalbeheersing en communicatie tussen 

school en ouders een van de redenen is waarom ouders zich niet laten zien op school, ook het 

gebrek aan goede scholing bij de ouders is een andere reden waarom men zich liever niet laat 

zien op scholen.  
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Men is angstig omdat men de informatie niet zal begrijpen en dat anderen hem daarom als  

minderwaardig gaan bestempelen. Voornamelijk immigranten hebben vaak geen of bijna geen 

onderwijs genoten op hoger niveau. Nu dat ze naar Vlaanderen zijn gekomen, en aan het werk 

zijn, hebben ze geen mogelijkheid gehad om een opleiding te volgen.  

 

De opleiding die vroeger gevolgd werd, is vaak gestopt na het basisonderwijs, hogere 

opleidingen en verder onderwijs was voorbehouden aan rijkere mensen. De opleiding die hun 

zoon/dochter nu krijgen, is dus vaak al hoger dan dat deze ouders ooit gehad hebben. 

Hierdoor is de angst gegroeid dat informatie die scholen over de opleiding verstrekken en wat 

er met die opleiding juist gedaan kan worden, niet door hen zal worden begrepen. Eigenlijk is 

men dus bang om voor gek te staan en dat andere(n) (ouders) hen wellicht minderwaardig 

zullen bekijken en daar heeft men geen zin is. 

 

Allochtone ouders hebben een andere visie over onderwijs en hebben andere verwachtingen 

van school dan de doorsnee Vlaamse ouders. Hou ook rekening met sociaal-economische 

factoren. 

 

De maatschappelijke achtergronden van allochtonen hebben invloed op het contactverloop 

tussen school en ouders. (Allochtone) ouders en leraren hebben vaak een heel andere manier 

van kijken naar elkaar en vooral andere verwachtingen van elkaar. De directie en de leraar 

verwachten van ouders dat ze betrokkenheid tonen bij geleverde schoolprestaties. 

Daarentegen vinden allochtone ouders vanuit hun denkwijze, gewoontes en tradities op hun 

beurt weer dat dit juist de taak is van de school, waar zij zich absoluut, niet in willen mengen, 

omdat dit zeer onbeleefd is in hun ogen. Er is klaarblijkelijk een verschil in visie tussen 

scholen en ouders. Houssein Boukhriss wil daarbij wel benadrukken dat dit niet per definitie 

voor alle ouders en scholen geldt. Wij willen niet concluderen dat alle allochtone ouders persé 

zo denken, voor bepaalde autochtone ouders geldt hetzelfde. 

 

Ouders verwachten van scholen dat ze hun zoon/dochter tenminste zouden opleiden tot 

“goede mensen”. Ze vinden het belangrijk dat hun zoon/dochter goede cijfers behaalt op 

school en dat ze zich goed gedragen en ontwikkelen. Die intellectuele ontwikkeling wordt als 

een taak van de school gezien. Hoe het onderwijs eruit moet zien hangt voor een groot deel af 

van de cultuur waar de ouders bekend mee zijn. “Allochtone ouders hechten over de hele linie 

veel waarde aan het leren hanteren en naleven van regels”.  

 

De belangrijkste opvoedingsdoelen die allochtone ouders voor ogen hebben, zijn op het rechte 

pad blijven en eerlijk zijn, gevolgd door verantwoordelijk gedrag en de gelijkwaardigheid 

tussen man en vrouw. Bij Vlamingen vindt slechts een zeer kleine groep het belangrijk dat 

hun zoon/dochter zich aan geloofsvoorschriften houdt. Vlaamse ouders vinden het 

allerbelangrijkste dat hun kinderen leren samenwerken. Moslimouders geven religieuze 

opvoedingsdoelen meer prioriteit. Zij vinden het belangrijker dat jongeren zich thuis en op 

school aan geloofsvoorschriften houden dan kunnen samenwerken met anderen.  

 

Daarnaast hechten ze waarde aan overdracht van normen en waarden.” De verschillende 

verwachtingen over onderwijs kunnen niet los van opvoedingsdoelen worden gezien. Hoewel 

jongeren zich vanaf hun twaalfde levensjaar steeds meer gaan „losweken‟ van hun ouders zal 

het grootste deel van hun normen en waarden besef worden gevormd door hun ouders. 

De verwachtingen van ouders naar school toe verschilt ook sterk met het onderwijsniveau van 

de ouders zelf. Ouders die zelf een gemiddelde tot hoge opleiding hebben genoten hebben 



Omig Ouderbetrokkenheid  31   

 

vaak ook zelf een (kritische) kijk op de manier hoe onderwijs eruit zou moeten zien en zijn op 

momenten van onvrede ook eerder geneigd om daarover te praten met de school of leerkracht.  

 

Dit zijn ook vaak de ouders die zich op dat soort momenten geneigd voelen om in de 

oudercommissie te gaan zitten. Zij beseffen dat van hen wordt verwacht dat ze op een 

bepaalde manier met de school in contact zijn om zo te laten zien dat ze belang hechten aan 

onderwijs en het leren van hun zoon/dochter. Ouders die zelf weinig of geen onderwijs 

hebben genoten, vertrouwen hun zoon/dochter toe aan de school, gaan er vanuit dat de leraren 

daar beter weten dan zijzelf hoe ze de jongeren iets moeten leren. Hierom verwachten zij vaak 

ook dat scholen een grotere bijdrage leveren aan de opvoeding van hun zoon/dochter. U hebt 

gestudeerd, u zult het dan wel het beste weten. Dat ouders die zelf een lage opleiding hebben 

genoten vaak niets van zich laten horen op scholen wordt gezien als een communicatie-

probleem.  

 

Communicatieproblemen doen zich echter evenzeer voor in relatie tot ouders uit hogere 

milieus. Daar speelt veel meer het probleem dat zij vaak een hogere opleiding hebben dan de 

leraren, die daardoor het „natuurlijke‟ overwicht dat vroeger verbonden was aan het 

lerarenberoep missen. Een bijkomend probleem is dat leerkrachten bemoeienis van juist deze 

groep als een vorm van concurrentie ervaren en zich bedreigd voelen in de uitoefening van 

hun beroep.  

 

(Allochtone) Visie op het onderwijs 

Net als bij de verwachtingen over ouderwijs zie je veel culturele en sociaal economische 

invloeden die de visie van ouders op het onderwijs bepalen.  

Zo blijkt bijvoorbeeld ook uit een onderzoek dat een belangrijk verschil met de autochtone 

ouders is dat allochtone ouders er veel meer op gericht zijn dat hun zoon/dochter stijgen op de 

sociaal-economische ladder. Om die reden beperkt prestatiegerichtheid zich in hun visie niet 

alleen tot schoolprestatiedoelen, maar omvat het ook maatschappelijk presteren.  

 

De autochtone ouders echter kijken veel meer naar de individuele mogelijkheden van hun 

zoon/dochter en zijn meer gericht op hun zelfontplooiing en eigen verantwoordelijkheid. 

Dit is wat men een cultuurgebonden verschil noemt. Zo hebben gelovigen, traditionelere en 

conservatievere waarden. En niet-gelovigen richten zich meer op zelfbepaling en 

individualisme. Allochtone ouders komen vaak uit culturen waar ouders zich niet moeten 

bemoeien met schoolzaken en niet mogen twijfelen over de aanpak en expertise van docenten.  

 

Door onvoldoende inzicht in elkaars zienswijze kan dit leiden tot miscommunicatie en 

onjuiste oordelen over elkaar. Leerkrachten leggen echter meer de nadruk op de 

persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren en zijn van mening dat het aanleren van goede 

manieren vooral een taak van de ouders is. Daarbij komt nog dat de scholen van ouders 

verwachten dat zij een actieve rol in de educatie vervullen, terwijl allochtone ouders dat, 

vanuit hun visie op de taakverdeling (school is de onderwijsautoriteit), niet gewend zijn.  

 

De verantwoordelijkheid voor gedragsproblemen wordt door ouders veelal beschouwd als de 

verantwoordelijkheid van de school. Als dat niet gebeurt, willen ouders graag op de hoogte 

gehouden worden door de school. 

Ouders van allochtone jongeren zijn steeds minder op de hoogte van de bezigheden van hun 

zoon/dochter op school naarmate de jongeren ouder worden. Dit heeft vaak te maken met het 

feit dat er gemiddeld grotere gezinnen zijn en dat er een grotere zorgtaak voor de jongere 

kinderen zijn dan voor de oudere. Zodra hun zoon/dochter groot genoeg zijn om zelf met de 
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fiets of openbaar vervoer naar school te gaan, daalt de aanwezigheid van ouders op scholen, 

want de zorgtaken van hun jongere kinderen zijn dan overheersend. Door de zorgtaken van de 

jongere kinderen kunnen de ouders, veelal moeders, ook niet aanwezig zijn op ouderavonden.  

 

Dit in combinatie met doorgaans gebrekkig Nederlands zorgt ervoor dat ouders eigenlijk niet 

meer op de hoogte zijn van wat hun zoon/dochter doet vanaf hun veertiende levensjaar. 

Puberteit bestaat niet in de moslimwereld, na de periode van kind zijn wordt men 

daaropvolgend volwassen. Men heeft het bewust over moeders omdat de vader doorgaans bij 

het onderwijs en opvoeding van zoon/dochter de afwezige speelt. Vader heeft vaak een 

drukke baan waardoor hij geen tijd heeft voor zoon/dochter. Die taak is toebedeeld aan de 

moeder, die hierdoor veelal werkloos is, en daardoor ook minder kans heeft om de taal te 

leren. Dit is voor die moeders een extra barrière om op scholen te verschijnen of überhaupt 

eens met school te bellen. Ze schamen zich omdat ze niet goed mee kunnen praten met een 

leerkracht of mentor van hun zoon/dochter.  

 

Deze problemen zijn lastig op te lossen omdat veranderingen in deze patronen vaak een paar 

generaties de tijd nodig heeft. De „grootste‟ cultuur in Vlaanderen is de Westerse 

geïndividualiseerde cultuur. Kernwaarden zijn zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 

Deze kernwaarden vind je ook terug op de manier hoe leerlingen in Vlaanderen worden 

onderwezen. De dominante cultuur in Vlaanderen heeft het individu hoog in het vaandel 

staan. Aan de andere kant staat een cultuur die grote waarde hecht aan de groep. Respect, eer 

en loyaliteit. Deze cultuur wordt ook wel de „schaamtecultuur‟ of „wij cultuur‟ genoemd. Aan 

allebei de culturen zijn voor- en nadelen te vinden. Je kan je bijvoorbeeld afvragen of het 

altijd goed is om beperkt in je keuzes te worden, om je familie niet te beschamen, aan de 

andere kant kan men zich afvragen of het wel zo wenselijk is om altijd voor het individu te 

kiezen, dit is de situatie waarin veel allochtone jongeren zich momenteel bevinden en waarin 

het voor velen soms heel moeilijk is om niet als schijnheilig bestempeld te worden. 

 

Ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit, hun zoon of dochter aan een school toe. Alleen al 

daarom is het logisch dat ouders een belangrijke plaats toegewezen worden op school. 

Opvoeden is een grote verantwoordelijkheid, zodra jongeren de school binnenstappen, moeten 

ouders een deel van deze verantwoordelijke taak uit handen geven terwijl zij wel 

eindverantwoordelijk blijven. De primaire taak van de school is lesgeven, maar dat gebeurt 

altijd in een pedagogische context. Leren zonder opvoeden is niet mogelijk, en daar ligt nu 

ook het spanningsveld tussen school en ouders. Waar ligt de grens tussen leren in een 

pedagogische context en opvoeden? 

 

Alle ouders zijn anders, de ene is voortdurend ongerust en blijft maar vragen stellen of het 

wel degelijk goed gaat, de andere ouder is zeer kritisch en heeft altijd commentaar. Weer 

andere ouders zijn zo onverschillig waardoor het lijkt alsof het hen niet uitmaakt wat hun 

zoon of dochter doet op school, en nog anderen vragen in het bijzonder dat de school de 

aanpak van thuis wil overnemen. Dan zijn er ook nog ouders die zich altijd bemoeien met het 

schoolbeleid, terwijl er ook zijn die niet eens komen opdagen bij oudercontacten. Met al die 

verschillende ouders moet de school op een adequate manier zien om te gaan. 
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Ali Salmi 

 

Ali Salmi schepen te Mechelen, bevoegd voor welzijn, preventie, diversiteit, gelijke kansen, 

emancipatie en ontwikkelingssamenwerking heeft, na ons onderhoud, een drietal teksten met 

praktische informatie en tips meegegeven rond “werken met allochtone leerlingen” en 

“allochtone ouders contacteren” 

 

“Lesgeven aan „allochtone‟ leerlingen 

Concrete tips voor de (aanstaande) leerkrachten 
 

We spreken van „allochtone‟ leerlingen als er minstens één van de ouders in het buitenland is 

geboren. 

Meestal zijn de kinderen zelf Belg en in Vlaanderen geboren. Er zijn reeds kinderen van 

personen die hier geboren zijn. 

 

De moeilijkheden met betrekking tot onderwijs ten opzichte van allochtone leerlingen dateren 

niet van vandaag. Het gaat om gecumuleerde factoren, opgebouwd tijdens de laatste 30 jaren. 

Deze kromme onderwijssituatie ombuigen, vereist heel concrete initiatieven over verschillende 

jaren. 

 

Situatie van deze leerlingen: 

 

Achterstand:  

- begint reeds bij de start van het onderwijs 

- taal: niet de taal op zich, wel taalgevoeligheid! 

- gebrek aan begeleiding/ondersteuning van thuis 

- te weinig ouderbetrokkenheid  

- gebrek aan studiemethode  

     

Achterstelling:  

- vooroordelen – discriminatie- racisme 

- gevoel “iedereen is tegen ons” 

- onzekere toekomst en weinig toekomstperspectieven => niet motiverend 

 

Socio-culturele en de etnisch-culturele factoren: 

- te weinig aandacht voor deze groep 

- kansarmoede: huisvesting – werkloosheid – lager inkomen 

- lager sociale status: ouders zijn vaak onwetend, zelf negatieve schoolcarrière 

- rollen-en opvoedingspatronen 

  

Specifieke situatie: 

- ze “zweven” tussen 2 werelden 

- weinig steun en begrip 

- lotgenoten worden bondgenoten 

- hebben een negatief zelfbeeld 

 

Dit impliceert dat er een bepaald geduld dient opgebracht te worden. Hier wringt dikwijls het 

schoentje. 
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Door interne, maar ook externe (lees politieke, sociale, economische), factoren hebben we te 

maken met een zware tijdsdruk. Zoals gezegd is er vooral nood aan gerichte maatregelen en ook 

aan een zekere continuïteit. 

 

Voor een goede relatie tussen leerkracht en 'allochtone‟ leerling/ouder zijn drie elementen 

belangrijk, namelijk informatie, communicatieve vaardigheden en houding. Men moet niet 

alleen een aantal zaken weten, maar ook het een en ander willen en kunnen doen. Ten derde is 

het van belang welke houding men aanneemt ten aanzien van deze groep. Deze drie elementen 

kunnen we uitproberen en inoefenen. 

 

Vertrek vanuit de beginsituatie van deze doelgroep. 

De basis voor een goede relatie en bijgevolg de mogelijkheid meer resultaten te halen uit uw 

inspanningen en uw inzet, is het hebben van een vertrouwensband met uw leerlingen en hun 

ouders. Laat hen duidelijk merken dat u respect hebt voor hen. U krijgt logischerwijze van hen 

het respect dat u verdient.  

 

De kennis van de cultuur van uw leerlingen is belangrijk. Het brengt een zeker begrip voor 

bepaalde situaties. Verder is het een teken van toenadering van de leerkracht.  

Het getuigt van goede wil tegenover deze gezinnen. 

Dit wordt zeker en vast erg op waarde geschat. 

Maak tijd voor uw leerlingen, leg uw oren te luisteren. 

 

Heb aandacht voor de reacties van de ouder. Denk aan de impliciete en de non-verbale 

communicatie. Ga na of een ouder een tolk wenst of niet. U kan eventueel met een oudere broer 

of zus werken. 

Het werken met een tolk heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Wees hiervan bewust! 

Ook de keuze van de tolk dient te worden nagegaan: zo zorgen we voor een vrouwelijke tolk bij 

vrouwen en voor Berbers zorgen we voor een Berberse tolk. 

 

Denk ook aan de vormgeving van uw boodschappen. Wees er u bewust van hoe uw 

boodschappen soms kunnen geïnterpreteerd worden. De inhoud is belangrijk, maar de vorm is 

minstens even belangrijk.  

 

Door de vermenging van beide culturen worden bepaalde waarden en gewoonten overgenomen. 

Dit is niet zo voor alle individuen in dezelfde mate. 

Ik waarschuw dan ook sterk voor het gevaar van veralgemening. 

Het beste advies dat ik kan geven is dat men elke situatie, iedere leerling en iedere ouder anders 

dient te bekijken. 

Men moet dan vanuit de ervaring de zaken en de methodieken  "aanvoelen". Ik raad u warm aan 

om gebruik te maken van een aantal aangereikte tips. U kunt er alleen maar bij varen. 

We onthouden vooral dat er werk dient gemaakt te worden van het wegwerken van de 

achterstand en het wegnemen van de achterstelling. Dit kan door het scheppen van 

mogelijkheden om te kunnen werken aan deze doelstellingen. 

 

De aanpak dient ingebed te worden in een globaler geheel, dus integraal. Anders  riskeert men 

eerder "oplapwerk" te verrichten. En niet zozeer het ongedaan maken van de ongelijkheid. 

Ondersteuning en coördinatie zijn met andere woorden essentiële hefbomen, waarbij de 

verschillende initiatieven in een bredere samenleving moeten geplaatst worden: welzijnswerk én 

onderwijs moeten samen instaan voor deze nieuwe oriëntering, waarbij onderwijsopbouwwerk 

als basis en uitgangspunt kan fungeren. Een fragmentaire aanpak is tot mislukken gedoemd. 
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Een belangrijk gegeven zijn de lerarenopleidingen, die mijns inziens extra aandacht verdienen. 

Toekomstige leerkrachten dienen ernstig te worden voorbereid  op hun toekomstige job.  

 

Naast de huidige leervakken zou er meer aandacht dienen uit te gaan naar het Intercultureel 

Onderwijs, zodanig dat de leerkrachten les kunnen geven in de inter-culturele samenleving 

waar zij in leven. 

De lerarenopleiding maakt een aantal wijzigingen door, waarom zou daarbij niet het aspect 

interculturaliteit kunnen opgenomen worden? 

 

Een aantal hulpmiddelen:  

vorming en navorming voor leerkrachten,  

leerkrachten van Marokkaanse/Turkse herkomst aanwerven,  

contacten hebben met 'allochtonen',  

informatie verwerven over deze groep van leerlingen,  

samenwerken met een integratiecentrum en/of allochtone vereniging,  

inschakelen van deskundigen. 

 

De kern van de zaak is:  

* werken aan de taalsituatie van de leerlingen; 

* verhogen van de ouderbetrokkenheid; 

* scholen leren omgaan met deze leerlingen; 

* aandacht voor het interculturele binnen de leerkrachtenopleidingen; 

* het accepteren van deze leerlingen; 

* het aankweken van een onderwijscultuur bij deze leerlingen en hun ouders; 

* er zijn ook socio-culturele factoren (buiten het onderwijs). 

 

Tot slot nog in het kort de belangrijkste tips: 

 

Tips bij het lesgeven: 

* Wees duidelijk; 

* Geef vertrouwen; 

* Heb oor (maak tijd) voor uw leerlingen; 

* Heb respect voor de eigenheid van de leerlingen en van de ouders; 

* Heb inzicht in de leefwereld van de leerlingen; 

* Vertrek vanuit de situatie van de leerlingen; 

* Heb geen vooroordelen; 

* Persoonlijk contact met de ouders primeert; 

* Denk aan de (impliciete) communicatie; 

* Denk aan de non-verbale communicatie; 

* Vermijd conflicten; 

* Los conflicten pragmatisch op; 

* Wees streng, maar rechtvaardig; 

* Stel regels, op een positieve manier; 

* Laat de leerlingen voelen dat u de leerkracht bent;  

* Schakel eventueel een 'brugfiguur' in. 
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1 gouden raad: “Goede bedoelingen volstaan helaas niet”. 

 

 

Uit de praktijkboek “Lesgeven aan Fatima en Ahmed” van Ali Salmi. 

In het boek leest u veel meer achtergrondinformatie en verkrijgt u veel meer tips. 

 

 Lesgeven aan Fatima en Ahmed 

 

Youssef (15) is vaak afwezig, zo verneemt zijn vader op de ouderavond. 

De jongen dekt zijn afwezigheden met zelf geschreven wettigingen in zijn agenda. De 

school dacht dat de ouders die schreven, maar die weten niet dat er zoiets als een agenda 

bestaat. 

 

De vader reageert pragmatisch: «Geeft u mij een blad, dan geef ik u een nieuwe  

handtekening, speciaal voor de school. Als mijn zoon wettig afwezig is, moet zijn 

wettiging met deze handtekening ondertekend zijn. Anders weet ik er niets van af.» De 

andere aanwezige ouders volgen zijn voorbeeld en de school ziet zich op korte termijn 

van een groot misverstand verlost. Deze en andere situaties komen aan bod in Lesgeven 

aan Fatima en Ahmed, een praktijkboek voor al wie beroepsmatig in contact komt met 

islamitische jongeren. 

 

Heel wat allochtone ouders missen de basisinformatie over ons onderwijssysteem. Informatie 

over agenda‟s, rapporten, schooluitstappen, regels en normen, die wij als vanzelfsprekend 

ervaren, is bij hen vaak afwezig. Over studiekeuze en mogelijkheden voor het beroepsleven 

tasten zij in het duister. Omdat velen zelf weinig of niet hebben gestudeerd, hebben ze geen 

referentiekader over onderwijs. Bijgevolg denken ze dat zij zich niet te moeien hebben met 

schoolse aangelegenheden. 

Doordat allochtone ouders ons systeem onvoldoende kennen, kunnen zij hun kinderen minder 

goed helpen, stimuleren of aanmoedigen. 

En hoewel er de jongste jaren een gunstige evolutie waar te nemen is, zijn de problemen verre 

van opgelost. In scholen waar men vertrouwd is met de cultuur van allochtone ouders en 

kinderen beseft men dat informeren en geïnformeerd worden essentieel zijn om onderwijs aan 

allochtone leerlingen te doen slagen. 

 

Misverstanden 

Ook in de klas komt de leraar soms in situaties terecht waarin hij te weinig voeling heeft met 

allochtone leerlingen. Er ontstaan misverstanden. 

Het is niet altijd duidelijk hoe men deze leerlingen moet benaderen. Vooral lesgeven aan 

islamitische leerlingen levert al eens problemen op. Leerkracht en vormingswerker Ali Salmi 

wijt dit aan de sociale achtergrond en de grote kloof tussen de westerse en islamitische 

cultuur. In zijn boek Lesgeven aan Fatima en Ahmed wil hij de bestaande problemen niet 

minimaliseren of veralgemenen, maar aan de leerkracht een aantal sleutels aanreiken om de 

(informatie)kloof te dichten. 

 

ALI SALMI: «Als allochtone leerlingen het goed doen op school, is dat vooral omdat de 

school hen goed opvangt en aanmoedigt. Het is belangrijk dat deze leerlingen goed 

Nederlands leren, vanaf het kleuteronderwijs schoollopen, een schoolattitude aankweken, 

genoeg ondersteund en begeleid worden en echt aanvaard worden op school en in de klas. 

Voor de school betekent dit een beleid dat op drie pijlers rust: informatie (de leerling goed 
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kennen), inzicht in de eigen houding (hoe ga ik om met leerlingen, gebeurtenissen) en 

communicatie (de interactie tussen leerling en leerkracht).» 

 

In Lesgeven aan Fatima en Ahmed vindt de lezer geen uit gepuurde polemiek of uitvoerige 

theoretische beschouwingen. Wel laat de auteur stemmen horen uit de schoolpraktijk en biedt 

hij, zonder te willen veralgemenen, eenvoudige oplossingen voor vaak aanslepende 

problemen. Vele suggesties zijn overigens ook bruikbaar voor wie enkel aan autochtone 

leerlingen lesgeeft. Zeven situaties en hoe u ermee omgaat. 

 

«Zacharia is opstandig tegenover mij en misdraagt zich in de klas. Als ik hem openlijk 

terechtwijs of straf geef, wordt het zelfs nog erger...» 

 

ALI SALMI: «Islamieten leven in een wij-cultuur. Het groepsbelang (familie, buurt, klas, 

vrienden...) is sterk. Enorm belangrijk zijn de begrippen eer en schande. Veel gedragingen 

worden erdoor bepaald. 

De leerkracht die zich hiervan bewust is zal de leerling even apart nemen, liever dan hem 

openlijk terecht te wijzen (in zijn eer aan te tasten). Maar wie een sanctie verdient, moet ze 

krijgen. Daar wacht je het best niet te lang mee. 

Leerlingen verwachten van een leerkracht begrip, maar ook vastberadenheid en duidelijke 

eisen waaraan zij moeten voldoen.» 

 

«De Marokkaanse leerlingen in mijn school vormen kliekjes en praten hun eigen taal op 

de speelplaats. Als groep worden ze soms agressief tegenover de andere leerlingen, ook 

tegen leerkrachten. 

 

Ik voel mij niet altijd op mijn gemak.» 

 

ALI SALMI: «Sta erop dat alle leerlingen Nederlands spreken in de klas, maar maak er geen 

drama van als een leerling dit voor een keertje vergeet. Vergeet niet dat taal een essentieel 

onderdeel is van zijn eigenheid. Het is niet zo dat iemand die Arabisch of Turks spreekt niet 

geïntegreerd zou zijn of het per definitie over jou heeft. Voorts is het essentieel dat je een 

vertrouwensband vormt met deze jongeren. Ze hechten daar veel belang aan. Zo zou je hen 

eens kunnen opzoeken waar ze hun vrije tijd doorbrengen: 

jeugdwerking, buurthuis... Maar een losse babbel tijdens de speeltijd kan al een begin zijn. Al 

mogen leerlingen daar natuurlijk geen misbruik van maken. En wat kliekjesvorming betreft, 

veel migrantenjongeren voelen zich wat geïsoleerd. 

Vandaar dat ze vooral met lotgenoten optrekken en veel tijd met hen doorbrengen. Binnen 

deze groep voelen ze zich goed en weten ze dat ze begrepen worden. De lotgenoten worden 

bondgenoten in een strijd om te overleven.» 

 

«Zeynep antwoordt dikwijls ontwijkend of naast de kwestie als ik haar op een afspraak 

wijs. Het lijkt wel alsof ze voortdurend excuses zoekt.» 

 

ALI SALMI: «Westerlingen communiceren meestal expliciet. Wat men zegt, bedoelt men ook 

zo. 

Marokkanen en Turken communiceren veeleer impliciet. De vorm of het relationele aspect 

van de boodschap telt meer dan de inhoud. Men giet de boodschap in een andere, veiligere 

vorm. De situatie bepaalt hoe impliciet de boodschap wordt. 

Als je iets hebt uitgelegd en je vraagt “Heb je het begrepen?” dan kan het antwoord vaak “ja” 

zijn, terwijl de leerling het in feite niet heeft begrepen. 
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Hij wil echter geen schande oplopen, niet voor zichzelf, maar ook niet voor jou. Een “nee” 

kan immers gezichtsverlies betekenen voor de leerkracht (hij zou het niet goed uitgelegd 

hebben) en dat moet worden vermeden. Het best stel je heel concrete vragen. Vraag door tot 

je zeker weet dat de leerling het begrepen heeft. Vraag de leerling te herhalen wat je hebt 

gezegd. Een ander voorbeeld is het gebruik van «misschien». 

 

Als je een leerling vraagt: «Blijf je om vier uur even na?» zal hij uit beleefdheid niet «nee» 

zeggen als hij niet kan. Uit beleefdheid antwoordt hij «misschien». Doorvragen is hier de 

boodschap. Maak concrete en duidelijke afspraken. 

Gebruik eventueel zelf dit «misschien». 

Maar wat je ook zegt, wees concreet en ondersteun je boodschap met voorbeelden. Werk 

aanschouwelijk: 

als je het hebt over een agenda, laat dan een agenda zien (zeker als je met ouders 

communiceert). Vertel een verhaal waarin je je boodschap verwerkt en schrik niet terug voor 

wat humor.» 

 

«Telkens als ik Umit aanspreek, kijkt hij van me weg. Ik vind dat onbeleefd.» 

 

ALI SALMI: «Een leerkracht is in principe een meerdere. Meerderen kijkt een islamiet nooit 

recht in de ogen. Door weg te kijken, drukt hij zijn respect uit. In het westen betekent 

oogcontact echter ook de eerlijkheid van iemand nagaan. 

Vandaar de oorzaak van mogelijk conflict. Non-verbale communicatie is sowieso belangrijk. 

Migranten maken veelvuldig gebruik van hun handen. Probeer dat ook te doen, je zult je niet 

belachelijk maken.» 

 

«Als ik met de moeder van Ahmed wil praten over zijn slechte schoolresultaten en zijn 

wispelturig gedrag in de klas, krijg ik meestal een ontwijkend antwoord.» 

 

ALI SALMI: «In het islamitische rollenpatroon staan eer en schande centraal. Het is de taak 

van de man de reputatie van zijn gezin(sleden) te vrijwaren en het respect van de mensen af te 

dwingen. Gevolg is dat wat zich in het gezin afspeelt niet zomaar wordt opengesteld voor de 

buitenwereld. Persoonlijke vragen zal men niet direct bespreken met buitenstaanders. Als 

leraar ben je een buitenstaander en moet je eerst het vertrouwen winnen, om te beginnen via 

de man. Met hem leg je de eerste contacten. Eventueel werk je via een (volwassen!) tolk: een 

mannelijke tolk als je met een man praat, een vrouwelijke tolk als je met een vrouw spreekt. 

Maar vraag eerst de toestemming van de ouders om met een tolk te werken, want ook een tolk 

kan een buitenstaander zijn. Voorts zal een tolk de dingen soms anders vertalen dan jij gezegd 

hebt. Met de concepten eer en schande in het achterhoofd moet hij de zaken inkleden, anders 

formuleren enz. Nog één tip: richt je tijdens het gesprek niet tot de tolk, maar tot de ouders. 

Het belangrijkste is dat je met de ouders een vertrouwensband creëert.» 

 

«De ondergeschikte positie van de vrouw in de islam maakt het voor mij - als vrouw - 

dubbel moeilijk om gezag te hebben in de klas.» 

 

ALI SALMI: «Het is essentieel dat vrouwelijke leerkrachten zich profileren als leerkracht en 

pas dan als vrouw. 

Maak de leerlingen duidelijk dat jij de baas bent. 

Ook tegenover sommige ouders zal je je moeten bewijzen, maar zodra leerlingen en ouders 

eenmaal doorhebben waar je staat, zal je gemakkelijker hun medewerking krijgen.» 
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«Fatima gebruikt haar geloof als reden om taken niet af te geven en om niet mee te gaan 

zwemmen. En Acer mocht van thuis niet mee op bosklas.» 

 

ALI SALMI: «Islamitische feestdagen en gebeurtenissen, zoals de ramadan, kunnen een rol 

spelen en verklaren waarom ouders niet naar de ouderavond komen, waarom leerlingen niet 

tijdig op school arriveren, vermoeid zijn, niet aan de lessen lichamelijke opvoeding 

deelnemen enz. Dit betekent echter niet dat iemand het geloof mag misbruiken om bepaalde 

zaken niet te moeten doen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Maar laat de 

school zich goed informeren. Ouders hébben er niets op tegen dat hun kind gaat zwemmen.  

 

Vanuit hun geloof zullen ze zich wel verzetten tegen gemengd zwemmen. Meisjes mogen 

namelijk hun benen niet tonen waar mannen zijn. Een oplossing is de zwemlessen 

afzonderlijk te organiseren voor de meisjes en de jongens. Van buitenschoolse activiteiten 

hebben ouders wel eens een verkeerd beeld. Ze denken dat het een spel is en dat er geen 

toezicht zal zijn. Overtuig hen van het tegendeel. 

Wijs op de educatieve waarde van de uitstap en zeg ook dat u de voedingsregels van de 

islamiet kent. Maak afspraken voor over-en-weer vervoer mochten de ouders problemen 

maken rond overnachtingen. 

Maar zoek ook alternatieven voor leerlingen die, ondanks al je inspanningen, toch niet mee 

mogen.» 

 

Reacties van leerkrachten die het boek hebben gelezen: 

 

Na het lezen van jullie leerrijk artikel Lesgeven aan Fatima en Ahmed dacht ik: Dat is het! 

Eindelijk iemand die ons effectief helpt bij al die voor ons leerkrachten ogenschijnlijk kleine, 

maar voor de mensen die wij allochtonen noemen o zo belangrijke zaken. Met dit boek gaat er 

echt een stukje «andere leefwereld» van onze medemensen open. 

 

Leerkrachten zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de sociale achtergrond (van 

allochtone leerlingen) enerzijds, maar weten anderzijds ook niet hoe 

taalvaardigheidsonderwijs aan te pakken. De allochtone leerling wordt wel eens als een 

bijkomende «last» beschouwd. 

 

Als blijk van waardering voor hun cultuur werden in onze school uitnodigingen voor het 

oudercontact niet enkel in het Nederlands, maar ook in het Arabisch, het Turks en het Frans 

vertaald. Een ander tijdstip werd gekozen: een woensdagnamiddag, met opvang voor kleine 

broertjes en zusjes. Eén dag vooraf gaven we nog eens een duidelijke vermelding mee in de 

schoolagenda van de leerlingen, in het groen geschreven, want dat is goed, terwijl rood slecht 

is.  

Op de oudernamiddag zelf een gezamenlijke ontvangst met koffie, thee, frisdrank en een 

drempelverlagende babbel met elkaar en met de aanwezige tolken. Zo groeide een sfeer van 

vertrouwen... En ze kwamen meer en meer, jaar na jaar... De vaders eerst. Die kwamen met 

véél vragen en met véél belangstelling, met luisterbereidheid en een 'ja' naar de school toe. 

Een 'ja' dat we met een korreltje zout hebben leren nemen, want een jawoord betekent respect 

voor ons, maar de praktijk moet dan nog uitwijzen of dit in de feiten meer wordt dan een 

'misschien' of een 'neen'. 
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Een Turks meisje in de klas. Dit Turks meisje sprak geen woord Nederlands. Het werd 

werken, voorbereiden, zoeken, uitleggen, telefoneren, kopiëren, zweten, vragen... maar de 

dankbare glimlach van Meliha werkte beter dan XTC. Ieder nieuw woord, elke vordering, het 

was een por in de rug om elke dag weer dat alternatieve agendablad voor Meliha te vullen. 

Maar einde schooljaar kreeg ik zowaar een foto, een zelfgehaakt sierdoekje en een dikke zoen 

van mijn Turkske. Haar zusje Mehtap, zit nu in onze klas. Qua intelligentie overtreft ze haar 

oudere zus en zij verstaat dan ook nog de kunst om alles wat zij leert naar huis over te 

brengen, waar haar leergierige vader en moeder zich geen moeite sparen om onze taal te 

beheersen.  Kan iemand dan ook mijn fierheid begrijpen toen ik veertien dagen geleden op de 

volleybalwedstrijd Zonhoven-Istanbul hoorde wie tolk speelde voor de Turkse ploeg? Vader 

Aslan en zijn twee dochters.  

Als Genkenaar vind ik het normaal te wonen tussen en te werken met mensen van 

verschillende nationaliteiten. In onze gemeente zijn er meer dan 60 verschillende 

nationaliteiten. Dit zorgt niet alleen voor een verrijking, ik zou het mij niet anders kunnen (of 

willen) voorstellen. Voor mij zijn alle leerlingen gelijk. Ik vind het fantastisch te 'mogen' 

lesgeven aan mensen met een verschillende culturele achtergrond 

 

Naarmate ik de kinderen beter leerde kennen, stelde ik ook meer vragen over hun cultuur, 

zoals de ramadam, de reizen naar Marokko, hun eetgewoonten, hun taal enz. Ik merkte dat de 

kinderen het enorm leuk vonden om over hun cultuur te vertellen. Net alsof nog nooit iemand 

hiernaar gevraagd had! 

 

Het grootste probleem, vooral in het Brusselse, is de taal. Voor veel migrantenkinderen is 

Nederlands de derde taal, die enkel tijdens de lesuren wordt gesproken. Reeds verscheidene 

malen schreef ik samen met collega's brieven aangaande deze problematiek naar 

beleidsmensen. We hebben sterk de indruk dat zij doof zijn voor dit probleem. Volgens mij is 

er maar één oplossing: dompel de leerlingen in het eerste jaar secundair onder in een taalbad 

Nederlands. 

 

Als blijk van waardering voor hun cultuur werden in onze school uitnodigingen voor het 

oudercontact niet enkel in het Nederlands, maar ook in het Arabisch, het Turks en het Frans 

vertaald. Een ander tijdstip werd gekozen: een woensdagnamiddag, met opvang voor kleine 

broertjes en zusjes. Eén dag vooraf gaven we nog eens een duidelijke vermelding mee in de 

schoolagenda van de leerlingen, in het groen geschreven, want dat is goed, terwijl rood slecht 

is.  

Op de oudernamiddag zelf een gezamenlijke ontvangst met koffie, thee, frisdrank en een 

drempelverlagende babbel met elkaar en met de aanwezige tolken. Zo groeide een sfeer van 

vertrouwen... En ze kwamen meer en meer, jaar na jaar... De vaders eerst. Die kwamen met 

véél vragen en met véél belangstelling, met luisterbereidheid en een 'ja' naar de school toe. 

Een 'ja' dat we met een korreltje zout hebben leren nemen, want een jawoord betekent respect 

voor ons, maar de praktijk moet dan nog uitwijzen of dit in de feiten meer wordt dan een 

'misschien' of een 'neen'. 

Lesgeven aan allochtone leerlingen is heel anders werken, maar in de loop der jaren heb ik 

veel bijgeleerd. Het is niet altijd gemakkelijk omdat er meestal weinig medewerking is van 

de ouders, wat de kinderen soms erg onverschillig doet overkomen. Wat me ook soms veel 

pijn doet, is dat bepaalde vaders geen ziertje respect hebben voor ons, vrouwelijke 

leerkrachten, iets wat ik reeds meermaals heb ervaren. 
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“Beschouwingen bij ouderparticipatie 

 

Werken aan ouderparticipatie is een opdracht die niet mag onderschat worden. Het is misschien 

wel de moeilijkste taak binnen het werken met deze leerlingen. We geven u een aantal tips om 

hieraan te kunnen werken. Daar waar geen ervaringen en dus geen contacten zijn met deze 

ouders komt het er in het begin vooral op aan, om elkaar te leren kennen. Het is voor de 

leerkracht belangrijk om de ouders en het thuismilieu van de leerlingen te leren kennen. Maar het 

is ook voor de ouders uitermate boeiend en belangrijk om de leerkrachten van hun kinderen te 

leren kennen. 

 

Het werken aan ouderbetrokkenheid betekent een tweerichtingsverkeer (ouders en school). De 

school kan veel doen aan het meer betrekken van de ouders bij de school van hun kinderen. 

Vooraf dienen volgende zaken uitgeklaard te worden: 

Hoe gaat de school om met de ouders? Hoe betrekt de school de ouders bij haar werking? Houdt 

de school rekening met de achtergronden van deze ouders? Hoe sterk is de school geïnteresseerd 

in deze ouders? Wil de school investeren in deze doelgroep? Heeft de school inzicht in hun 

leefwereld? 

 

Anders gezegd, de ouders dienen betrokken te worden bij de school, maar de school dient zich te 

interesseren voor hen. 

Er dient een interactie en een uitwisseling van ervaringen aanwezig te zijn tussen school en 

ouders. Dit biedt ontegensprekelijk voordelen voor beide partijen, zowel voor de leerkrachten als 

voor de ouders. De twee opvoedingsmilieus van de kinderen krijgen zo meer inzicht in elkaar en 

ze kunnen beter op elkaar afgestemd worden. Hierdoor komt er meer duidelijkheid voor beiden, 

maar zeker voor de kinderen en de jongeren. Dit werkt enkel positief voor hun 

identiteitsontwikkeling die duidelijker vorm krijgt. De inspanningen die op school voor de 

leerlingen geleverd worden, dienen een verlengstuk te krijgen in het thuismilieu van deze 

leerlingen. Hoe meer de ouders bekend worden met het schoolsysteem hoe meer zij het belang 

van het onderwijs zullen inzien. 

 

Zoals reeds vermeld moet men eerst nagaan wat het aandeel is van de ouders in het onderwijs. 

De vaststelling is dat een deel van de ouders nagenoeg niets begrijpt van het Vlaams of het 

Nederlands onderwijssysteem. Dit komt doordat ze geen referentiekader hebben wat betreft het 

onderwijs, aangezien ze zelf weinig of geen onderwijs hebben genoten. Hierdoor weten ze niet 

hoe ze hun kinderen kunnen steunen of aanmoedigen bij hun schoolactiviteiten. Van begeleiding 

is er helemaal geen sprake. 

Hierdoor loopt niet alleen de schoolcarrière van hun kinderen achterstand op, maar tevens is er 

geen sprake van een ouderbetrokkenheid bij de school. Ook vanuit de scholen bereiken ons 

klachten over het gebrek aan participatie vanwege deze ouders. 

 

Er wordt echter onvoldoende rekening gehouden met het feit dat het dikwijls gaat om mensen die 

zelf weinig of nooit school gelopen hebben. De meest elementaire informatie over agenda's, 

rapporten, schooluitstappen, regels en normen, die bij de doorsnee Vlaamse of Nederlandse 

ouder als vanzelfsprekend aanwezig is, is bij veel doelgroep ouders totaal afwezig.  

Ze hebben geen zicht op het brede studieaanbod en op de toekomstmogelijkheden in verband 

met tewerkstelling. 

Een heel belangrijke hinderpaal vormt natuurlijk het taalprobleem. Hierover hebben we u al 

uitvoerig ingelicht en we komen daar nog verder op terug. 
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De afwezigheid van deze ouders op school heeft natuurlijk wel een aantal consequenties. De 

laatste jaren komt hier wel verandering in doordat de nieuwe (jonge) ouders zelf hier hebben 

gestudeerd. Hier merken we op dat de schooltijd van deze ouders meestal negatief, kort en vol 

frustraties was. Deze ouders zullen hun kinderen willen beschermen tegen de 'vijandige' school. 

Van een echte algemene ouderparticipatie is dan ook weinig sprake.  

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat ouders een school zien als een veilige plaats voor 

hun kinderen. 

Als de ouders meetellen in het onderwijs en dus effectief participeren, zal dit ten goede komen 

aan alle kinderen. 

Zo kan er een verbetering optreden in de wijze van opvoeden van de kinderen. Voorts kunnen de 

ouders hun kinderen stimuleren voor de school. Ouders kunnen dan ook zorgen dat de kinderen 

thuis rustig zouden kunnen werken voor school. Het is dan ook heel belangrijk dat de ouders hun 

interesse tonen voor de school van hun kinderen. De betrokkenheid van de ouders mag niet 

vrijblijvend zijn. Het is ook belangrijk dat ze in het Nederlands kunnen converseren met de 

leerkrachten. 

Er zijn diverse intermediairen die kunnen bijdragen tot het slaan van bruggen tussen de school en 

de ouders: zelforganisaties, moskeeën, onderwijsopbouwwerk, moedergroepen, brugfiguren, 

buurthuizen, en dergelijke meer. 

 

Werken aan ouderparticipatie 

 

Hoeft het nog gezegd dat het ontzettend belangrijk is om te kunnen rekenen op de medewerking 

van de ouders? 

Het wegwerken van de onderwijsafwezigheid van de ouders is een heel belangrijke hefboom 

binnen het proces van het verhogen van de slaagkansen voor deze jongeren. Dit betekent dat 

ouders meer inzicht dienen te krijgen in het onderwijs (structuur, wetgeving, reglementering, 

eigen bijdrage).  

 

Scholen, zeker degene die weinig ervaring hebben met deze doelgroep, kunnen stapsgewijs een 

samenwerking met deze ouders uitbouwen. Het is beter om met stapjes te werken om hen gaan-

deweg meer te betrekken bij de school. Dit is veel efficiënter dan hen te overdonderen met veel 

informatie en ineens te veel van hen te willen verlangen.  

Zo is het niet haalbaar om in de beginfase ouders van deze groep te willen inschakelen in een 

participatieraad of zelfs een oudervereniging. 

 

Daar waar geen ervaringen en dus geen contacten zijn met deze ouders, komt het er in het begin 

vooral op aan, om elkaar te leren kennen. Het is voor de leerkracht belangrijk om de ouders en 

het thuismilieu van de leerlingen te leren kennen. Maar het is ook voor de ouders uitermate 

boeiend en belangrijk om de leerkrachten van hun kinderen te leren kennen. 

Er kunnen dan ook tal van initiatieven ondernomen worden om verbetering te brengen in hun 

situatie. 

 

a) Bij de inschrijving: 

 

Werken aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid kan reeds beginnen bij de inschrijving van 

het kind op school. 

Meestal wordt het eerste contact met de ouders gelegd bij de inschrijving van het kind. Maak er 

een punt van dat de ouders aanwezig zijn bij de inschrijving van een kind. 
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Dit vraagt met andere woorden de consequente stap om een kind dat zich alleen komt 

inschrijven, terug naar huis te sturen om zijn ouders mee te brengen. Natuurlijk spreekt het voor 

zich dat er omstandigheden kunnen zijn die dit onmogelijk maken. 

 

Tijdens dit contact is er kans voor een persoonlijk gesprek met de ouders. De school kan alzo 

werken aan het winnen van het vertrouwen van de ouders. Dit eerste contact zal ook bepalen in 

hoeverre de ouders in de toekomst ten opzichte van de school zullen staan. Met andere woorden, 

hoe ze zullen participeren aan de school.  

Geef genoeg informatie en benadruk de voor u belangrijkste punten. Zorg er voor dat u de voor 

de school relevante gegevens kunt verkrijgen en dat u de antwoorden krijgt op uw vragen, 

zonder misverstanden of onduidelijkheden. 

Het is daarom in veel gevallen ideaal om de beschikking te kunnen hebben over een tolk. 

Daartoe kan uw school eventueel samenwerken met een integratie- of een diversiteitscentrum. 

Deze centra hebben meestal wel meerdere tolken in dienst. 

Zo kan de inschrijving, en dus het eerste contact met de ouders, in de beste omstandigheden 

gebeuren. 

U merkt dat het moment van de inschrijving van een leerling enorm belangrijk is in het kader 

van het uitbouwen van een samenwerking met de ouders. 

 

Aandachtspunten: 

 

* Bij de inschrijving zijn de ouders aanwezig. 

* Schrijf geen kind zonder ouders in. 

* Neem uw tijd voor deze mensen, geef hen duidelijk de nodige  

  informatie en beantwoord hun vragen. 

* Verduidelijk de belangrijkste afspraken. 

* Zorg voor een tolk indien dit noodzakelijk is. 

* Dit eerste contact moet vooral een vertrouwelijke babbel zijn.  

 

b) Het organiseren van een specifieke ouderavond 

 

Als eerste stap kan de school een ouderavond organiseren die gericht is op deze mensen. 

Dergelijke ouderavond is eerder een middel dan een doel tot ouderparticipatie. 

Doelstellingen van zo'n avond zijn het leren kennen van de school en het schoolsysteem door de 

ouders, hen de essentiële basisinformatie meegeven om hun kinderen te kunnen begeleiden maar 

vooral de ouders de weg laten vinden naar de school. 

De leerkrachten kunnen op dergelijke avond de ouders leren kennen. Zo'n ouderavond heeft, net 

zoals andere ouderavonden en initiatieven in „t algemeen, drie fasen: de voorbereidingsfase, de 

ouderavond zelf en tenslotte is het nodig de avond te evalueren. 

 

Voorbereiding: 

 

Vooreerst willen we beklemtonen dat de voorbereiding bij dergelijke ouderavond héél belangrijk 

is, haast zo belangrijk als de ouderavond zelf. Een kleine opsomming maakt dit zeker duidelijk: 

- verzamelen van informatie over de ouders; 

- praten ze Nederlands of niet?; 

- voor welke taal moet er eventueel een tolk voorzien zijn?; 

- welke dag? welk begin uur? (rekening houden met het bidden); 

- inhoud van de ouderavond; 

- wie moet er aanwezig zijn? 
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- hoe worden de ouders uitgenodigd? Wie doet dit? 

- welke werkwijze hanteren? 

- goede afspraken maken met partners (CLB, brugfiguur, tolk), 

  de tolk krijgt op voorhand de tekst van de directie; 

- hoe de ouders opvangen (op school, telaatkomers); 

- welke informatie of documenten meegeven? 

- welke hulpmiddelen (video, overhead, copies, andere,...)? 

 

De datum van het oudercontact kan reeds bij de inschrijving meegedeeld worden aan de ouders. 

Wat betreft het uitnodigen van de ouders voor de ouderavond willen we u alvast het volgende 

meegeven. Enkele weken op voorhand kunnen aan de leerlingen een uitnodigingsbrief 

meegegeven worden, met een inschrijvingsstrook. Enkele dagen voor de avond wordt er een 

herinnering meegegeven.  

Degenen die zich niet hebben ingeschreven kunnen opgebeld worden of ze kunnen worden 

opgezocht. Tips leest u verder onder de rubriek „huisbezoeken‟.  

 

De ouderavond zelf: 

 

Laat de ouders kennismaken met de school. 

Wij hebben in de jaren 1990 in Mechelen het initiatief voor dergelijke specifieke ouderavonden 

genomen. Die ouderavonden startten we met een rondleiding in de school. Een rondleiding in de 

school vormt soort ijsbreker en een goede kennismaking voor de ouders met de school. 

Zo'n rondleiding heeft mijns inziens veel voordelen: het werkt drempelverlagend (eerst een 

rustige wandeling en niet meteen veel uitleg), het werkt aanschouwelijk (ouders zien klaslokalen, 

turnzalen, praktijklokalen, bureel directie, secretariaat, enz.), de ouders krijgen alzo meer inzicht 

in en respect voor de school en de leerkrachten. 

Verder wordt het ijs gebroken tussen de ouders en het schoolteam. Tijdens de rondleiding 

kunnen ze met elkaar praten. 

Vooral het aanschouwelijke vinden we belangrijk. Deze ouders kunnen zich anders moeilijk 

voorstellen waar hun kinderen les krijgen. Vaak hebben ze nog nooit een gewoon klaslokaal, een 

praktijklokaal of een turnzaal gezien. 

We vermelden hierbij van een leuke, veelzeggende anekdote bij een rondleiding waarbij ikzelf 

aanwezig was. 

 

Anekdote: 

Tijdens een rondleiding in een meisjesschool komen de ouders bij het informaticalokaal. 

Een vader vraagt: „Werkt mijn dochter ook aan zo'n computer, 

aan zo'n machine voor slimme mensen?‟ 

De leerkracht: „Ja meneer, uw dochter zit aan deze tafel bij mijn lessen. Uw dochter is een 

flinke leerling.‟ 

De vader: „Dat wist ik niet. Ik dacht dat mijn dochter enkel kookte en naaide. Mijn dochter is 

slimmer dan ik dacht. 

En mijn dochter helpt haar moeder veel bij het huishouden. 

Ik zal voortaan zorgen dat zij thuis meer tijd kan besteden aan haar school. Ik vind dat nu echt 

wel belangrijk.‟ 

 

Natuurlijk zullen niet alle ouders op een dergelijke manier reageren. We kunnen het belang van 

een bezoek aan de klaslokalen niet genoeg benadrukken. 

De rondleiding kan zowel aan het begin als bij het einde van de ouderavond plaats hebben. 
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Na de rondleiding gaat men naar de plaats waar de school de uitleg zal verstrekken. U kunt 

hierbij voor koffie en/of thee zorgen. 

 

De informatie wordt door de directie verstrekt en door de tolk aan de ouders vertaald. De uitleg 

dient helder, kort en begrijpelijk te zijn. De uitleg mag zeker niet moeilijk of te lang zijn. Met de 

tolk werd de avond reeds voorbereid. 

Beperk de onderwerpen die worden toegelicht en heb oog voor onderwerpen die de ouders 

aanbelangen. 

De onderwerpen hangen af van het niveau van de school (basis of secundair/voortgezet 

onderwijs). 

 

Mogelijke onderwerpen: 

 - belang van het onderwijs; 

 - belang van het kleuteronderwijs; 

 - begin en einde van het schooljaar (september - juni); 

 - afspraken rond afwezigheden en het wettigen ervan; 

 - belang van thuisstudie (taken en studie); 

 - belang van het schoolagenda: communicatiemiddel tussen   school en ouders; 

 - hoe kunnen de ouders de kinderen het best helpen; 

 - wat is het CLB; 

 - het belang van lessen lichamelijke opvoeding (turnen en zwemmen); 

 - het belang van de schooluitstappen; 

 

Laat de ouders aan het woord, laat ze vertellen en vragen stellen.  

Bij het einde van de avond kunnen een aantal afspraken gemaakt worden. Zo kunnen een aantal 

belangrijke data meegegeven worden, eventueel op papier. 

Werk zoveel mogelijk aanschouwelijk (bij het bespreken van de agenda, kunt u een aantal 

agenda's laten zien). 

Maak vergelijkingen en geef voorbeelden. 

Wees zo concreet mogelijk, blijf niet vaag en dus onduidelijk. Op het einde worden de ouders 

bedankt voor hun aanwezigheid, hun interesse en hun medewerking. 

 

Samenwerking tussen school en ouders 

 

Veelal zijn de ouders op dergelijk eerste formeel contact eerder afwachtend. Maar tegen het 

einde van de ouderavond komen de ouders los en zijn ze de school wel erg dankbaar. Ze 

appreciëren enorm de inspanningen die op school worden geleverd in het belang van hun 

kinderen. 

Dergelijke ouderavond kan een impuls vormen voor een echte samenwerking tussen school en 

ouders. 

 

Volgend anekdote illustreert dit perfect: 

 

Anekdote: 

Na de uitleg van de directeur heeft een ouder een vraag. 

Ouder:‟Bedankt voor de uitleg. Ik zou toch willen weten hoe mijn zoon het doet op school. Hebt 

u last met mijn zoon?‟ 

De verantwoordelijke van de school: „Wij hebben geen last met uw zoon. Hij is veel afwezig.‟ 

Tijdens het gesprek tussen de ouder en de school blijkt dat de zoon dikwijls afwezig is en zijn 

afwezigheden zelf dekt met een nota in zijn agenda. De ouders weten hier niets van af (ze wisten 
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nooit van het bestaan van een agenda af). 

De school ging er steeds vanuit dat de wettigingen door de ouders werden geschreven. 

Dan zegt de vader:‟Geeft u mij een blad, dan geef ik u een nieuwe handtekening, speciaal voor 

de school. Als mijn zoon wettig afwezig zal zijn, moet zijn wettiging met deze handtekening 

ondertekend zijn. Anders weet ik er niets van af.‟ 

Nadat deze ouder de daad bij het woord gevoegd heeft, volgen de andere aanwezige ouders zijn 

voorbeeld en ziet de school zich op korte termijn van een groot misverstand verlost. 

 

Dit is een voorbeeld van hoe de school en de ouders kunnen samenwerken, in het belang van de 

kinderen. 

Evalueer nadien grondig de avond en trek daaruit conclusies. 

Na zo'n eerste informatieve ouderavond zal de drempel voor de ouders gevoelig verlaagd zijn. 

Ouders zullen gemakkelijker dan voorheen de stap naar school zetten. Dat was ook de bedoeling 

van dergelijke specifieke ouderavond. Er zullen meer „allochtone‟ ouders opgemerkt worden op 

de reguliere ouderavonden.  

 

Uitnodigingen: 

 

Standaard uitnodigingsbrieven voor ouderavonden of voor andere gelegenheden missen dikwijls 

hun effect. Een tweetalige uitnodiging (Nederlandstalig en een vertaling in de moedertaal van de 

ouders) zou al enig soelaas kunnen brengen. 

Deze vertaling betekent voor de niet-Nederlandskundige ouders een vorm van waardering en 

heeft dus een psychologisch voordeel. Bijkomend kunt u bij uw brief een pictogram bijvoegen 

die de boodschap van de brief verduidelijken (visualisering). 

Uitnodigingen voor ouderavonden hoeft u niet te lang op voorhand te bezorgen. Een aantal 

dagen vóór de ouderavond is goed. 

 

Huisbezoeken: 

 

'Allochtone‟ ouders dienen zo concreet en zo persoonlijk mogelijk benaderd te worden. 

Persoonlijk, rechtstreeks contact primeert boven schriftelijke communicatie. 

In dit kader plaatsen we dan ook de huisbezoeken. 

Huisbezoeken hebben een onschatbare waarde. Aan de andere kant vergen deze huisbezoeken 

veel tijd en energie. 

Bij huisbezoeken krijgt u bovendien een beter zicht op de thuissituatie van uw leerlingen. U kunt 

ouders bezoeken bij het uitnodigen voor een schoolactiviteit (ouderavond, schoolfeest), ziekte 

van een kind, een droeve gebeurtenis, een incident waarbij een kind betrokken was.  

 

Bij het eerste huisbezoek kan u het best meegaan met iemand die het gezin kent. Indien dit 

onmogelijk is, kan u misschien meegaan met iemand die de taal en de gewoonten van de mensen 

die u gaat bezoeken kent. Dit is belangrijk voor de introductie (taal, vertrouwen, gewoonten). Het 

is wenselijk om een eerste huisbezoek niet met negatieve boodschappen af te leggen. Het is 

belangrijk om eerst een vertrouwensrelatie uit te bouwen. 

Ouders appreciëren het gebaar van leerkrachten die hen bezoeken. De beleefdheid gebiedt ons 

iedereen in huis te begroeten. 

 

In tegenstelling met de westerse werkwijze kunt u best niet meteen met de deur in huis vallen. U 

kunt het best eerst over koetjes en kalfjes praten. Praat over het weer, over de kinderen, over de 

vakantie, over politiek, enz. 

Als u merkt dat er een serene sfeer in de lucht hangt, kunt u vertellen waarvoor u hen bezoekt. 
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Wanneer u tijdens een huisbezoek iets wordt aangeboden, kunt u beleefdheidshalve moeilijk 

weigeren. Als u niet te veel wenst te gebruiken (thee, koffie, frisdrank, gebak of koekjes) kunt u 

het best langzaam drinken of eten. Indien uw gastheer of gastvrouw u een volgend aanbod wenst 

te doen, kunt u zeggen dat u nog hebt. Dit geeft geen eerverlies en is dus aanvaardbaar. 

U dient eerst de aandacht van de vader te krijgen, eens de vader gewonnen, kunt u zich ook tot 

de moeder wenden. 

Als u wilt vertrekken, kan het goed zijn dat u gevraagd wordt om te blijven eten (in veel gevallen 

maakt men speciaal voor u een maaltijd klaar). Indien u niet wenst te blijven, kunt u zich 

verontschuldigen door te zeggen dat u nog huisbezoeken hebt of dat u naar familie moet. Dit 

wordt geapprecieerd (zoals u weet is familie belangrijk).  

 

Andere contacten 

 

Naast georganiseerde contacten (ouderavonden) vormen de spontane contacten ideale kansen om 

te komen tot ouderparticipatie. Benut alle mogelijke gelegenheden, waar dan ook (op straat, op 

school, aan de schoolpoort, in de winkel, elders).  Door uw hoge aanzien bij deze ouders ligt het 

voor de hand dat u de eerste stap zet. Toon uw interesse voor hen. Spreek hen aan (het 

gespreksonderwerp is niet zo belangrijk). 

Tracht hen naar de open deurdagen van de school te krijgen. 

 

Oppassen met sociaal dienstbetoon 

 

Het kan gebeuren dat ouders na verloop van tijd met allerlei vragen, die buiten het onderwijs 

liggen, naar u zullen komen. Die vragen kunnen zijn: documenten voorlezen en beantwoorden, 

huisvestingsproblemen, tewerkstellingsvragen, verblijfsonzekerheid, ... .  

Beschouw deze vragen als een blijk van vertrouwen die u gerust positief kunt benaderen. 

U doet er best aan deze mensen door te verwijzen (ook in uw gemeente of stad is er wellicht een 

integratie- of een diversiteitscentrum of een andere organisatie met een sociaal dienstbetoon).  

Schep hierin duidelijkheid voor u en vooral voor hen. 

Zoniet is het niet denkbeeldig dat u voortdurend de rol van sociaal assistent dient te vervullen. 

Het is namelijk zo dat deze mensen zich als het ware 'vastklampen' aan mensen die ze 

vertrouwen.  

 

Werken met moeders 

 

De moeders vormen de belangrijkste schakel binnen de opvoeding van de kinderen. De moeders 

brengen meer tijd door met de kinderen dan de vaders. Daarom is het belangrijk om te werken 

naar deze moeders toe, zeker de moeders van kleuters en jonge kinderen. 

Zo geeft het oprichten van moedergroepen in de schoot van de school een meerwaarde aan het 

werken aan ouderparticipatie. 

Via een moederwerking kunnen de twee opvoedingspatronen, thuis en school, beter op elkaar 

afgestemd worden. 

De moeders krijgen zo inzicht in de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de leerkrachten 

kunnen kennis maken met het opvoedingsmilieu van het kind. Dit kan voor positieve verras-

singen zorgen. 

Wel is het zo, dat men een dergelijke moederwerking degelijk dient voor te bereiden en liefst in 

overleg met interculturele medewerksters. 

 

Het zijn vooral de moeders die tijdens hun opvoeding van de kinderen geconfronteerd worden 

met allerlei vragen en problemen. Het gaat dan meestal over: achterstand op school, hoe 
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opvoeden, slechte invloeden van vrienden, discipline bij de jongeren, onzekere 

toekomstperspectieven. 

 

De moeders betrekken gebeurt in de eerste plaats via de mannen. De vaders dienen het eerst 

betrokken en versterkt te worden. Indien dit niet gebeurt, zou dit voor de nodige spanningen 

kunnen zorgen. Dit zou, in mindere mate, echter ook het geval zijn bij autochtone gezinnen 

(indien de vrouwen een voorsprong zouden krijgen). 

 

Als u de regels van de wij-cultuur respecteert, kunt u rekenen op de medewerking van de 

moeders. 

Het is moeilijker werken met moeders. Zij zijn afhankelijker  (echtgenoot, kinderen, huishouden, 

familie). 

Het kan in het begin moeizaam verlopen. 

 

Als een dergelijke moedergroep goed functioneert, kan er veel uitkomen. Zo kunnen de kinderen 

thuis beter opgevolgd worden. Het kan ook zijn dat de moeders de smaak te pakken hebben en 

andere zaken gaan vragen (het organiseren van Nederlandse taallessen of lessen maatschappelij-

ke oriëntatie).  

 

Aandachtspunten: 

* De man mag niet gepasseerd worden, hij moet akkoord gaan; 

* Win het vertrouwen van de vrouwen; 

* Huisbezoeken zijn zeker belangrijk; 

* Zorg voor boeiende onderwerpen; 

* Laat het vooral gaan over opvoeding op school en thuis; 

* Maak afspraken rond het vertalen; 

* Laat de vrouwen een inbreng doen; 

* Zorg voor kinderopvang. 

 

Oudere broer of zus 

 

In veel gezinnen kan u als leerkracht ook een beroep doen op een oudere broer of een oudere zus 

die Nederlandskundig is. 

Veel jonge mannen en jonge vrouwen die zelf een goede opleiding hebben genoten, trekken zich 

het lot aan van de jongsten van het gezin. Ook oudere broers en zussen die zelf geen al te best 

schoolverleden hebben willen het beste voor de broer of de zus. Daarom kan een oudere broer of 

zus een goede partner zijn, die bovendien Nederlands kent. Uiteraard kunnen zij de ouders niet 

vervangen. Bijgevolg kunnen zij moeilijk beslissen over bepaalde zaken. Sommige oudere 

broers of zusters zien de school als vijandig (dit heeft dikwijls te maken met hun eigen negatieve 

schoolverleden). 

 

Communiceren: 

 

Bij het contacten leggen, wordt er vooral gecommuniceerd. Bij veel ouders is dit wel een serieus 

probleem. Dit houdt in dat er moet vertaald worden. Vergeet hierbij niet dat het niet enkel een 

vertalen van de ene taal naar de andere is. Het is vooral een vertalen van de ene naar de andere 

cultuur. Hierbij is taal maar één aspect, er zijn er zoveel andere. In dit boek vind je hier 

ruimschoots antwoord op (zie communicatie). 

Bij het vertalen is het niet wenselijk om de leerlingen zelf te laten vertalen. 
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Schriftelijke berichten en mededelingen zijn niet echt aangewezen om te communiceren met 

deze mensen. Persoonlijk contact en mondelinge overdrachten zijn hier meer op hun plaats. 

Belangrijk is ook om vlug in te grijpen en niet te veel tijd verloren te laten gaan. Als er daartoe 

reden is, moeten de ouders snel gecontacteerd worden. 

U kan met de ouders duidelijke afspraken maken omtrent de communicatie met hen in functie 

van de opvolging van de kinderen.  Het taalprobleem en hun analfabetisme maakt het moeilijker 

om samen te werken. We zijn er desondanks van overtuigd dat met goede afspraken er wel 

degelijk sprake kan zijn van communicatie.  

 

Zo kan u met de ouders een kleurencode afspreken. Negatieve nota's schrijft u in het rood. Ook 

al kunnen de ouders het bericht niet lezen, weten ze door de rode code dat het iets negatiefs 

betreft. Ze kunnen de boodschap laten vertalen of ze zoeken met u contact. 

 

Bij alarmerende boodschappen kan u de nota laten vergezellen van een omgekeerde driehoek 

met een uitroepteken (!). 

Dit teken kennen de meeste ouders uit het verkeer, ze weten dat dit gevaar betekent. In deze 

gevallen zoeken ze het best contact op met u. 

Daarentegen schrijft u neutrale of positieve nota's niet in het rood. Dit is voor beide partijen 

duidelijk. 

 

Nederlandse taalbeheersing verbeteren 

 

Nog steeds stellen we vast dat er ouders mensen zijn die de Nederlandse taal onvoldoende of niet 

machtig zijn. Er wordt wel eens gezegd dat de ouders maar Nederlands moeten leren. 

Mogen we van hen verwachten dat zij Nederlands leren?  

Ja, zeker en vast. Veel mensen staan mijns inziens echter te weinig stil bij de redenen waarom 

deze mensen moeilijkheden hebben met het Nederlands. 

Waarom beheersen veel ouders de Nederlandse taal onvoldoende? 

De meeste van deze mensen zijn naar België of naar Nederland gekomen met het plan hier maar 

kort te blijven. Vanuit het tijdelijke van de migratie moet de (de)motivatie om Nederlands te 

leren bekeken worden.  

We mogen ook niet vergeten dat er in die tijd geen sprake was van taallessen. De mensen werden 

weinig of niet gestimuleerd tot het leren van het Nederlands. 

Een toenemend aantal „allochtonen' raakt steeds meer gemotiveerd 

nu ze merken dat ze eigenlijk veel langer blijven dan aanvankelijk hun bedoeling was. Er is nu 

een groeiende belangstelling voor taallessen. We kunnen zelfs zeggen dat de vraag groter is dan 

het aanbod. Hetgeen nieuwe structurele problemen oplevert. 

 

In Vlaanderen voeren we reeds jaren een inburgeringsbeleid. Naast het leren kennen van de 

maatschappij en de voorzieningen (hetgeen maatschappelijke oriëntatie wordt genoemd), is er 

veel aandacht naar Nederlandse taalverwerving. 

 

De gelegenheid om het Nederlands te leren is afhankelijk van de aard en intensiteit van de 

contacten die buitenlanders met Vlamingen of met Nederlanders hebben. 

Niet iedereen heeft die mogelijkheden om te „oefenen‟. Men blijft thuis de eigen moedertaal 

spreken, vaak om de kinderen tweetalig op te voeden.” 
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“Trefdag anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs (12 februari 2009) 

Communicatie in een multiculturele context door de heer Ali Salmi 

 

Voorafgaandelijk: 

Lesgeven aan anderstalige nieuwkomers of ruimer gesteld: lesgeven aan leerlingen van 

“allochtone” herkomst, is een complex gegeven. Er komen zoveel factoren bij te pas. 

Er is steeds veel te weinig tijd om hierover op een ernstige wijze geïnteresseerde leerkrachten 

en andere professionele geïnteresseerden te informeren of “klaar te stomen”. 

Communicatie in een multiculturele context is slechts één element, het gaat om zoveel meer. 

Ouderbetrokkenheid, Nederlandse taalkennis, belang van kleuteronderwijs, studiekeuze, 

socioculturele factoren, opstelling en houding van leerkrachten en directie, zijn slechts enkele 

andere. 

 

Randvoorwaarden van een goed schoolbeleid: 

Deproblematiseren van “allochtone” leerlingen 

Gelijkwaardigheid is de norm op school 

Principe van diversiteit 

Interculturalisatie = een must 

Oppassen met veralgemeningen. 

Geen vooroordelen en geen te lage verwachtingen 

Inzicht verkrijgen in de specifieke kenmerken van deze leerlingen 

 

Valkuilen – oppassen met: 

1) Veronderstellingen: Men vertrekt al te vaak vanuit bepaalde veronderstellingen in plaats 

van concrete zaken, feiten en vaststellingen. 

 “Iedereen is erg gemotiveerd” – “ouders weten voldoende over onderwijs” 

 Kansarmoede of het behoren tot de anderstalige groep impliceert weinig 

onderwijsinteresse 

 “Ze kunnen niets, ze willen niets” 

 Leerkrachten hebben vaak lage verwachtingen t.a.v. anderstalige leerlingen 

 

2) Veralgemeningen: 

Leerkrachten, net zoals de globale maatschappij, veralgemenen op vlak van de “allochtonen”.  

Dè “allochtoon” en dè anderstalige nieuwkomer bestaat niet, net zomin als dat dè autochtoon 

zou bestaan. 

De groep van anderstalige nieuwkomers is een erg heterogene groep. 

Gulden tip: ga na met wie je te maken hebt. Bepaal dan je methodiek! 
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3) Misverstanden – onduidelijkheden: 

Heel veel moeilijkheden in de interactie tussen mensen en zeker in de communicatie tussen 

personen die behoren tot verschillende cultuurgemeenschappen zijn te herleiden tot 

misverstanden die leiden tot onduidelijkheden. 

Inzicht verwerven in interculturele communicatie kan ervoor zorgen dat misverstanden 

maximaal vermeden worden. 

 

Uitgangspunten inzake anderstalige nieuwkomers 

Anderstalige nieuwkomers komen uit alle windstreken van de wereld. Er is dus een heel grote 

heterogeniteit onder deze groep leerlingen. Ze behoren tot diverse cultuurgroepen. 

Anderstalige nieuwkomers die behoren tot de groep van vluchtelingen/ asielzoekers hebben 

vaak een traumatische ervaring achter de rug. Hou rekening met hun emotionele 

gemoedstoestand. 

Veel van deze leerlingen behoren tot gezinnen die gekenmerkt worden door multi-problemen. 

Deze gezinnen zijn vooral bezig met “overleven”. 

Een groot deel van deze gezinnen bevinden zich in een onzekere verblijfssituatie. Uiteraard 

heeft dit een rechtstreeks gevolg op de motivatie voor school. 

Degenen die in hun land van herkomst een hoge status genoten vallen hier terug tot de laagste 

maatschappelijke posities. 

 

Belangrijke aandachtspunten: 

ERBIJ horen: Iedereen hoort graag ergens bij. Deze jongeren hebben daar nog meer 

behoefte toe. Laat hen voelen dat ze echt bij de klas/ de groep horen. 

Duidelijkheid: In de communicatie is duidelijkheid belangrijk. Zorg dus voor duidelijkheid! 

Contacten met ouders: Maak werk van contacten met de ouders. 

Emotionele status: Deze jongeren hebben vaak nog negatieve herinneringen aan hun 

verleden. 

 

Interculturele communicatie 

 

1. Theoretische benadering 

Om met elkaar te kunnen samenleven en elkaar te begrijpen communiceert men met elkaar. 

De wijze waarop die communicatie verloopt, bepaalt de aard van de relatie tussen de mensen. 

We spreken binnen de communicatieleer over een zender die een bepaalde boodschap 

uitzendt en een ontvanger die deze boodschap ontvangt. De boodschap wordt uitgezonden in 

een bepaalde code en kan bestaan uit gesproken woorden, oogcontact, gebaren of gewoon 
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niets zeggen. De ontvanger zal de ontvangen boodschap decoderen, dit is een interpretatie 

geven aan de ontvangen code. 

 

Expliciete communicatie 

Vlamingen, als leden van de ik-cultuur, hanteren doorgaans een expliciete 

communicatievorm. Dit betekent dat de nadruk ligt op de betekenis van de woorden zelf. Er 

hoeft niet naar achterliggende boodschappen gekeken te worden en de woorden dienen niet in 

een andere context bekeken te worden. Wat men zegt, bedoelt men ook zo expliciet. 

 

Bv.: Een leerkracht ziet dat een Vlaamse leerling afwezig oogt. De leerkracht spreekt hem 

hierover aan. De leerling antwoordt: „Mijn vader is ziek‟. 

De leerling geeft daarmee aan dat zijn vader ziek is en dat hij daarom droevig is. De 

leerkracht kent nu de reden van de „afwezigheid‟ van de leerling in de klas. 

 

Impliciete communicatie 

Personen die behoren tot een groepscultuur daarentegen hanteren meer een impliciete 

communicatievorm. Hier telt niet zozeer de inhoud van de boodschap, maar vooral de vorm of 

het relationele aspect. Deze vorm van communiceren is vooral ingegeven door de eer, die 

steeds hoog moet blijven. Men zal de boodschap in een andere, veiligere vorm gieten. 

 

Zelfs mensen uit de migratie die hier al heel lang leven hanteren dikwijls een impliciete 

communicatie. Ga er niet van uit dat iemand die hier al lang verblijft alles begrijpt op uw 

manier. 

 

Bv.: Een leerling van Turkse origine zegt tegen de leerkracht: “Mijn vader is ziek”. Eigenlijk 

geeft de leerling aan dat hij naar huis zou willen gaan. Zoals we reeds zagen is het belangrijk 

om respect te hebben en zorg te dragen voor de ouders. Daarom wil men bij zieke ouders zijn, 

om hen bij te staan en te verzorgen. „Mijn vader is ziek‟ wordt door de leerkracht natuurlijk 

begrepen als expliciete boodschap. Hij beseft niet dat de leerling eigenlijk naar huis wenst te 

gaan. De leerkracht wenst de leerling zijn vader beterschap en … gaat verder met de les. 

 

Bv.: Een persoon wenst met iemand mee te rijden. Hoe vraagt men dit? 

 

Expliciet: „Zou ik kunnen meerijden naar Brugge?‟ Het antwoord kan ja of nee zijn. 

 

Impliciet: „Moet u toevallig niet in Brugge zijn?‟ 

 

Voor iemand die de impliciete code gebruikt is het duidelijk, de vraagsteller wenst mee te 

rijden. Als hij niet kan of niet mag meerijden, zal het antwoord ook „duidelijk‟ zijn: 

“Excuseer, maar ik moet helaas niet naar Brugge. Misschien een andere keer”. De vraagsteller 

heeft een antwoord gekregen. 

 

Iemand die niet vertrouwd is met deze code zal bij deze boodschap vanuit zijn eigen 

communicatievorm begrijpen als zijnde dat de vraagsteller geïnteresseerd is in zijn plannen en 

wil weten of hij naar Brugge moet. Hij antwoordt dan: “Ja, ik moet daar zijn. Tot ziens.” 

 

Hij vertrekt ... echter zonder de vraagsteller. De vraagsteller kan zich dan gediscrimineerd 

voelen. 

Hij had toch „duidelijk‟ gevraagd of hij mee mocht meerijden. 
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Het is erg belangrijk om te weten dat de diverse bevolkingsgroepen diverse soorten 

communicatie hanteren. Weten dat dit zo is maakt het gemakkelijker om elkaar te begrijpen. 

Binnen elke cultuurgroep hanteert men dezelfde communicatievorm waardoor men elkaar 

begrijpt. 

 

Dit is zo voor volkeren die behoren tot de wij-cultuur (Marokkanen, Turken, Oost-

Europeanen en Zwart-Afrikanen). Hetzelfde is het geval voor de Vlamingen, zij verstaan 

elkaar ook, ze hanteren immers dezelfde communicatievorm. In het geval dat mensen uit de 

twee groepen elkaar ontmoeten en eenieder de eigen communicatiecode hanteert, is het 

bijgevolg niet uit te sluiten dat er communicatieproblemen ontstaan. Immers, beiden zullen de 

eigen communicatievorm hanteren en niet beseffen dat de ander een ander 

communicatiemodel heeft. 

 

Door etnisch-culturele verschillen kunnen er interpretatiefouten in de communicatie optreden. 

Hierdoor kan de overdracht van kennis, houding en vaardigheden (dus het lesgeven) in het 

gedrang komen. Deze overdracht kan inefficiënt verlopen. 

 

Binnen de communicatie kunnen hinderlijke storingen optreden: misverstanden, onbegrip, 

wantrouwen, irritaties, frustraties, afwijzing, antipathie, vooroordelen, enz. Een boodschap 

kan heel anders overkomen dan men bedoeld had. Dit is te begrijpen, binnen het 

communiceren is er ruimte voor verschillende interpretaties. Men vertrekt vanuit de 

interpretatie die men kent. Het is een groot voordeel om inzichten te verwerven in het 

denkpatroon en de communicatievorm van andere bevolkingsgroepen. Zo kan men er 

rekening mee houden en bepaalde boodschappen ook begrijpen. 

Zodanig dat de communicatie ongestoord en zuiver kan verlopen. 

 

Communicatieproblemen hebben met meer zaken te maken dan alleen met taalproblemen; 

ook met wederzijdse houding, kennis over elkaar en communicatieve vaardigheden. 

 

Er moet verbetering van de twee kanten komen. We moeten trachten om de ander (leerling, 

ouders) te laten functioneren en te laten communiceren op een expliciete wijze. Dit is wel een 

proces van jaren. Ondertussen moeten we verder en lijkt het me dan ook logisch om efficiënt 

te werken. 

 

De leerkracht is mijns inziens beter geplaatst om meer aandacht te hebben voor dit gegeven. 

Door het feit dat de leerkracht een sterkere achtergrond heeft. Natuurlijk ook omdat hij/zij een 

pedagogische opleiding heeft genoten. 

 

Aanbeveling 

U merkt dat het gemakkelijk is om misverstanden te doen ontstaan. Wees alert voor het 

interpreteren en het begrijpen van boodschappen. 

 

Als u twijfelt of u hebt het niet begrepen, moet u erover praten met de persoon in kwestie. U 

kunt het best vragen stellen en doorvragen tot u zekerheid hebt over de boodschap. 

 

Stel concrete vragen tot u een ja of een nee als antwoord krijgt. 
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Opgelet 

Het is erg belangrijk te weten in hoeverre de anderstalige nieuwkomer traditioneel is en niet 

de westerse gedragscodes heeft overgenomen. Het is dus het beste om in het begin wat af te 

wachten en de situatie in te schatten! Veralgemenen is immers verkeerd en contraproductief. 

Het is daarom goed om de praktische tips niet absoluut te nemen. 

 

2. In de praktijk 

 

Communicatie kan nooit duidelijk genoeg zijn 

Verkeerd begrepen boodschappen 

Als u een voorwerp mooi vindt of er met lof over spreekt, wordt dit ervaren alsof u het zou 

willen hebben. 

 

Dus als u zou zeggen “Wat een mooie tas”, kan dit worden begrepen als „ik zou die tas willen 

hebben‟. “Dat moet lekker zijn” kan betekenen „ik wil dat lekkers hebben‟. 

 

Vaak brengt dit soort boodschappen ook iets op. U krijgt dan namelijk ongevraagd dat lekkers 

(bijvoorbeeld koekjes). 

 

Volgens iemand die impliciet communiceert hebt u dat lekkers ook „gevraagd‟. U was 

duidelijk. 

 

Gewenste antwoorden 

Als u iets hebt uitgelegd, en u vraagt “Heb je het goed verstaan?” 

Dan kan het antwoord vaak „ja‟ zijn, terwijl hij/zij het in feite nog niet goed begrepen heeft. 

De leerling antwoordt het begrepen te hebben om geen schande op te lopen, voor zichzelf en 

ook voor de leerkracht (die zou het kunnen interpreteren als zou hij het niet goed hebben 

uitgelegd, gezichtsverlies voor de leerkracht). 

 

Tips: 

* Stel heel concrete vragen, vraag door totdat u zeker weet dat de leerling het begrepen heeft. 

* Gebruik de vraag: “Herhaal eens wat ik gezegd heb?” Of “Zeg het in je eigen woorden.” 

 

De vijfminutenregel 

Bij het maken van een afspraak wordt dit meestal niet concreet gemaakt. Men zegt dan bijna 

automatisch “tot over vijf minuten”. 

 

Nogmaals, onder degenen die dezelfde communicatie hanteren is dit duidelijk. „Tot over vijf 

minuten‟ betekent niet letterlijk tot over vijf minuten. Maar voor iemand die expliciet 

communiceert kan dit problemen opleveren. Want hij of zij zal er van uitgaan dat de afspraak 

effectief ook over vijf minuten is. 

 

“Tot over vijf minuten” kan ook zijn „straks‟ of een andere soort van vage omschrijving. 

 

Nogmaals: zelfs degenen die hier geboren zijn en haast perfect Nederlands spreken, zullen 

meestal impliciet communiceren. 
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Het valt dan ook niet te verwonderen dat er moeilijkheden tot zelfs conflicten kunnen 

ontstaan. 

 

Enkele voorvallen uit de praktijk 

Stefan, die een verwoede jogger is, spreekt met Moestafa af om ‟s morgens vroeg te gaan 

joggen. Ze spreken af om zeven uur. 

 

Stefan is er stipt om zeven uur en wacht en blijft wachten. Na lang gewacht te hebben, begint 

hij alleen aan het joggen. Toen ze elkaar „s avonds terug tegen kwamen, wou Stefan weten 

waar Moestafa ‟s morgens was gebleven. Moestafa was zich van geen kwaad bewust en 

antwoordde verbouwereerd: “Hadden we dan afgesproken?” 

 

Ikzelf heb een heel goede vriend, Mohamed. Welnu, af en toe spreken we af om bij te praten 

en om iets gaan te drinken. Dan zegt hij me: “Mijn vriend, tot over vijf minuten.” Dan weet ik 

hoe ver het staat. Binnen het uur moet ik hem dan niet verwachten. En hij heeft me nooit 

ontgoocheld, ik kan dan steeds eerst mijn werkzaamheden voltooien. 

 

Ontkennen van communicatieproblemen 

Een leerkracht of een leerling (of een ouder) geeft niet toe dat er problemen zijn. Men gaat er 

van uit dat de ander kennis heeft van de achtergrondkennis van de eigen cultuur. De 

leerkracht geeft niet toe dat er problemen zijn of is zich niet bewust van het feit van een ander 

communicatiemodel bij de ouders. Dus gaat hij/zij wat er gezegd wordt door de ouders 

begrijpen binnen zijn communicatiekader. 

Dit is ook maar normaal. In plaats dat de communicatie zou verbeteren, geraakt hij nog meer 

vast. Hier is vorming en informatie en ook wel training nodig. Het gaat vooral over het 

scheppen van duidelijkheid. 

 

Invloed van vooronderstellingen 

We hanteren allemaal vooronderstellingen over wat de ander wel of niet kan begrijpen. Het 

over- en het onderschatten. Het overschatten van de taalvaardigheid van een leerling of een 

ouder kan deze in een vervelende situatie brengen. De ouder of de leerling moet dan toegeven 

dat hij het niet begrijpt. 

Dit ligt moeilijk voor wat betreft de eer. Het risico dat de betrokkene dan maar ja zal knikken 

is groot. Dit draagt uiteraard niet bij tot een betere communicatie. 

 

Het onderschatten van de taalvaardigheid van de leerling kan ertoe leiden dat de leerkracht 

onnodig veel moeite doet of onnodig de taal aanpast. Een leerling kan zich gekleineerd en 

minderwaardig voelen. Doordat de taalrijkdom van de leerlingen er flink op vooruit gaat, 

gebeurt dit meer en meer. 

 

De leerlingen zullen zich niet alleen gekleineerd voelen, ze zullen zich weer geviseerd voelen. 

 

Een gesprek voeren met anderstalige ouders: 

Indien een leerkracht met ouders wenst te spreken, kan de leerkracht proberen het gesprek in 

het Nederlands te voeren. U moet dan nagaan of de ouders in voldoende mate het Nederlands 

beheersen. Lukt dit niet, dan kan u zoeken naar alternatieven. 
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Hierna beschrijven we een aantal mogelijkheden die de communicatie tussen leerkracht en 

ouder kunnen verbeteren. Praktisch gesproken komt het erop neer dat de bedoelingen van de 

één moeten overkomen bij de ander. Daarvoor hebben we een heleboel middelen tot onze 

beschikking, zoals lichaamshouding, intonatie, woordkeuze, gebaren, gezichtsuitdrukking, 

aanrakingen, enz. 

 

Hoe dit allemaal moet, hoe wij die middelen moeten gebruiken, hebben we ons van kindsbeen 

af eigen gemaakt. Deze communicatiemiddelen worden zonder problemen door ons allemaal 

onbewust toegepast. Ze behoren tot de vanzelfsprekendheden. 

 

Die vanzelfsprekendheden houden op als mensen elkaars taal en vooral elkaars manieren van 

communicatie niet of niet goed verstaan, of als ze van andere opvattingen uitgaan of andere 

verwachtingen hebben. Dat geeft spanningen en kan zo'n gesprek ook heel vermoeiend 

maken. 

Bovendien zijn mensen geneigd bij onduidelijkheden onmiddellijk klaar te staan met 

waardeoordelen over de ander. Die kunnen dan ook weer een goede communicatie in de weg 

staan. 

 

Mogelijkheden tot verbetering van de communicatie 

Impliciete communicatie: Zie eerder. 

Non-verbale communicatie 

Westerlingen maken ook gebruik van non-verbale communicatie. Personen die behoren tot de 

wij-cultuur maken er echter veel meer gebruik van. Non-verbale communicatie is heel 

belangrijk, zeker naarmate de taalproblemen toenemen. Uit het gedrag, de bewegingen, het 

gebruik van de handen en de mimiek kunnen we veel opmaken. Het gaat om begrijpen en 

doen begrijpen. De leerling kan uit onze opstelling veel halen. 

 

Andere invulling van oogcontact 

Binnen de non-verbale communicatie is de functie van het oogcontact heel belangrijk. Uit 

ervaring weten we dat er veel conflicten ontstaan vanuit een andere inhoud die men geeft aan 

het oogcontact. Binnen het onderwijs neemt oogcontact een heel belangrijke plaats in. 

 

Leerkrachten leren tijdens hun opleiding oogcontact te gebruiken. Het vormt een belangrijk 

hulpmiddel voor de leerkracht. 

 

Door oogcontact kan de aandacht van de leerlingen verkregen worden. Oogcontact heeft in 

het Westen echter ook een andere functie, nl. de eerlijkheid en de oprechtheid nagaan van 

iemand. Iemand die staat te liegen of iemand die wat te verbergen heeft, kan onmogelijk een 

ander recht in de ogen kijken. Zodoende heeft de leerkracht een goed instrument in handen 

om na te gaan of zijn leerlingen eerlijk zijn. 

 

Dit mechanisme van oogcontact werkt echter minder goed bij leerlingen die behoren tot de 

wij-cultuur. Immers, het oogcontact heeft bij deze bevolkingsgroep een andere functie. Men 

mag een meerdere, een oudere persoon of iemand die men respecteert niet recht in de ogen 

kijken. Door het niet aankijken van iemand toont men zijn respect voor die persoon. Door 

deze verschillende invulling van het oogcontact ontstaan er veel misverstanden, met al de 

gevolgen van dien: conflicten, wrijvingen en verkeerde conclusies. Het is daarom een 

voordeel om te weten hoe deze leerlingen omgaan met oogcontact en hoe ze respect tonen. 
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Het is dus niet zo dat een meisje dat haar ogen afwendt van haar leerkracht staat te liegen of 

niet wil meewerken. Of dat ze zich niet wenst aan te passen of geen respect heeft voor 

leerkracht. Ze heeft juist wel respect voor haar leerkracht, alleen toont ze die op haar eigen 

manier, door haar ogen af te wenden. 

 

Aanbeveling Lesgeven is een zaak van evenwicht 

 

DT-regel van Ali Salmi: heb een hart (hart met een t) en wees hard (hard met een d). Dit 

betekent dat een leerkracht aan de ene kant hulpvaardig, tegemoetkomend en begrijpend moet 

zijn en met een luisterend oor (2 oren mogen ook) dient te zijn. Aan de andere kant dient 

dezelfde leerkracht eisend, grenzen trekkend en vastberaden te zijn. 

 

 Aanbevelingen 

 De doelgroep maakt veel gebruik van non-verbale communicatie; 

 Het gaat om de juiste beweging of mimiek, niet om de hoeveelheid van bewegingen; 

 We hebben heel wat mogelijkheden, maar ook enkele beperkingen (geschikt voor 

simpele boodschappen); 

 Maak gebruik van uw handen (gebaren); 

 Let op met oogcontact: door u niet aan te kijken tonen ze respect voor u als leerkracht; 

 De leerkracht moet zich er bewust van zijn dat hij/zij bewust of onbewust non-verbale 

signalen uitzendt. 

 

Belang van interculturaliteit binnen de lerarenopleidingen 

Een belangrijk gegeven zijn de lerarenopleidingen, die mijns inziens extra aandacht 

verdienen. Toekomstige leerkrachten dienen ernstig te worden voorbereid op hun toekomstige 

job. De huidige opleidingen komen helaas niet in voldoende mate tegemoet aan de behoeften 

en de noden. Momenteel leren de toekomstige leerkrachten les te geven aan “fictieve 

leerlingen”, aangezien de opleiding te weinig is afgestemd op de veranderingen in de 

maatschappij. 

 

Naast de huidige leervakken zou er meer aandacht dienen uit te gaan naar het Intercultureel 

Onderwijs, zodanig dat de leerkrachten beter zijn voorbereid op het lesgeven in de 

interculturele samenleving waarin zij leven. Een projectweek organiseren op een totale 

opleiding is absoluut ontoereikend. 

 

De lerarenopleiding maakt een aantal wijzigingen door, waarom zou daarbij niet het aspect 

interculturaliteit kunnen opgenomen worden? 

 

Een ander krachtig signaal is het aanwerven van leerkrachten van „allochtone‟ herkomst, 

 

De kern van de zaak is: 

* werken aan de taalsituatie van de leerlingen; 

* nood aan een schoolklimaat bij de leerlingen; 

* kinderen zo vroeg mogelijk naar school laten gaan; 

* verhogen van de ouderbetrokkenheid; 

* scholen leren omgaan met deze leerlingen; 

* aandacht voor het interculturele binnen de leerkrachtenopleidingen; 

* het accepteren van deze leerlingen en een duidelijk anti-racistisch beleid voeren; 
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* er zijn ook socio-culturele factoren (buiten het onderwijs). 

 

Tips bij het lesgeven: 

* Wees duidelijk; 

* Geef vertrouwen; 

* Heb oor (maak tijd) voor uw leerlingen; 

* Heb respect voor de eigenheid van de leerlingen en van de ouders; 

* Heb inzicht in de leefwereld van de leerlingen; 

* Vertrek vanuit de situatie van de leerlingen; 

* Heb geen vooroordelen; 

* Persoonlijk contact met de ouders primeert; 

* Denk aan de (impliciete) communicatie; 

* Denk aan de non-verbale communicatie; 

* Tracht conflicten te vermijden, los conflicten pragmatisch op; 

* Denk aan de DT-regel: hard (=streng) zijn en een hart (=rechtvaardig) hebben; 

* Stel regels, op een positieve manier; 

* Laat de leerlingen voelen dat u de leerkracht bent. 

 

1 gouden raad: GOEDE BEDOELINGEN ALLEEN ZIJN ONVOLDOENDE! 

GA NA MET WIE U TE DOEN HEBT. 

Ali SALMI 

Schepen van de stad Mechelen, bevoegd voor o.a. diversiteit en gelijkekansenbeleid 

Auteur van de praktijkboek „Lesgeven aan Fatima en Ahmed‟ (1996 – ACCO) 

Auteur van „Lesgeven aan Olga en Moestafa‟ (2009 - Acco, Leuven) – nog te verschijnen in 

2009” 
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De leerkrachten …. communiceren met ouders 

 

Communicatie is het sleutelbegrip als het gaat om betrokkenheid tussen ouders en scholen. 

Op alle scholen voeren leraren heel regelmatig formele en informele gesprekken met ouders. 

 

Communicatie is niet alleen een sleutelbegrip, het wordt vaak ook als een knelpunt ervaren. 

Met de ene ouder komen gesprekken vanzelf op gang, met andere lukt dit in het geheel niet. 

Taalproblemen worden daarbij nogal eens als obstakel genoemd. Als ouders de Nederlandse 

taal niet of nauwelijks beheersen is communiceren lastig. Ook cultuurverschillen, wederzijdse 

beeldvorming, sociale vaardigheden en de context van de gesprekken beïnvloeden de 

communicatie. Elke cultuur heeft behalve verschillen ook overeenkomsten, te veel nadruk 

leggen op die verschillen is geen goede basis voor communicatie, integendeel. 

 

Ouders hebben naast opvoeden van hun zoon/dochter ook nog andere taken, zoals werk, 

relatie en de zorg voor bv. grootouders of andere kinderen. Die taken concurreren met het 

ondersteunen van de schoolloopbaan van hun zoon/dochter. Toch zijn de meeste ouders wel te 

motiveren om hun zoon/dochter te helpen met zijn schoolwerk, ook willen zij daarover graag 

in gesprek met de leraar.  

 

De houding van leraren in de contacten met ouders beïnvloedt hun communicatie. Daarbij 

gaat het bv. om een uitnodigende houding in woord en gedrag, waardering tonen voor de 

ervaring van ouders, begrip voor de taken van ouders, luisteren en open staan voor kritiek.  

 

Het is belangrijk dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten effectief verloopt. Van 

beide kanten zijn er verwachtingen naar elkaar over de manier waarop er gecommuniceerd 

wordt. Het is belangrijk om rekening te houden met de verwachtingen van die ouders. De 

manier waarop ouders communiceren is van veel verschillende factoren afhankelijk. Men kan 

verschillende aspecten van ouders opsommen waarbij rekening gehouden moet worden met 

het contact met ouders. 

 

Het is niet de bedoeling om ouders in een hokje te plaatsen, maar wel om een duidelijk 

(thuis)beeld te krijgen van die ouders en hun mentaliteit, opvoedingswijze zodat hier later 

rekening mee gehouden kan worden. Om ouders bij de school te  betrekken moet de school op 

de eerste plaats zijn deuren voor ouders openen. Het klimaat, de sfeer, moet uitnodigend zijn 

voor ouders, het zullen vooral leerkrachten en de directie zijn die een open school kunnen 

creëren. Je kunt je alleen betrokken voelen met iets (school) als je weet wat dat iets (school)  

inhoud. De ouder moet de school leren kennen, moet weten wat er op de school gaande is, hoe 

de school werkt, wat de school wil, wat de uitgangspunten zijn, met wie hebben ze te maken, 

bij wie kunnen ze terecht. Een goede public relations is belangrijk. Om ouders te krijgen op 

school, moeten situaties gecreëerd worden waarin ze hun bereidheid daartoe kunnen tonen en 

om kunnen zetten in actie. De mogelijkheden die er voor ouders zijn om in de school hun 

betrokkenheid te tonen zal voor een groot deel ook bepaald worden door het team. Ouders 

kunnen nog zoveel willen, de individuele leerkracht bepaalt vaak bij welke activiteiten hij of 

zij dan niet de ouders kan gebruiken. Binnen het team zal een zekere mate van eensgezindheid 

moeten bestaan over de vorm en de mate van ouderbetrokkenheid in de school. De eerste stap 

over de schooldrempel is deze bij de inschrijving, een gesprekje met de directie, misschien 

ook een kijkje nemen door de school en een informatieboekje geven kan de eerste globale 

indruk van en over de school in positieve zin beïnvloeden. 
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Een belangrijke theorie met betrekking tot communiceren is de communicatietheorie. De 

definitie van het begrip communicatie: een situationeel gedragsproces tussen mensen waarbij 

wederzijds boodschappen door middel van een kanaal worden aangeboden.  

De boodschappen worden zowel bewust als onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd. 

De intentie is dat de bewuste boodschappen worden verwerkt tot informatie met een betekenis 

zoals door de zender is bedoeld. Dit proces wordt beïnvloed door het verleden, heden en de 

toekomst van zowel de mensen als het proces zelf. 

 

Communicatie vindt altijd plaats in een situatie. De situatie is erg belangrijk voor de 

communicatie. Want zo kan iedereen die zich in de situatie bevindt een eigen inschatting 

ervan maken. Deze inschatting of interpretatie wordt beïnvloed door de ervaring en de kennis 

van de personen. 

 

De zender is altijd de persoon die de boodschap „verstuurt‟ en de ontvanger degene die de 

boodschap ontvangt. Elke boodschap kent een inhoudelijk en een betrekkingsaspect. Het 

„verpakken‟ van een boodschap heet coderen. De zender kiest voor een bepaalde codering 

zodat zijn doelgroep bereikt wordt. Het is vervolgens de taak van de ontvanger om de 

boodschap te decoderen, ofwel de boodschap op een juiste manier te interpreteren. Het 

antwoord noemen we terugkoppeling of feedback. 

 

Feedback is dus de reactie op de gestuurde boodschap. Uit feedback kan afgeleid worden of 

de boodschap op de door de zender gewenste manier is geïnterpreteerd. Mensen kunnen ook 

op een andere manier feedback geven. Bijvoorbeeld door middel van lichaamstaal. Aan de 

hand van lichaamstaal kun je ook afleiden of de ontvanger de boodschap heeft begrepen. 

 

Wat ook bij communicatie hoort, is het verleden, heden en de toekomst. Of, dat wat er is 

gebeurd, er gebeurt en wat er gaat gebeuren. In die kanalen kan ruis optreden. In dat geval 

ontvangt de ontvanger niet dezelfde informatie als door de zender was verstuurd. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben. Doordat de situatie door de deelnemers aan het 

communicatieproces op een eigen individuele manier wordt geïnterpreteerd wordt de situatie 

vaak op verschillende manieren geïnterpreteerd. Dit kan leiden tot ruis. 

 

Wie met communicatie wil starten moet de doelgroep kennen, de allochtoon bestaat niet, en 

dus zijn een grondig vooronderzoek en een serieuze voorbereiding absolute voorwaarden.  

 

Kennis van cultuurverschillen kan veel helpen, als de communicatie niet optimaal verloopt, 

zullen ouders zich onbegrepen voelen en minder snel terug een beroep doen op de school. 

Door aan communicatie ondersteunend onderzoek te doen, krijgt men de kans om het 

multiculturele imago van de school bij te sturen, problemen met de communicatie op te 

sporen. 
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Om ouders optimaal te bereiken is het voor de leerkracht een noodzaak om een aantal 

gesprekstechnieken meester te zijn o.a.:  

 

Verbale communicatie 

 

Waarnemen en interpreteren 

De waarneming van mensen is altijd gekleurd. Er zijn altijd meteen gedachten en 

meningen over datgene wat waargenomen wordt. De werkelijkheid wordt 

geïnterpreteerd, het gedrag van mensen wordt afgestemd op de interpretaties. 

 

Luisteren 

Goed luisteren, betekent dat men gericht moet zijn op degene die men iets wil 

vertellen, dat degene de gelegenheid krijgt en gestimuleerd wordt om mee te delen wat 

voor diegene van belang is. 

 

Aspecten van luistergedrag: 

- Oogcontact maken; 

- Geïnteresseerde houding; 

- De verteller aanmoedigen door te gaan; 

- Verduidelijking vragen wanneer iets niet begrepen wordt; 

- Doorvragen; 

- Samenvatten; 

- Eigen associaties, meningen en opvattingen achterwege laten; 

- Eigen emoties onder controle houden; 

- De ander niet opjagen; 

- Niet bang zijn voor stiltes. 

 

Samenvatten 

Door samen te vatten, kan men de ander stimuleren zijn mening onder woorden te 

brengen. Ook kan men de ander uitnodigen om de voor hem/ haar zelf meest relevante 

aspecten naar voren te brengen. 

 

Aspecten van samenvatten: 

- Ordening brengen in een gesprek; 

- Stimuleren tot verdere exploratie; 

- Emotionele uitspraken tot de zaak terugbrengen; 

- Rust scheppen; 

- Interesse tonen; 

- Controleren; 

- Veelpraters afremmen; 

- Inzicht krijgen in overeenkomsten en verschillen; 

- Inhoud en gevoel uit elkaar halen. 

 

Vragen stellen 

Vragen worden gesteld als een bepaald onderwerp nog niet aan de orde is gekomen, 

wat men wel wil bespreken, of wanneer er meer informatie te verkrijgen valt. 

 

Aspecten van vragen stellen: 

- Peilen van ideeën, meningen en/ of gevoelens; 
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- De ander helpen meer zicht te krijgen op eigen ideeën, meningen en/ of 

gevoelens; 

- Interesse tonen in de ander; 

- De ander de gelegenheid geven zich af te reageren; 

- Feiten trachten te achterhalen; 

- Feitelijke informatie verzamelen; 

- De ander tot een keuze dwingen; 

- Samenvatten van inhoud of conclusie van een gesprek; 

- Beleefdheidsuiting; 

- Een praatje aanknopen; 

- Informatie concreter maken of verdiepen. 

 

Concretiseren 

Door middel van concretiseren probeert men de ander tot een nadere precisering te 

brengen voor wat tot nu toe is gezegd. 

 

Aspecten van concretiseren: 

- Nagaan wat met het waargenomen non-verbale gedrag wordt bedoeld; 

- De ander laten merken dat er interesse is; 

- Stimuleren tot verdere exploratie of toelichting; 

- Zowel de inhoud als de gevoelskant van een verhaal boven tafel krijgen; 

- Vergroten van validiteit, volledigheid, relevantie en duidelijkheid van een 

uitspraak of antwoord; 

- Verantwoord tot een waardering, conclusie of conclusie kunnen komen. 

 

Meningen 

Bij het geven van een mening is het van belang dat er opbouw van de formulering, 

presentatie, durf en eerlijkheid aanwezig is. 

 

Aspecten van het geven van een mening: 

- Spreken in de ik- vorm; 

- Structuur aanbrengen; 

- Letten op de congruentie met het non-verbale gedrag; 

- De ander niet kwetsen; 

- Niet bang zijn om iets stoms te zeggen; 

- Niet bang zijn voor een afwijzende reactie; 

- Niet beschuldigen; 

- Rekening houden met het incasseringsvermogen van de ander. 

 

Omgaan met gevoelens 

Gevoelens kunnen op verschillende manieren onder woorden gebracht worden. 

Gevoelens kunnen zich zowel op verbale als non-verbale wijze uiten. Bij het uiten van 

gevoelens wordt aangegeven hoe je je voelt en waarop dat gevoel gebaseerd is. 

Gevoelens worden het beste onder woorden gebracht door middel van een ik - 

boodschap, vergezelt van informatie over de gebeurtenis of het feit. 

 

Aspecten van het exploreren van gevoelens van anderen: 

- Observeren van het non-verbale gedrag; 

- Vertonen van actief luistergedrag; 
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- Parafraseren en samenvatten; 

- Doorvragen; 

- Niet in feiten vluchten; 

- Weten van ophouden; 

- Personaliseren. 

 

Feedback 

Feedback geven: De ander laten weten hoe de boodschap geïnterpreteerd wordt, welk 

effect de interpretatie heeft en wat daarvan gevonden wordt. 

 

Aspecten van het geven van feedback: 

- Concreet gedrag beschrijven; 

- Er bij vertellen wat het met je doet; 

- Niet uitsluitend negatief zijn; 

- Suggesties doen voor verbetering; 

- Bruikbare feedback geven; 

- Feedback doseren; 

- Om een reactie vragen; 

- Op het non-verbale gedrag van de ander letten; 

- Zo kort mogelijk zijn; 

- Rekening houden met het incasseringsvermogen van de ander. 

 

Feedback ontvangen: Er voor openstaan en bereid zijn om het eigen gedrag bij te 

sturen. 

 

Aspecten van het ontvangen van feedback: 

- Luisteren; 

- Nagaan of je de ander goed begrijpt; 

- Doorvragen; 

- Navragen bij anderen; 

- Vragen naar de betekenis die het gedrag voor de ander heeft; 

- Accepteren betekent niet dat je het er mee eens bent; 

- Eerlijk laten blijken wat het je doet; 

- Zelf bepalen of je je gedrag wilt veranderen. 

 

Assertief reageren 

Assertiviteit heeft te maken met de mate waarin en de manier waarop men in allerlei 

situaties voor zich zelf opkomt. 

 

Aspecten van assertief reageren: 

- Verantwoording afleggen; 

- Voor je mening uit of opkomen; 

- Voor je gevoelens uitkomen; 

- Nee zeggen; 

- De ander iets vragen; 

- Een keuze maken; 

- Onderhandelen. 
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Non- verbale communicatie 

 

Door middel van houding, mimiek en gebarentaal kan er non-verbaal gecommuniceerd worden. 

 

Aspecten van non- verbaal gedrag: 

- De manier waarop iemand spreekt; 

- Het uiterlijk; 

- Lichaamshouding en motoriek; 

- Gebaren; 

- Mimiek; 

- Nabijheid; 

- Stilte. 

 

Omgaan met ouders en diversiteit 

Leerkrachten hebben te maken met verschillende jongeren en ouders, uit verschillende sociale 

milieus en culturen en met verschillende leef en opvoedingsstijlen. Zij hebben kortom altijd te 

maken diversiteit. Onder diversiteit wordt verstaan: alle verschillen tussen mensen die van 

invloed (kunnen) zijn op het denken, doen en voelen en waarbij groepen gevormd worden 

(sekse, etniciteit, cultuur, sociale klasse, opleidingsniveau, handicap). 

 

Belangrijke aspecten bij het omgaan met diversiteit zijn: 

- Kunnen luisteren, vragen kunnen en durven stellen; 

- Interesse hebben in de ander, je in kunnen leven in de ander, de ander 

proberen te begrijpen (inlevingsvermogen) en te respecteren; 

- Een ander het gevoel geven er bij te horen (sociale insluiting); 

- Zoeken naar overeenkomsten met de ander en tegelijkertijd inzien van de 

meerwaarde die verschillen kunnen bieden (verrijking); 

- De relativiteit van de eigen manier van denken, voelen en doen inzien; 

- Kunnen reflecteren op beeldvorming, imago en stereotypering; 

- Kunnen reflecteren en actie kunnen ondernemen als het gaat om institutionele 

beeldvorming en uitsluiting; 

- Ouders bewust maken over de leuke dingen van het kind; 

- Benader de ouders en kinderen positief, wat ze bijv. goed doen; 

- Negatief gedrag omzetten naar een positieve benadering van ouder en kind; 

- Bouw een band op met de ouders. 

 

Verder is het belangrijk dat: 

- Ouders (het gevoel hebben) welkom te zijn; 

- Ouders (het gevoel hebben) serieus genomen (te) worden; 

- Ouders (het gevoel hebben) zich vertrouwd (te) voelen; 

- Er een positief en veilig klimaat binnen het centrum heerst; 

- Er een eenduidige visie met betrekking tot ouderbetrokkenheid is, en dat de 

leerkrachten deze uitdragen; 

- Leerkrachten een open houding hebben naar ouders toe en interesse tonen in 

de mening en wensen van ouders; 

- Het hoe en waarom van de regels duidelijk gemaakt worden aan ouders. 
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Normen en waarden: elke ouder heeft verschillende normen en waarden, het is belangrijk om 

hiermee rekening mee te houden door deze te begrijpen en te respecteren. Factoren waarin 

normen en waarden kunnen verschillen: 

 

Alcohol 

Cultuur 

Drugs 

Geslachtsverhouding 

Milieu 

Opvoeding 

Politiek 

Relaties 

Religie 

Respect 

Scheiden 

School 

Seksualiteit 

Werk/sociale klasse/sociaal netwerk 

Ziekte 

 

 

Ouders kunnen ook een verschillend idee over “naar school gaan” hebben, bv.: „leren is een 

zaak van de school‟; „ik heb genoeg inzicht door de informatie die mijn zoon/dochter 

meeneemt, het gaat toch goed zo‟; „van onderwijs het ik geen verstand‟; „als de school mij 

ontdekt , hou ik geen vrije tijd meer over‟; „ik wil niet dat mijn zoon/dochter de dupe wordt 

van mijn bemoeizucht‟. 

 

Om deze mensen over de drempel te krijgen zal het ganse team informatie in duidelijke, 

begrijpelijke taal moeten blijven geven of door via een persoonlijke benadering mensen 

trachten te motiveren en uit te nodigen. Het organiseren van laagdrempelige contact- en 

kennismakingsactiviteiten op school, zoals kijk en doe-activiteiten, activiteiten waarbij hun 

eigen zoon/dochter betrokken zijn kunnen hierbij helpen. (video of fotoreportage van 

projecten of uitstappen, tentoonstelling van gemaakte werkstukken, enz.) 

 

In het algemeen kan worden gesteld, dat daar waar de ouders niet naar de school gaan, de 

school naar de ouders moet gaan. Dit kan betekenen dat de school (allochtone) ouders kan 

proberen te bereiken en betrekken bij het onderwijs door ofwel ouders tegemoet te komen in 

hun eigen taal, samen te werken met andere organisaties, aandacht te geven aan verschillende 

culturen in lessen of projecten, in school cursussen voor ouders organiseren (bv. Nederlands) 

waardoor de toegankelijkheid vergroot wordt en zo indirect invloed kan hebben op mogelijke 

andere contacten. 
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De leerlingen, hoe kijken zij naar ouderbetrokkenheid? 
 

De Vlor en de Vlaamse scholierenkoepel hebben samengewerkt rond “Hoe geven jongeren 

betekenis aan de relatie gezin-school” 

 

De analyses van de focusgroep met leerlingen van secundair onderwijs worden in het 

najaar 2011 openbaar gemaakt. 

 

Hier zullen we antwoorden krijgen op de vragen: 

 

 Hoe jongeren de betrokkenheid van hun ouders bij de school beschrijven? 

 

 Hoe jongeren de betrokkenheid van de school bij de thuissituatie beschrijven? 

 

 Hoe jongeren de touwtjes van de relatie school-thuis in handen houden? 

 

Op de Inspraakdag voor scholieren in het Vlaams Parlement op 18 maart 2011 werd er in de 

werkgroep Gezin-school dieper ingegaan op de relatie ouders-jongeren-school. Via het spel 

“gezin-school / Wie is het?” werd gepoogd de visie, het standpunt van de jongeren over de 

ouders-school-verhouding te achterhalen. Dit spel liet toe om, ongedwongen, de mening over 

ouderbetrokkenheid van de jongeren te leren kennen.  

 

In groep gaan de jongeren discussiëren over ouderbetrokkenheid, hoe zij dit zien en ook hoe 

zij dit aanvoelen. Het was verbazend te horen hoe de jongeren echt over ouderbetrokkenheid 

een eigen mening hadden. Dit spel zou de school kunnen helpen om eigen jongeren te 

betrekken bij het zoeken naar verbeterpunten rond ouderbetrokkenheid. 

 

Heel vaak bleek dat jongeren de betrokkenheid, de interesse die hun ouders voor hun studies 

toonden meer apprecieerden dan dat hun ouders naar het oudercontact op school gingen. Zij 

vonden dat ouders persoonlijk contact met de school moesten hebben bij problemen, anders 

hoefde de school geen contact te hebben met hun ouders. Meeleven, eventueel helpen, 

ondersteunen, het voorbeeld zijn, de nodige structuur verlenen, bij het schoolwerk, ervaren de 

meeste jongeren als zeer belangrijk in hun schoolloopbaan.  

 

Korte samenvatting van het spel op de Inspraakdag: 

 

Draaiboek: Wie is het ? 

 

- De deelnemers worden in maximum 5 duo‟s verdeeld. 

 

- Elk duo krijgt een spel kaarten. Op elke kaart staat een personage met foto en een 

korte beschrijving. (zie voorbeeld tekst2)   

 

- Je kiest een personage uit de stapel en toont het niet aan de verschillende duo‟s. 
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- De duo‟s stellen om de beurt een ja/nee-vraag over de personages. De vragen moeten 

altijd verschillend zijn. Het antwoord (ja of nee) wordt nooit voor de hele groep 

gezegd, alleen voor het duo dat de vraag heeft gesteld. 

 

- Er volgt een discussie over de vraag die werd gesteld. Het is belangrijk dat de 

discussie gemodereerd wordt op het niveau van de leerlingen. Moeilijke woorden, te 

lange zinnen … gebruik je best niet. 

 

o Wat vinden jullie ervan dat je ouders je vragen thuis te helpen als je eigenlijk 

schoolwerk hebt? Ga je tegen hen in of doe je wat ze vragen? Wat is een ideaal 

evenwicht?  

o Is het belangrijk dat je ouders naar het oudercontact gaan? Waarom? Zouden je 

ouders verplicht moeten worden om te gaan? Hoe kan je er als leerling voor 

zorgen dat je ouders gaan? 

o Wat vinden jullie ervan dat een leerling naar de school gaat waar zijn of haar 

ouders lesgeven? Mogen de leerkrachten zomaar verhalen vertellen aan de 

ouders? Is dat eerlijk? Worden leerlingen van wie de ouders lesgeven op 

dezelfde school, bevoordeeld? 

o Is het de taak van je ouders om te helpen met huiswerk of het opvragen van 

lessen?  

o Wat vinden jullie van een internaat? Wat zijn de pro‟s en contra‟s? Zijn ouders 

die hun kind op internaat sturen meer of minder betrokken bij de school? 

o Is het belangrijk dat ouders vaak je schoolagenda controleren? Waarom (niet)?  

o Doet de school genoeg moeite om de ouders van een leerling te informeren als 

die gescheiden zijn? Wat zou ze (extra) kunnen doen? 

o Kunnen ouders je stimuleren om een bepaalde richting wel of niet te doen? 

Hoe ver mogen ze daarin gaan?  

o Wat kunnen je ouders doen om jou te motiveren voor school? Helpen 

beloningen? Is het zinvol om te zeggen dat je zoveel uur per dag of week moet 

studeren? 

o Is het een goed idee om je thuissituatie verborgen te houden op school? Is het 

normaal dat scholen zicht willen hebben op je thuissituatie of schenden ze 

daarmee je privacy? 

o Wat vinden jullie ervan dat sommige ouders zelf lesgeven aan hun kind? Wat 

zijn de pro‟s en contra‟s? 

o Moeten scholen rekening houden met moeilijke thuissituaties? Wanneer wel of 

niet? Hoe kunnen ze er rekening mee houden? 

o Is het belangrijk dat scholen weten dat ouders moeite hebben om de 

schoolrekening te betalen? Wat kunnen scholen daaraan doen? 

o Is het goed dat ouders jou volledige vrijheid geven op school? 

o Vind je het een goed idee dat je ouders lid zouden zijn van de ouderraad? 

Waarom wel of niet? 
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o Hoe moeten scholen communiceren met ouders die niet goed Nederlands 

spreken?  

o Wat zou je ervan vinden als je ouders een privé-leerkracht inschakelen om je te 

helpen?  

o Zouden ouders verplicht moeten worden om er mee voor te zorgen dat hun 

zoon of dochter niet spijbelt? Wie heeft hier de meeste verantwoordelijkheid: 

de leerling, de school of de ouders? 

o Hoe zou je reageren als je ouders een conflict hadden met de school? Zou je 

denken dat zoiets in je nadeel zal zijn? Zou je als leerling het recht moeten 

hebben om te weten waar het conflict over gaat? Zou je als leerling het recht 

moeten hebben om je mening te geven? 

o Vind je het leuk als je ouders met je leerkrachten bellen? Waarom wel of niet? 

Zou je het recht moeten hebben om te weten waar het gesprek over gaat? 

o Als je leerkrachten weten dat je geen steun krijgt thuis, zijn ze dan verplicht 

om je te helpen? 

o Zou een school iemand met een leerprobleem moeten kunnen weigeren omdat 

ze vermoeden dat de samenwerking met de ouders niet goed zal zijn? 

o Mogen leerkrachten vragen stellen over je ouders of familie tijdens de les? Is 

dat goed voor het contact tussen leerkrachten en leerlingen of net niet? 

o Moeten school en thuis strikt gescheiden blijven? 

o Hoe belangrijk is de thuistaal voor je situatie op school? Wat met dialect? 

 

- Na de (korte) discussie, kan het volgende duo een vraag stellen en gebeurt hetzelfde. 

 

- Geleidelijk aan kunnen de duo‟s personages elimineren en komen ze te weten welk 

personage je in je handen houdt. 

 

- Het eerste duo dat raadt om welk personage het gaat, is de winnaar en krijgt een 

beloning.  

 

- Niet het eindresultaat is belangrijk, maar via de opmerkingen van de jongeren 

komt men heel veel te weten over hun visie op ouderbetrokkenheid. 

Tekst2  

(de bijhorende foto‟s werden hier weggelaten maar kunnen steeds opnieuw aangemaakt 

worden naar eigen aanvoelen) 

 

Personages Wie is het ? 

 

De verschillende situaties waarover de jongeren discussiëren kunnen uit volgende tekst 

gehaald worden 
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JORIS 

- Joris‟ vader heeft een eigen horecazaak en zijn moeder is chronisch ziek. Joris heeft 

nog twee jongere zusjes. Hij moet vaak op hen letten als zijn ouders dat niet kunnen. 

Daardoor heeft hij niet veel tijd voor school. Hij maakt zijn huiswerk en leert zijn 

lessen meestal ‟s nachts, als zijn zussen in bed liggen. Daardoor is hij vaak moe op 

school. Zijn leerkrachten zetten soms nota‟s in zijn agenda. Zijn vader hoopt dat Joris 

later de zaak overneemt en is nog maar één keer naar het oudercontact gegaan.  

ESMEE 

- Esmees ouders zijn allebei leerkracht op de school waar Esmee zit. Ze weten hoe de 

school werkt en welke leerkrachten Esmee heeft. Ze wordt heel erg gevolgd door haar 

ouders. Ze vragen haar lessen op en controleren haar huiswerk. Ze praten met haar 

leerkrachten in de lerarenkamer en horen dus vaak verhalen over haar. Esmee vindt 

dat helemaal niet leuk. Ze heeft het gevoel dat ze geen eigen leven heeft op school.  

ROEL 

- Roels vader werkt vaak in het buitenland en zijn moeder is huisvrouw. Ze zijn met zes 

kinderen thuis. Roel zit op internaat. Daar leert hij elke avond zijn lessen of maakt hij 

huiswerk. In het weekend moet hij van zijn moeder ook studeren. Als ze tijd heeft, 

vraagt ze zijn lessen op. Omdat zijn moeder zes kinderen heeft, kan ze niet altijd naar 

Roels oudercontact gaan. Er is een beurtrol.  

SHANA 

- Shana‟s ouders zijn gescheiden toen ze drie was. Shana woont bij haar moeder. Met 

haar vader heeft ze geen contact. Ze is meestal alleen thuis omdat haar moeder vooral 

‟s nachts werkt. Haar moeder gaat naar het oudercontact als ze geen nachtdienst heeft. 

Ze controleert bijna elke ochtend Shana‟s schoolagenda. Over de cijfers doet ze nooit 

moeilijk.  

PIM 

- Pim volgt een richting die niet veel scholen aanbieden. Hij is elke dag twee uur op 

weg van en naar school. Daardoor verliest hij veel tijd. Pims ouders zijn zelfstandigen 

die vaak bezig zijn in de zaak. Ze gaan soms naar het oudercontact maar tonen voor de 

rest niet heel veel interesse in de resultaten van Pim. In het weekend helpt Pim 

dikwijls mee in de zaak. Ook dan is er niet veel tijd voor school. Zijn leerkrachten 

zeggen dat hij meer tijd moet maken voor school.  

LAURA 

- Laura‟s ouders maken zich veel zorgen over haar. Ze heeft al een jaar gedubbeld en 

ook dit jaar ziet het er niet goed uit. Laura moet elke avond twee uur op haar kamer 

voor school werken, maar meestal zit ze op Facebook. Haar ouders begrijpen niet hoe 

het komt dat Laura‟s resultaten zo slecht zijn. Ze willen een afspraak maken met de 

klastitularis. Ze belonen haar met een nieuwe gsm of een ticket voor Werchter als ze 

goede punten heeft. Toch stevent Laura af op een slecht rapport.  

BENJAMIN  
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- Benjamin woont in het weekend bij zijn vader en tijdens de week bij zijn moeder. Zijn 

vader wil dat hij later tandarts wordt, net als hijzelf. Zijn moeder stimuleert hem om 

iets creatiefs te doen, zoals een kunstrichting. Benjamin zelf twijfelt vooral. Zijn 

ouders liggen in een vechtscheiding en proberen hem „aan hun kant‟ te krijgen. Ze 

communiceren niet met elkaar over Benjamins school of resultaten. Benjamin is de 

situatie beu. Hij schaamt zich voor zijn ouders en probeert zijn situatie verborgen te 

houden op school.  

MELISSA 

- Melissa‟s ouders zijn circusartiesten. Ze trekken rond. Melissa krijgt thuis les van haar 

moeder of van iemand anders. Ze vindt die lessen niet boeiend omdat ze net als haar 

ouders in het circus wil gaan werken. Haar moeder probeert haar basiskennis over 

wiskunde en talen bij te brengen, maar geeft het snel op als ze ziet dat Melissa weinig 

interesse heeft. 

VINCENT 

- Vincents vader is onlangs gestorven. Sinds dat moment zit Vincent op internaat. Zijn 

moeder is streng en wil dat Vincent goede resultaten haalt. Vincent wil haar niet 

teleurstellen maar voelt zich vaak eenzaam. Hij heeft de dood van zijn vader nog niet 

verwerkt. Hij is bang dat zijn resultaten onvoldoende zullen zijn. Niemand op school 

weet hoe hij zich voelt.  

SOFIE 

- Sofies ouders zijn werkloos. Ze hebben moeite om de schoolrekeningen te betalen. 

Niemand in Sofies klas weet dat, ook de meeste leerkrachten niet. Sofie is bang dat ze 

niet mee kan op reis naar Rome. Ze probeert zelf aan geld te geraken door te 

babysitten in haar vrije tijd. Haar ouders willen dat Sofie een diploma haalt zodat de 

kans klein is dat ze net als zijzelf werkloos wordt. Ze proberen haar te helpen met het 

schoolwerk en zijn bezorgd om haar resultaten. Sofie zelf heeft niet altijd even zin in 

school omdat ze zich niet goed voelt in de klas. 

MATTHIEU 

- Mathieu heeft ouders die hem een bijzondere opvoeding geven. Sinds hij in het 

secundair onderwijs zit, krijgt hij heel veel vrijheid. Volgens zijn vader is het goed dat 

hij zelfstandig leert zijn. Af en toe eens tegen de lamp lopen, kan geen kwaad. Hij 

moet zelf beslissen hoeveel tijd hij spendeert aan school. Zijn ouders zijn niet kwaad 

als zijn resultaten slecht zijn of als hij tijdens de week laat uitgaat. Hij moet zelf zijn 

weg vinden, zeggen ze. Naar het oudercontact gaan ze nooit. 

EMMA 

- Emma‟s ouders zijn lid van de ouderraad. Ze weten hoe het er bij Emma op school aan 

toegaat. Ze helpen mee geld inzamelen voor een nieuwe speelplaats. Ze kennen enkele 

van Emma‟s leerkrachten. Emma heeft het gevoel dat het een voordeel is dat haar 

ouders zo geliefd zijn op school. Vorig jaar had ze mindere resultaten maar ze kreeg 

toch een A-attest. 

IBRAHIM 
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- Ibrahims ouders spreken niet zo goed Nederlands. Het is moeilijk voor hen om de 

brieven die de school toestuurt, te begrijpen. Als ze naar school komen, moet Ibrahim 

tolk spelen. Ibrahim vindt dat vervelend. Als hij later kinderen heeft, wil hij niet in 

dezelfde situatie zitten. Daarom spant hij zich enorm in op school. Zijn leerkrachten 

appreciëren dat, maar ze hebben er geen idee van hoe moeilijk het soms is om in zijn 

situatie te zitten. 

LOTTE 

- Lottes ouders hebben alletwee een hoge functie. Ze zijn niet vaak thuis. Lotte zit 

verplicht op internaat maar ze vindt dat helemaal niet leuk. Haar ouders hebben geen 

tijd om bezig te zijn met haar schoolwerk of naar het oudercontact te gaan, maar haar 

resultaten moeten wel goed zijn. Als haar ouders niet tevreden zijn, betalen ze een 

privé-leerkracht om Lotte bij te werken. 

PJOTR 

- Pjotrs ouders zijn niet bezig met zijn carrière op school. Het maakt hen niet uit of Pjotr 

goede punten haalt of niet. Ze vinden het vooral belangrijk dat Pjotr gaat werken als 

hij 18 jaar is. Dan kan hij mee helpen verdienen om hun grote gezin te onderhouden. 

Ze zijn nog nooit naar de school gegaan en vinden het geen groot probleem dat Pjotr 

soms spijbelt om ondertussen iets te verdienen.  

KAROLIEN 

- Karoliens ouders hebben een conflict met de school. Karolien heeft dyslexie en haar 

moeder vindt dat Karolien onvoldoende geholpen wordt. Ze heeft al verschillende 

gesprekken met de directie en de leerkrachten achter de rug maar blijft herhalen dat de 

school niet genoeg inspanningen doet om haar dochter te helpen. Karolien zelf ziet het 

somber in en heeft het gevoel dat haar leerkrachten het conflict ook op haar 

afreageren. Ze wil daarom liefst veranderen van school. 

DRIES 

- Dries‟ ouders hebben geen diploma en werken in een fabriek. Ze willen dat Dries wel 

een diploma haalt, zodat hij later een beter leven heeft. Ze volgen zijn resultaten op 

school nauw op en bellen regelmatig met de leerkrachten. Ze zijn streng en laten niet 

toe dat Dries de school niet ernstig neemt. Toen Dries in het vierde jaar zat, gingen 

zijn resultaten fel achteruit en kreeg hij een B-attest. Zijn ouders hebben hem 

aangeraden zijn jaar over te doen. Nu zit Dries in het zesde jaar aso. Volgend jaar wil 

hij rechten studeren.  

LISELOT 

- Liselots moeder heeft een kapsalon en wil dat Liselot dat later overneemt. Liselot 

heeft daar geen zin in en zou liever vertaler worden. Haar moeder steunt haar daar niet 

in en toont weinig interesse voor haar studies. Ze is nooit aanwezig op oudercontacten 

en vraagt zelden spontaan naar de resultaten van haar dochter. Liselot heeft een 

leerkracht in vertrouwen genomen die haar probleem begrijpt. Ze heeft het gevoel dat 

die leerkracht voor een stuk de rol van haar moeder overneemt.  

KENNY 
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- Kenny heeft een lichte vorm van autisme. Op zijn vorige school liep het heel moeilijk. 

Op zijn nieuwe school wordt Kenny meer gevolgd. Zijn ouders overleggen vaak met 

de leerkrachten en leerlingenbegeleiders. De school kent zijn probleem en probeert 

hem een structuur te bieden waar hij zich goed bij voelt. Kenny gaat weer graag naar 

school.  

DAVINA 

- Davina gaat naar de dorpsschool waar haar hele familie ook naartoe ging: haar 

grootouders, ouders, ooms, tantes, zus en broer. Ze kennen haar en haar familie. Af en 

toe vragen ze haar hoe hat gaat met oom Rik, haar moeder of haar oma. Davina vindt 

dat niet altijd even leuk maar ze stelt er zich niet veel vragen bij. Haar ouders gaan 

meestal naar het oudercontact en dan halen ze herinneringen op aan hun schooltijd.  

BERT 

- Berts vader zit in de gevangenis en zijn moeder is weggelopen. Bert wordt 

opgevangen door een pleeggezin. Op school gaat het niet goed. Bert is rebels en zet 

zich af tegen zijn pleegouders en de school. Hij vindt zijn pleegouders te streng. Als er 

een conflict is met de school, kiezen ze altijd de kant van de school. Bert heeft het 

gevoel dat hij er alleen voor staat. Hij vindt dat ze op school geen zaken hebben met 

zijn situatie thuis en thuis geen zaken met de school.  

TIMOTHY 

- Timothy‟s vader is werkloos en zijn moeder is al drie jaar thuis omdat ze ziek is. Zijn 

ouders maken niet veel tijd voor Timothy‟s studies. Thuis wordt er altijd dialect 

gesproken, waardoor Timothy moeite heeft om zich uit te drukken in het 

Standaardnederlands. Timothy spijbelt regelmatig omdat hij niet inziet waarom hij 

naar school zou gaan, een diploma halen zal toch niet lukken. Hij weet nu al dat hij net 

als zijn vader werkloos zal worden, want voor mensen als hij is er geen plaats op de 

arbeidsmarkt. 
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Educatieve filmpjes rond oudercontacten - betrokkenheid 
 

TV Klasse heeft op zijn website reeds een paar educatieve filmpjes rond ouderbetrokkenheid geplaatst 

die het onderwerp op een andere manier benaderen, in de toekomst zullen deze uitgebreid worden. 

 

 

Het Oudercontact (1/2) 

 
http://www.klasse.be/tvklasse/reeksen/hetoudercontact/18274-Een-sterke-start  

Een sterke start 

In deze eerste aflevering van de reeks "Het Oudercontact" geeft 

psychologe en pedagoge Leen Ryckaert tips om het gesprek op 

een goede manier te starten. 

 

 

 Het Oudercontact (2/2) 

http://www.klasse.be/tvklasse/reeksen/hetoudercontact/18682-Omgaan-met-agressie  

Omgaan met agressie 

Wat doe je als ouders beginnen te roepen en de situatie uit de 

hand dreigt te lopen? 

In deze aflevering van "Het Oudercontact" geeft psychologe 

Leen Ryckaert enkele concrete tips om agressieve ouders het 

hoofd te bieden. 

 

 

Op de hielen van de tolk 

 
http://www.klasse.be/tvklasse/18240-Op-de-hielen-van-de-tolk  

 

Hoe communiceer je duidelijk met anderstalige ouders tijdens 

het oudercontact? En wat is "de telefoontolk" precies? In deze 

nieuwe aflevering van de reeks " Op de hielen van" neemt tolk 

Anna je een dag op sleeptouw. 

 

Op de hielen van de ouderraad 

 
http://www.klasse.be/tvklasse/12749-Op-de-hielen-van-de-ouderraad  

 
Mama's en papa's op school. Hoe kunnen ze meedoen en -

denken? Zijn ze wel overal welkom? Zit een dagje mee op de 

hielen van de ouderraad van basisschool de Wollewei. 

 

 

  

http://www.klasse.be/tvklasse/reeksen/hetoudercontact/18274-Een-sterke-start
http://www.klasse.be/tvklasse/reeksen/hetoudercontact/18274-Een-sterke-start
http://www.klasse.be/tvklasse/18274-Een-sterke-start
http://www.klasse.be/tvklasse/reeksen/hetoudercontact/18682-Omgaan-met-agressie
http://www.klasse.be/tvklasse/reeksen/hetoudercontact/18682-Omgaan-met-agressie
http://www.klasse.be/tvklasse/18682-Omgaan-met-agressie
http://www.klasse.be/tvklasse/18240-Op-de-hielen-van-de-tolk
http://www.klasse.be/tvklasse/18240-Op-de-hielen-van-de-tolk
http://www.klasse.be/tvklasse/12749-Op-de-hielen-van-de-ouderraad
http://www.klasse.be/tvklasse/12749-Op-de-hielen-van-de-ouderraad
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In Nederland op de website van leraar24.nl staan verschillende filmpjes over school en ouders en hoe 

ermee omgaan, we geven u een overzicht in tabelvorm alsook een paar richtlijnen van de 

programma-manager Anita Vlonk van leraar24. 

 
“Wat leuk dat jullie het materiaal van Leraar24 gevonden hebben en willen gebruiken. Uiteraard is 
dat geen probleem; hoewel de Leraar24-dossiers en video’s voor Nederlandse leraren wordt 
gemaakt, is het ongetwijfeld ook interessant voor onze collega’s uit België. Het opnemen van de links 
in een notitie of het tonen van het materiaal op studiedagen is dan ook geen enkel probleem. 
  
Voor wat betreft de beperkte zichtbaarheid: dit heb ik nagevraagd bij een technische collega . 
Inderdaad gebeurt het een enkele keer dat een computernetwerk de video’s van Leraar24 blokkeert. 
De technische verklaring daarvan is de volgende: 
  
Sommige netwerkbeheerders configureren hun omgeving zo dat de videopoort en –protocol dat 
Leraar24 gebruikt niet wordt toegelaten. Hierbij wordt de redenatie gehanteerd: hoe meer er 
geblokkeerd wordt, hoe veiliger het computernetwerk is. Dit probleem komt ook voor bij scholen. 
 Vrijwel alle thuis-PCs blokkeren deze internetpoort en –protocol niet, standaard doet Windows dat 
niet. Vandaar dat Leraar24 thuis vrijwel altijd werkt. 
Internetverkeer gebruikt verschillende protocollen die over verschillende poortnummers gaan. 
Voorbeeld: voor webpagina’s wordt het HTTP-protocol gebruikt en dat gaat over poort 80. Email 
gebruikt het POP3-protocol over poort 110. Chatten, spelletjes, FTP bestandsuitwisseling gaan weer 
over andere poortnummers. 
  
Leraar24 maakt gebruik van streaming video die via het RTMP protocol verstuurd worden via poort 
1935. Poort 1935 moet in het netwerk dus naar buiten opengezet worden om de video's te kunnen 
bekijken. In sommige gevallen is alleen het openzetten van poort 1935 nog niet voldoende en moet in 
de firewallinstellingen extra aangegeven worden dat deze ook RTMP-verkeer toelaat via deze poort. 
  
Kennisnet is van mening dat het openzetten van de poort ten behoeve van het bekijken van video’s 
van Leraar24 – en ook Teleblik – een aanvaardbaar en miniem risico is voor netwerkbeheerders. 
  
Wat ook aan de hand kan zijn, is dat de virussoftware op de clientPC de video blokkeert. 
  
Meer info: 
RTMP protocol: http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol 
Aanbevelingen voor instellingen router/firewall op Teleblik: http://teleblik.nl/faq/welke-algemene-
instellingen-zijn-nodig-0 en http://teleblik.nl/faq/problemen-bij-afspelen-video-player-blijft-zwart-
voor-ict-beheerders 
  
 Leraar24 biedt het materiaal niet downloadable aan, onder andere omdat de video’s in de context 
van de bijbehorende informatie gezien moeten worden, en om het materiaal te kunnen blijven 
beheren.  
  
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag! 
  
Vriendelijke groet, 
  
  
Anita Vlonk 
Programma manager Leraar24” 

 

https://webmail.vlaanderen.be/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol
https://webmail.vlaanderen.be/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://teleblik.nl/faq/welke-algemene-instellingen-zijn-nodig-0
https://webmail.vlaanderen.be/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://teleblik.nl/faq/welke-algemene-instellingen-zijn-nodig-0
https://webmail.vlaanderen.be/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://teleblik.nl/faq/problemen-bij-afspelen-video-player-blijft-zwart-voor-ict-beheerders
https://webmail.vlaanderen.be/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://teleblik.nl/faq/problemen-bij-afspelen-video-player-blijft-zwart-voor-ict-beheerders
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Workshop ouderbetrokkenheid 

Harry Nijkamp geeft een workshop over de juridische grenzen bij ouderbetrokkenheid. 
Tijdens de conferentie 'Met ouders kom je verder' werd de rol van ouders in de school uitvoerig besproken. In 
deze video zien we de workshop van Harry Nijkamp, die gaat over de juridische grenzen van 
ouderbetrokkenheid. Er komen hierbij een aantal sprekende voorbeelden langs hoe de betrokkenheid van 
ouders juridisch geregeld kan worden op uw school, en er worden een aantal tips gegeven hoe je als leerkracht 
kan voorkomen voor onaangename verassingen te komen staan. 

http://www.leraar24.nl/video/1421  

 
De kwestie school - oudercontract 

Moet je afspraken tussen ouders en school contractueel vastleggen? 

 
Ouders en school hebben samen een opvoedende taak. Er bestaat echter vaak onduidelijkheid over wat beide 
partijen van elkaar mogen en kunnen verwachten. Een aantal scholen in Nederland werkt daarom met 
zogenaamde 'school-oudercontracten'. In dit contract worden wederzijdse verwachtingen kenbaar gemaakt; 
doorgesproken en ondertekend.  
 
Er zijn grofweg twee soorten contracten te onderscheiden. Op sommige scholen wordt het contract grotendeels 
eenzijdig opgesteld vanuit de school en bestaat het contract vooral uit wat de school van de ouders mag 
verwachten. In andere gevallen wordt het contract samen met de ouders of de ouderraad opgesteld. In deze 
contracten is ook ruimte voor wat de ouders van de school mogen verwachten. Niet alle scholen gebruiken het 
woord 'school-oudercontract'. Het woord contract heeft een negatieve bijklank en doet vermoeden dat de 
inhoud van het contract alleen vanuit de school wordt bepaald. Daarom wordt ook wel gesproken van 
overeenkomst school ouders.  
 
Het school-oudercontract (of overeenkomst) kan op een aantal manieren werken: 
 
1 Het kan gebruikt worden als een heel praktisch middel. Ouders voelen zich bijvoorbeeld meer verplicht om 
afspraken, zoals ouderavonden en rapportgesprekken, na te komen. Scholen verplichten zich om op tijd 
informatie te verschaffen, bijvoorbeeld door middel van het bijhouden van de website of het contact bijhouden 
met de ouders. 
 
2 Het kan gebruikt worden om duidelijkheid te creëren over diepliggende zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
de pedagogische identiteit van een school of de vraag welke partij de verantwoordelijkheid heeft over 
opvoedkundige taken. 
 
3 Het contract zou ook als pressiemiddel gebruikt kunnen worden. Hoewel het niet juridisch bindend is, kan het 
contract erbij gepakt worden als een ouder (of een school) afspraken niet nakomt. 
 
Het idee van een schriftelijk ondertekende overeenkomst is overigens niet nieuw. In Engeland wordt 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een 'home-school agreement'. 

http://www.leraar24.nl/video/591  

http://www.leraar24.nl/video/1421
http://www.leraar24.nl/video/591
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Vooroordelen van de leraar hebben een negatief effect op leerprestaties van leerlingen. 
 
Sommige leraren verwachten weinig van hun allochtone leerlingen. Dat is vaak niet terecht, maar deze 
vooroordelen beïnvloeden wel hun prestaties, in negatieve zin. 

 
Onderzoek 
Dit blijkt uit onderzoek van Linda van den Bergh, Lisette Hornstra, Eddie Denessen, Joep Bakker, Rinus 
Voeten en Rob Holland van het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. De 
resultaten zijn gepubliceerd in het American Educational Research Journal en in het Journal of Learning 
Disabilities. 
 
Meting 
Voor het eerst zijn vooroordelen van leraren gemeten met impliciete taken; een impliciete associatietest (IAT) 
en een priming taak. Dit zijn computertaken waarmee via het meten van de reactiesnelheid een houding 
vastgesteld kan worden. En dat levert een realistischer beeld dan de antwoorden op vragenlijsten, waarbij de 
kans op sociaal gewenste antwoorden groot is. De leraren deden de associatietest en beantwoordden ook 
vragen over hun verwachtingen van individuele leerlingen. Verder keken de onderzoekers of de vooroordelen 
van leerkrachten samenhingen met de Cito-scores van de leerlingen. 
Een van de onderzoekers, Linda van den Bergh praat met Julia van Gemert in Studio24 over het onderzoek en 
wat je zou kunnen doen als je merkt dat je bevooroordeeld bent. 
Leraren moeten zich bewust zijn van hun vooroordelen om gelijke kansen te creëren voor hun leerlingen. 
Testen hoe bevooroordeeld u zelf bent kan via deze link. 

 

http://www.leraar24.nl/video/2521 

 
oudercontact 

Een voorwaarde voor een goed schoolklimaat is een goede relatie tussen leraar en 

ouders. 

 
In een schooljaar heeft een leraar regelmatig op verschillende manieren contact met ouders. Een voorwaarde 
voor een goed schoolklimaat is een goede relatie tussen de leraar en de ouders van zijn leerlingen. 
Als leraar is het dus van belang om een goed contact op te bouwen en te onderhouden met deze ouders. Goed 
contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling 
van de leerling. 
De ouders zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen van de desbetreffende leerling. Ouders willen doorgaans 
graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op de school. Er is dus sprake van een samenwerking 
tussen leraar en ouders. Gedurende een schooljaar heeft een leraar verschillende contactmomenten met de 
ouders zoals bijvoorbeeld ouderavonden en rapportbesprekingen. Er vinden over het algemeen veel 
gesprekken plaats met de ouders over de leerling en zijn ontwikkeling op school.  
Verder zijn er nog de korte contactmomenten zoals het brengen en ophalen van het kind en andere activiteiten 
van de school waarbij ouders betrokken kunnen zijn. Ook komt het voor dat een leraar om verschillende 
redenen meer contact heeft met ouders dan normaal. Van een leraar wordt verwacht dat hij zich professioneel 
opstelt tijdens de contactmomenten met de ouders. 
Als gevolg van de multiculturele samenstellingen van scholen krijgen leraren ook te maken met ouders met 
andere etnisch-culturele achtergronden. Er zijn dan ook verschillen tussen het contact met autochtone ouders 
en contact met allochtone ouders. Bij contact met allochtone ouders komen andere struikelblokken om de hoek 
kijken. 
Een veelvoorkomend probleem tijdens de communicatie met allochtone ouders is het taalprobleem. ‘Leraren 
noemen het elkaar niet kunnen verstaan, de voornaamste reden van het problematische contact met ouders' 
vermeldt het artikel ‘Contact met allochtone ouders' van Marijke Booijink (JSW, jaargang 92, 2008). 

http://www.leraar24.nl/dossier/130  

https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/
http://www.leraar24.nl/video/2521
http://www.leraar24.nl/dossier/130
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Een ander struikelblok is het verschil in non-verbaal gedrag. Elke cultuur heeft zijn eigen regels voor het uiten 
van non-verbaal gedrag. Dit kan leiden tot interpretatieverschillen in de communicatie, wat de overdracht van 
informatie bemoeilijkt. 
Dan is er nog het verschil tussen normen, waarden en opvattingen. Het kan voorkomen dat een allochtone 
ouder vanuit zijn eigen culturele opvattingen, moeite heeft met bepaalde regels en activiteiten van de school. 
Als leraar is het van belang om de (allochtone) ouders als een gelijkwaardige gesprekspartner te benaderen en 
respectvol om te gaan met de visie en culturele achtergrond van de allochtone ouder.  

 
Gesprek ouders in de school 

Peter de Vries en Ellen de Rooij met Hanneke Kappen in gesprek over de rol van 

ouders in de school. 

 
Ouders betrekken bij de school kan erg nuttig zijn. Maar ouders kunnen ook bemoeizuchtig zijn. In dit 
studiogesprek praat presentatrice Hanneke Kappen met Peter de Vries en Ellen de Rooij over de rol van 
ouders in de school.  
Peter de Vries is consultant voor CPS en schrijver van het boek Ouders in de school. Ellen de Rooij is leraar in 
het po. In het gesprek gaan ze in op ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en de vraag waar de 
opvoedingstaak nu eigenlijk ligt: de ouders of de school. Ook wordt ingegaan op de manier waarop je ouders 
betrekt bij de school en wat de voordelen zijn voor het kind. 

http://www.leraar24.nl/video/1036  

 
ouderbetrokkenheid 

Een houding kiezen om ouders zo veel als wenselijk en mogelijk is bij het onderwijs te 

betrekken. 

 
Welke houding kiest een school om eerst de ouders aan zich te binden en hen vervolgens zo veel als wenselijk 
en mogelijk is hen bij het onderwijs van hun kind te betrekken? 
Basisschool Onze Wereld staat midden in de multiculturele Haagse wijk Transvaal. De sociaal economische en 
etnische achtergrond van de bewoners is zeer divers. Onze Wereld besteedt veel aandacht aan de contacten 
met de ouders door middel van ouderavonden, kijklessen en eventueel huisbezoeken. Verder zijn er regelmatig 
mogelijkheden voor de ouders om (speciale) activiteiten op de school te bezoeken. 
De school heeft als kernwoord bij ouderbetrokkenheid het onderhouden van de relatie. Adjunct-directeur John 
Huiskens vertelt over de betrokkenheid van ouders bij de school en geeft zijn visie op de eigen houding van 
scholen die bepalend is voor de houding van ouders ten opzichte van de school: Wat je geeft, krijg je terug! 
School en ouders hebben een gezamenlijk belang, namelijk het beste voor het kind. De wijze waarop de school 
de ouder benadert is bepalend voor het succes van ouderbetrokkenheid. Veel informele momenten creëren 
werkt. Zorg voor laagdrempeligheid en een zichtbaarheid van de directie: sta op straat bij het aan- en uitgaan 
van de school, want dan kun je de relaties onderhouden. Wees vriendelijk en behulpzaam, dan is alles 
bespreekbaar!  

http://www.leraar24.nl/video/267  

 
Oudercontact (te) vaak ziek gemeld 

Een leraar probeert de achtergrond van een probleem te achterhalen. 
 
Als leraar komt men gedurende een schooljaar op verschillende manieren in contact met ouders. In deze video 
zien we een nagespeeld gesprek tussen een ouder en een leraar. 
Het is de leraar opgevallen dat één van haar leerlingen vaak wordt ziek gemeld. Het is de leraar echter niet 
bekend dat de leerling gezondheidsproblemen zou hebben en in de klas merkt ze ook niks vreemds. Ze nodigt 
de moeder uit voor een gesprek om te praten over het ziek melden en de gezondheid van de leerling. Tijdens 
het gesprek komt de leraar er achter dat er meer aan de hand is.  
Een deskundige reageert op de situatie. 

 

http://www.leraar24.nl/video/127  

http://www.leraar24.nl/video/1036
http://www.leraar24.nl/video/267
http://www.leraar24.nl/video/127
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Oudercontact aangegeven 

verwachtingen 

Geef duidelijke verwachtingen aan bij de inschrijving van een nieuwe leerling. 

 
In dit rollenspel krijg je duidelijke richtlijnen voor het voeren van een kennismakingsgesprek. Belangrijk hierbij is 
dat beide partijen hun verwachtingen duidelijk uitspreken tijdens het gesprek. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1771  

 
Oudercontact allochtone ouders 

Verschillende culturen betekenen verschillende opvattingen. Op welke manier houd je 

als leraar hier rekening mee? 

 
Fatima gaat na de zomervakantie naar de brugklas. Fatima mag niet mee op kennismakingsweek van haar 
vader. De nieuwe mentor van Fatima nodigt vader uit om hierover te spreken. Ze is van plan vader over te 
halen en te zorgen dat Fatima wel mee mag op kennismakingsweek. De mentor houdt in dit gesprek alleen op 
de verkeerde manier rekening met culturele verschillen.  

 

http://www.leraar24.nl/video/1196  

 
Oudercontact boze ouders 

Een boze ouder aan je tafel kan veel opschudding veroorzaken. Wat is de beste manier 

van handelen? 

 
Nadat je een leerling de klas uitgestuurd hebt, heeft deze zijn ouders verdrietig opgebeld. Na schooltijd stapt 
een boze ouder de school binnen en komt op een agressieve manier verhaal halen. Het risico bestaat dat deze 
conversatie totaal uit de hand loopt wanneer verschillende emoties niet bedwongen worden. Aan de hand van 
tips en trucs wordt duidelijk gemaakt hoe er het beste in dit soort situaties het beste gehandeld kan worden. 
Een gecontroleerde manier van handelen levert veelal het beste resultaat op. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1187  

 
Oudercontact discussie ouder 

Hoe ga je tijdens een gesprek om met een discussie oproepende ouder? 

 
Sommige ouders gaan overal over in discussie. In een gesprek kan dit voor de leraar erg lastig zijn. Het 
gesprek neemt een rare wending en aan de bedoeling van het gesprek wordt voorbij gegaan. Hoe zorg je dat je 
bij een discussiërende ouder grip houdt op het gesprek? In deze video een voorbeeld van hoe het niet moet en 
een beter voorbeeld.   

 

http://www.leraar24.nl/video/1111  

http://www.leraar24.nl/video/1771
http://www.leraar24.nl/video/1196
http://www.leraar24.nl/video/1187
http://www.leraar24.nl/video/1111
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Oudercontact kennismaking 

Hoe groot is de taalachterstand van de ouder en wat betekent dit voor het gesprek met 

de leraar? 

 
Als leraar komt men op verschillende manieren in contact met ouders. In deze video zien we een nagespeelde 
contactmoment tussen een ouder met een andere etnisch-culturele achtergrond en een leraar. Het is van 
belang om als leraar, ouders als gelijkwaardige gesprekspartners te benaderen en respectvol om te gaan met 
de visie en culturele achtergrond van de ouder. 
In de video zien we hoe een vader van een nieuwe leerling komt kennismaken met de leraar van zijn zoon. De 
vader heeft een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Er is te zien hoe de leraar hiermee omgaat. 
Mevrouw Hermans, projectleider van het project Platform Allochtone Ouders en Onderwijs, van het Centrum 
voor Multicultureel onderwijs, Forum, reflecteert op de situatie. 

http://www.leraar24.nl/video/226  

 
Oudercontact kind en oudercarrière 

Hoe betrek je drukbezette ouders bij een gesprek over hun dochter of zoon? 

 
Sommige ouders vinden carrière erg belangrijk, hierdoor weten ze weinig van wat er in het dagelijks leven van 
hun kind afspeelt. Toch is het belangrijk dat je als leraar ouders probeert te betrekken bij het onderwijs van hun 
kind. In deze video zie je tips en trucks hoe je ouders tijdens een tien minuten gesprek toch kunt betrekken bij 
de school.   

 

http://www.leraar24.nl/video/1206  

 
Oudercontact klagende ouders 

Hoe ga je om met klagende ouders? 

 
Geen enkele school ontkomt aan klagende ouders. Vaak gaan negatieve gevoelens van ouders een eigen 
leven leiden zonder dat de school hier iets aan kan doen. Hoe stel je ouders tevreden binnen de grenzen van 
de school. Bekijk hier een slecht en een goed voorbeeld. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1170  

 
Oudercontact kopieergedrag 

Hoe corrigeer je gedrag dat duidelijk aangeleerd is? 

 
In dit rollenspel is een gesprek tussen leerling, ouder en docent te zien. 
De docent is niet tevreden over het gedrag van de leerling. Maar het is al snel duidelijk waar de leerling zijn 
gedrag vandaan heeft als hij samen met zijn vader binnenkomt. 

 

http://www.leraar24.nl/video/2285  

http://www.leraar24.nl/video/226
http://www.leraar24.nl/video/1206
http://www.leraar24.nl/video/1170
http://www.leraar24.nl/video/2285
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Oudercontact leerling is afgewezen 

Richtlijnen voor een oudergesprek over een afgewezen leerling. 

 
In dit rollenspel zie je een voorbeeld van het voeren van een lastig gesprek met een ouder. De ouder is van 
mening dat zijn dochter op een hoger niveau thuis hoort dan de nieuwe school aangeeft. De nieuwe middelbare 
school weegt de citoscore zwaarder dan het advies van de school.   
Tijdens het gesprek worden richtlijnen aangegeven voor goede gespreksvoering. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1770  

 
Oudercontact leerling mist oude school 

Oudergesprek over een leerling die het niet naar zijn zin heeft op school. 

 
In dit rollenspel zie je een voorbeeld van een oudergesprek. In dit geval gaat het om een jongen die zijn vorige 
school mist en maar geen aansluiting kan vinden op zijn nieuwe school. 
In de video worden richtlijnen aangegeven voor het voeren van een goed gesprek. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1769  

 
Oudercontact liever niet die school 

Hoe blijf je als leraar bij je standpunt wanneer een ouder het er niet mee eens is? 

 
Als leraar komt men gedurende een schooljaar op verschillende manieren in contact met ouders. In deze video 
zien we een nagespeeld gesprek tussen een ouder en een leraar. 
Een moeder spreekt de leraar na de lessen aan en vraagt om een kort gesprek. De leraar heeft eigenlijk 
overleg, maar neemt toch even de tijd voor de moeder, die lichtelijk geëmotioneerd overkomt. De moeder is 
namelijk teleurgesteld dat haar dochter niet is aangenomen bij de school die ze graag zou willen. Het advies 
van de basisschool zou te laag zou zijn en de moeder wil hier graag met de leraar over praten.  
Een deskundige reageert op de situatie. 

http://www.leraar24.nl/video/123  

 
Oudercontact ongeschikt moment 

Hoe maak je een ouder op een juiste manier duidelijk dat hij of zij op een ongeschikt 

moment de klas binnen komt? 

 
Vlak voordat de les 's middags weer begint sta je nog snel even de laatste voorbereidingen te treffen. En juist in 
die laatste minuten komt een ouder de klas binnen met allerlei vragen waar je helemaal geen tijd voor hebt en 
eigenlijk ook weinig van weet. Je wilt de ouder niet bot weg sturen, maar je hebt de tijd hard nodig om de les 
voor de middag voor te bereiden. Hoe sta je de ouder op de juiste manier te woord en ga je beiden met een 
tevreden gevoel uit elkaar? In deze video een goed en een slecht voorbeeld. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1113  

http://www.leraar24.nl/video/1770
http://www.leraar24.nl/video/1769
http://www.leraar24.nl/video/123
http://www.leraar24.nl/video/1113
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Oudercontact ontevreden ouder 

Hoe reageer je op een ouder die boos je klas binnenstapt? 

 
Je bent net klaar met je les en op dat moment komt er een ouder binnen. 
Hij begint je meteen op een boze toon verwijten te maken en wil duidelijk niet met je in discussie. Wat is op dat 
moment de beste manier om te reageren? 
In deze video zie je een slecht en een goed voorbeeld. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1115  

 
Oudercontact perfectionistische ouder 

Hoe ga je een gesprek aan met een perfectionistische ouder? 
 
Het schooljaar is net vier weken bezig als een ouder met je wil praten over haar dochter. De ouder stelt 
buitensporig hoge eisen en begrijpt niet dat haar dochter fouten maakt op school terwijl ze veel met haar 
oefent thuis. 
Hoe reageer je hier als leraar op en hoe schep je een realistisch beeld voor de ouder? 

 

http://www.leraar24.nl/video/1189  

 
Oudercontact persoonlijke ouders 

Hoe hou je het kind in ogenschouw bij een ouder die vooral over zichzelf praat? 
 
Een ouder komt tijdens een ouderavond langs om over zijn kind te praten. De ouder begint echter gelijk over 
zichzelf te praten. Hoe zorg je er dan voor om to the point te komen, maar wel vriendelijk te blijven. 
In deze video krijg je een slecht en goed voorbeeld te zien.  

 

http://www.leraar24.nl/video/1116  

 
Oudercontact roddelende ouders 

Hoe reageer je op roddelende ouders? 

 
Wat doe je als ouders zich negatief uitlaten over jouw collega? 
Neem je het voor hem op of praat je met de ouders mee? 
In deze video zie je eerst een slecht en daarna een beter voorbeeld van oudercontact. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1117  

http://www.leraar24.nl/video/1115
http://www.leraar24.nl/video/1189
http://www.leraar24.nl/video/1116
http://www.leraar24.nl/video/1117
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Oudercontact tijdnood 

Hoe ga je om met een ouder die wilt praten, terwijl je daar geen tijd voor hebt? 

 
Je staat op het punt om naar een vergadering te gaan, wanneer plots een ouder binnen stapt. Hij wil graag 
even over zijn dochter praten. Zij is ondergemotiveerd op school en vader is bang dat ze niets leert op school. 
Helaas schikt het moment totaal niet. In deze video komt naar voren hoe je beleefd met de binnenvallende 
ouder omgaat, maar toch naar je afspraak kunt. 

 

http://www.leraar24.nl/video/1191  

 
Oudercontact verwaarlozende ouder 

Op welke manier benader je een ouder die zijn kinderen verwaarloost? 

 
Wat moet een leraar doen als hij ontdekt dat één van zijn leerlingen thuis niet de aandacht krijgt die het nodig 
heeft. De leerling krijgt geen eten mee naar school, heeft vieze gymkleren, luizen worden niet verwijderd en ze 
maakt telkens ruzie in de klas. Als leraar is het belangrijk om dan het gesprek aan te gaan met de ouder van 
het verwaarloosde kind. Maar hoe pak je zoiets aan? 

 

http://www.leraar24.nl/video/1190  

 
Oudercontact waarden en normen 

Wat doe je wanneer ouders er andere waarden en normen op na houden dan de school? 
 
Als leraar komt men gedurende een schooljaar op verschillende manieren in contact met ouders. In deze video 
zien we een nagespeeld gesprek tussen een ouder en een leraar. 
De leraar heeft de vader van één van haar leerlingen uitgenodigd voor een gesprek over zijn dochter. De reden 
is een ruzie tussen de dochter en een medeleerling, waarbij de dochter een klap heeft uitgedeeld. De leraar 
merkte bij het gesprek met de leerlinge op, dat ze vertelde dat ze van haar vader mocht terugpakken. Ze wil het 
hier met vader over hebben, want op de school gelden andere waarden en normen.  
Een deskundige reageert op de situatie. 

 

http://www.leraar24.nl/video/126  

http://www.leraar24.nl/video/1191
http://www.leraar24.nl/video/1190
http://www.leraar24.nl/video/126
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DE STAPPENCIRKEL 
 

Ouders en school, partners in opvoeding en onderwijs  

 

Wanneer u als school een helder beleid ouderbetrokkenheid wil voeren, moet u in eerste 

instantie een heldere visie opstellen. Wat wilt u als school bereiken, hoe wilt u dat doen, met 

welke partijen en in welke periode?  

 

De opgestelde visie moet vervolgens worden vertaald in heldere concrete doelen. Op basis 

van deze twee zaken kan men een invulling geven onder welke vormen en welke frequentie er 

in contact getreden wordt met ouders. De reden dat wij adviseren dit te doen na het opstellen 

van een visie en een doelstelling is dat men dan beter kan kijken in hoeverre die vorm van 

ouderbetrokkenheid past binnen het totaalplaatje van wat men wil bereiken. Op die manier 

voorkom je dat de projecten en activiteiten, die er binnen een schooljaar zijn met ouders geen 

„losse‟ activiteiten blijven, maar een meer structureel karakter krijgen. Zo bindt je ouders 

uiteindelijk ook meer aan je school. Ouderbetrokkenheid is geen eenmalige activiteit die je op 

kan zetten, maar een proces dat het hele schooljaar duurt en ieder schooljaar weer hernomen 

moet worden.  

 

Daarom is het ook raadzaam om een “ouderbetrokkenheidtraject” voor korte en lange termijn 

op te stellen. Met lange termijn doelen we op de periode waarin school in contact wil blijven 

met de ouders in het kader van de leerontwikkeling van de leerling. 

Om de opgedane ervaringen vast te leggen en over te dragen op andere scholen/centra of 

instellingen, is deze stappencirkel opgesteld. Uit deze tekst komt een visie op de relatie tussen 

school/centrum en ouders en jongeren naar voor, maar niet om zonder meer over te nemen. 

Visieontwikkeling doe je zelf, laat je door dit verhaal inspireren bij het ontwikkelen van je 

school/centrum-eigen visie. 

 

Dit kader is bedoeld als een praktisch instrument. Het geeft tips aan scholen/centra die zelf 

actiever aan de slag willen gaan om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het wil zeker geen 

GPS-systeem zijn waarbij de lezer feilloos zijn weg vindt in het labyrint van communicatie. 

We hopen te kunnen aantonen dat in de communicatie met ouders, jongeren de klemtoon 

dient te liggen op het realiseren van samenwerkingsgedrag. Het moet eerder een 

samenwerkingsmodel zijn dat de directie, leerkrachten, ouders, jongeren en anderen in staat 

stelt een passend perspectief te vinden om op elkaar af te stemmen. 

Waarom de stappencirkel? 

 

Deze stappencirkel is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor scholen/centra die 

ouderbetrokkenheid willen vergroten. Het opzet is eenvoudig: op de volgende bladzijden 

staan de stappen die achtereenvolgens genomen kunnen worden, de volgorde van instappen is 

niet numeriek vastgelegd, de school kan op elk moment instappen en de cirkel en reflecteren 

over de voorstellen.  

 

Deze stappencirkel is geen keurslijf, elk(e) school/centrum en elke uitgangssituatie is immers 

anders. Het gaat er vooral om dat ouderbetrokkenheid, het beleid en de acties daarop bewust, 

doordacht en vanuit een plan of visie stapje voor stapje gestuurd worden.  
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Met enkele logische stappen op weg naar een duidelijk doel: 

 

Projectmatig te werk gaan 

 Opdelen in verschillende fasen maakt het 

proces hanteerbaar; 

 Bewuste keuzes maken op een juist 

moment; 

 

Stapsgewijs opbouwen 

 Voorbereiding; 

 Planning; 

 Uitvoering; 

 Evaluatie; 

 Follow-up; 

 

Hoe we starten op 

 De probleemdiagnose 

o Bepalen wat we willen bekomen  

en wat we willen voorkomen; 

o Analyseren van oorzaken en 

mogelijkheden tot voorkomen; 

 

 Probleemdiagnose en wenselijke 

preventie: 

o Participatie: betrokkenen vullen 

de problemen in; 

o Democratisch karakter: 

betrokkenheid van alle leden van 

de doelgroep; 

 

Hoe plannen we verder 

Plannen is doelen vastleggen: 

 Bepalen van de doelstellingen 

 Algemeen:  wat is het 

vooropgesteld eindresultaat; 

 Concreet: de situatie na elke actie 

Doelbepaling en wenselijke preventie: 

 Participatie: willen alle 

betrokkenen hetzelfde realiseren? 

Plannen is strategie bepalen: 

 Waarop grijpt een actie in? 

 Waarop focust de actie zich? 

 Welke activiteiten werken we uit? 

Strategie en wenselijke preventie 

 Zo offensief mogelijk; 

 Volledigheid; 

 Vernieuwend; 

 

Hoe we het zullen doen 

De uitvoering 

  Realiseren van veranderingen; 

  Realiseren van diverse dimensies; 

  Met alle betrokkenen (participeren); 

 

Doen we het goed? 

Evaluatie 

  Wat? 

o Procesevaluatie; 

o Productevaluatie; 

o De mate waarin de resultaten 

op een wenselijk preventieve 

manier tot stand komen; 

 

 Hoe? 

o samen handelen met alle betrokkenen; 

 

 

Afsluiten van de cirkel 

De follow-up 

 Projectnazorg bij projectafbouw; 

 

Wat leren we uit het project m.b.t. vroeger 

ingrijpen op de problematiek? 

 

Toch niet zo rechtlijnig … 

 Geen evident lineair proces; 

 Actiemomenten bestuiven elkaar; 

 Een circulaire actie; 
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Stap1: problemen vaststellen en melden 

 

De directie, het schoolteam, de ouders, jongeren of externen signaleren dat de eventuele 

betrokkenheid van ouders bij het onderwijsgebeuren tekort schiet.  

Zij beschrijven het belang van ouderbetrokkenheid en kiezen er voor om er (planmatig) beleid 

en actie rond te voeren.  

 

Om dit besluit te kunnen nemen, moeten de volgende vragen positief beantwoord worden:  

 

- Ondervinden alle betrokkenen, leerlingen, ouders, leerkrachten, directies, ouderraden 

dat er een probleem rond ouderbetrokkenheid bestaat? 

- Is er behoefte en draagvlak binnen het team om actief aan het vergroten van de 

ouderbetrokkenheid te gaan werken?  

- Zijn er eventueel middelen en is er tijd beschikbaar om aan het vergroten van de 

ouderbetrokkenheid te gaan werken?  

 

Als op deze vragen positief geantwoord kan worden, is er voldoende basis aanwezig om de 

volgende stappen te zetten. Zo niet, dan zal men eerst aan de voorwaarden moeten werken.  

 

Stap2: Visie bepalen  

De tweede stap heeft tot doel binnen het schoolteam verhelderend beeld te verkrijgen omtrent 

de huidige samenwerking met ouders en dit vervolgens in een duidelijke vorm onder te 

brengen. 

Deze visie helpt de schoolleiding om te bepalen waar het huidige en gewenste zwaartepunt in 

school-ouderbetrokkenheid zich bevindt. 

Stap3: werkgroep samenstellen 

Er wordt een werkgroep met vertegenwoordigers uit diverse geledingen samengesteld. Deze 

werkgroep gaat de verdere stappen 4 en 5 uitvoeren.  

Het is aan te bevelen de werkgroep verschillende keren per jaar bij elkaar te laten komen om 

jaarplannen op te stellen, toe te zien op uitvoering, te evalueren en bij te sturen.  

 

De werkgroep inventariseert wat er nu rond ouderbetrokkenheid door school uitgevoerd 

wordt. De knelpunten en wensen worden door de werkgroep beschreven. 

Stap 4: inventariseren huidige activiteiten 

De werkgroep inventariseert wat er nu allemaal van “good en bad practices” rond 

ouderbetrokkenheid op school bestaat. De knelpunten en wensen worden door de werkgroep 

beschreven.  

Stap 5: Activiteiten- of jaarplan opstellen en uitvoeren 

De werkgroep stelt op basis van de inventarisatielijst, de activiteiten of jaarplan op. In dit plan 

worden de doelen SMART gesteld (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden).  

De activiteiten worden volgens het plan uitgevoerd. De werkgroep ziet toe op uitvoering.  
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Stap 6: Registreren  

De ervaringen of signalen vanuit de activiteiten of jaarplan worden geregistreerd. Dit betreft 

zowel kwantitatieve gegevens (aantal deelnemers) als kwalitatieve gegevens (is het doel 

bereikt, hoe is de werkwijze meegevallen, hoe waren de reacties van de deelnemers, hoe was 

de sfeer?).  

Stap 7: Evalueren en bijstellen 

De werkgroep evalueert op basis van de registratiegegevens de activiteiten. Jaarlijks worden 

aan de hand van het projectplan en de gestelde doelen zowel een kwantitatieve als 

kwalitatieve evaluatie uitgevoerd.  
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Stap1: problemen melden, vaststellen  

De eerste fase in het optimaliseren van ouderbetrokkenheid is het vaststellen van problemen, behoeftes 

en kansen om de relatie ouders en instelling vorm te 

geven.  

 

Volgens scholen/centra, die we hebben 

gesproken, is de huidige betrokkenheid 

van ouders minimaal. Volgens deze 

scholen/centra hebben ouders geen idee 

wat jongeren allemaal doen op school, 

sommige ouders weten niet welke 

opleiding hun zoon of dochter volgt. Er 

zijn zelfs ouders die niet weten waar 

de school is, of op welke school of in 

welke afdeling hun zoon of dochter 

zit.  
 

Dat laatste lijkt erg sterk, want hoe zijn 

die jongeren dan ingeschreven op die 

school? 

De conclusie dat ouders niet betrokken zijn 

bij het onderwijs wordt gevormd door het feit 

dat ouders zich niet op scholen laten zien en dat 

scholen moeite hebben ouders (telefonisch) te bereiken. 

 

Maar is deze constatering wel terecht? Zijn er geen andere problemen waar ouders mee te 

kampen hebben, waardoor zij zich niet op school laten zien. De problematiek omtrent deze 

ouders is groter en massiever dan alleen de aanwezigheid van ouders op school, anders was 

het waarschijnlijk al opgelost. Hoe die problematiek verder in elkaar zit wordt verder 

behandeld. Het is nu wel van belang te constateren dat de problematiek achter 

ouderbetrokkenheid groter is dan enkel ouders op school krijgen. 

 

Ondanks alle problemen blijven scholen toch proberen ouders te betrekken bij het 

schoolgebeuren. 

Waarom? Het belang van de jongere staat voorop. Zeker nu men in het onderwijs steeds meer 

uitgaat van competentiegericht leren komt er een steeds grotere verantwoordelijkheid op de 

schouders van jongeren te rusten. Niet alle jongeren kunnen met deze verantwoordelijkheid 

omgaan. Het aantal vroegtijdige uitvallers is gegroeid sinds de invoering van het 

competentiegericht leren. Om dit probleem te ondervangen, kan ouderbetrokkenheid goed 

werken. 

 

Het is makkelijk te zeggen om ouders maar niet meer bij het onderwijs te betrekken als dat zo 

lastig is en die tijd en energie extra in de jongeren te steken. Maar is dat wel zo effectief?  

 

In de huidige samenleving wordt onderlinge communicatie steeds belangrijker en moet je 

tegenover iedereen verantwoording af kunnen leggen wat je wel en niet hebt gedaan. Naast de 

leerontwikkeling van jongeren vinden scholen het ook steeds belangrijker dat ouders meer 

betrokken worden bij het onderwijs. Om dat in goede banen te leiden is een samenwerking 
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tussen ouders en scholen van essentieel belang. Wanneer de vorm van communicatie tussen 

school en leerling te verschillend is dan de manier waarop de jongere thuis communiceert, 

bestaat de kans dat het te verwarrend wordt voor hem en juist voor meer problemen zorgt dan 

dat het oplost.  

 

Voorbeeld: Een leerling leert op school dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid 

moet nemen en voor zijn mening moet uitkomen. Wanneer hij dit thuis ook doet 

denkt zijn vader dat zijn zoon/dochter rebels wordt, niet meer gehoorzaam is en 

geeft straf. 

 

De communicatieverschillen tussen school en ouders zijn op dat moment zo groot dat de 

leerling eigenlijk geen kans heeft zich tussen die twee werelden te bewegen  

Stap 1 Stel betrokkenheid van ouders richting eigen zoon/dochter vast 

 Wat is de aanleiding om het thema ouderbetrokkenheid aan de orde te stellen? 

 Wat zijn de redenen voor de eventueel geringe betrokkenheid bij de ontwikkeling van 

jongeren thuis en bij de school (bv. ouders ondernemen thuis geen educatieve activiteiten; 

ouders stellen zich niet actief op bij activiteiten in de school)? 

 Wat zijn de wensen en verwachtingen van ouders richting de school om hun betrokkenheid te 

ondersteunen (bv. informatie over de ontwikkeling van hun zoon/dochter en over 

opvoedingskwesties)? 

 Wat zijn de ervaren (culturele) verschillen, knelpunten, communicatieproblemen met ouders? 

 Welke kansen zijn er om de betrokkenheid te vergroten? Wat willen de ouders zelf? 

Stap 2 Stel betrokkenheid van ouders richting school vast 

 Wat zijn de redenen dat ouders eventueel weinig betrokkenheid tonen richting de groep of de 

instelling? (Omdat zij het Nederlands onvoldoende beheersen, geen idee hebben hoe het 

onderwijssysteem werkt, zichzelf niet in staat achten te participeren, onbekendheid met onze 

verwachtingen, ze een negatieve houding hebben tegenover de school?) 

 Wat zijn de ervaringen van leerkrachten om het gesprek op gang te brengen met ouders die 

geen of weinig betrokkenheid tonen? Wat willen de ouders zelf? Welke mogelijkheden zien de 

ouders om hun betrokkenheid te vergroten? 

Stap 3 Stel betrokkenheid van leerkrachten richting ouders vast 

 Vinden leerkrachten ouderbetrokkenheid belangrijk? Waarom is er eventueel weinig 

betrokkenheid van leerkrachten richting ouders (lastig, vervelend, bedreigend)? 

 Ervaren leerkrachten het gedrag van ouders als lastig? Kennen de leerkrachten hun sterke en 

zwakke punten in het omgaan met lastig gedrag van ouders (negatief, defensief, 

vluchtgedrag)? 

 Weten de leerkrachten bij communicatieproblemen met ouders gerichte activiteiten te 

ontplooien? 

 Wat willen de leerkrachten leren om de contacten met ouders te verbeteren? Onder welke 

condities zijn leerkrachten bereid te investeren in ouderbetrokkenheid en scholing te volgen? 
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Wat is er te verwachten? 

 Inzicht hebben in hoe ouders en leerkrachten de ouderbetrokkenheid willen optimaliseren. 

 Inzicht bekomen in het belang dat leerkrachten hechten aan meer ouderbetrokkenheid 

 Inzicht krijgen in de oorzaken van eventuele geringe betrokkenheid van ouders bij 

studieresultaten van hun zoon/dochter, of de instelling. 

 Inzicht krijgen in de oorzaken van de eventueel geringe betrokkenheid van leerkrachten 

richting ouders. 

 

 „Samen is het sleutelwoord”. Opvoeding en educatie zijn de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van ouders en school, waarin ieder van ons een eigen 

eindverantwoordelijkheid heeft (ouders, opvoeden en leerkrachten,  ontwikkeling en 

educatie). 

 Respecteer ouders in hun rol als opvoeders. Achterhaal welke opvoedingsdoelen ouders 

nastreven met hun zoon/dochter. Wat vinden deze ouders belangrijk? Wat zijn raakvlakken 

met de opvattingen van ouders en leerkrachten? 

 Bespreek tijdens het intakegesprek over de jongere uitgebreid de wederzijdse wensen en 

verwachtingen met betrekking tot het samenspel tussen school en thuis. 

 Leerkrachten gaan op huisbezoek om met (moeilijk bereikbare) ouders in gesprek te komen, 

nader kennis te maken in een informele sfeer en voor ouders de drempel weg te nemen om de 

school te bezoeken. 

 Leerkrachten motiveren en stimuleren ouders hun talenten te ontwikkelen en (Nederlandse 

taal) cursussen te volgen. 

 

Vaardigheden 

 Informeer ouders over hun rechten en plichten en over hun rol bij de ontwikkeling van hun 

zoon/dochter. Maak wederzijdse verwachtingen van leerkrachten en ouders bespreekbaar. 

 Laat van meet af aan zien hoe u met elkaar en met de ouders als „partners‟ wil omgaan 

(omgangsnormen, gelijkwaardigheid, informeren, overleggen, feedback geven, omgaan met 

probleemsituaties, fouten mogen maken, ondersteunen, waardering uiten wat betreft 

opvoeding en educatie). Probeer met name „stille‟ ouders aan het praten te krijgen. 

 

Voorwaarden 

 

 De taakverdeling tussen school en thuis staat structureel op de agenda. Geef aan waar de 

eigen grenzen liggen en in welke situaties de leerkrachten contact opnemen met de ouders. 

 Er zijn voldoende faciliteiten en middelen beschikbaar om ouderbetrokkenheid te 

optimaliseren. 

 Aansluiting willen zoeken bij (andere) welzijnsinstellingen, lokale netwerken van allochtone 

ouders om de ouderbetrokkenheid te stimuleren, e.d. 

 



Omig Ouderbetrokkenheid  93   

 

Valkuilen 

 Er vanuit gaan dat voor ouders taken en verantwoordelijkheden van leerkrachten en ouders 

duidelijk zijn. 

 Denken dat als ouders niet participeren bij de instelling, zij zich ook niet betrokken voelen. 

 Menen dat het gebruik maken van diverse communicatiekanalen (schriftelijk, mondeling, 

individueel, groep) probleemloos is voor uiteenlopende categorieën van ouders. 
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Stap 2: Visie bepalen & plan opstellen  

 

De tweede stap heeft tot doel binnen het schoolteam duidelijkheid te krijgen, hoe de 

samenwerking met ouders een duidelijke vorm te geven. 

 

Scholen bestaan dankzij ouders die jongeren 

toevertrouwen aan deze school. De 

betrokkenheid van ouders kent vele 

uitingsvormen. De wijze waarop 

scholen hiermee omgaan, 

bepaalt mede de uitkomst van 

die betrokkenheid.  

 

Het voeren van beleid op 

school-ouderbetrokkenheid 

lijkt echter lang niet altijd 

gemakkelijk. Het gebeurt nog maar al 

te vaak dat beide partijen tegenwerken 

i.p.v. samenwerken.  

Sommige scholen weten zich op 

ouderbetrokkenheid juist extra te profileren. 

Zij doorlopen de verschillende stadia op de 

'betrokkenheidsladder ': 

 

Meeleven:  

- ouders willen geïnformeerd worden over hun zoon/dochter, ze willen informatie over 

henzelf (thuissituatie) als over hun zoon/dochter delen met de school 

- ouders willen op de hoogte zijn van alle activiteiten op school, willen kennis hebben 

over schoolbeleid, schoolreglement, anderen bij wie ze terecht kunnen voor informatie  

 

Meedoen: 

- ze willen jongeren mee ondersteunen, meehelpen bij studiekeuze en studiebegeleiding, 

ze willen van de school opvoedingstips krijgen en ook aan de school opvoedingstips 

geven 

- ouders willen helpen met activiteiten op school, zoals jaarfeesten, excursies, 

projectweken, voorstellingen, inrichting leeromgeving en dergelijke.  

 

Meedenken:  

- ouders vragen naar hun eigenlijk doel, mening, zienswijze, verwachtingen 

- via formele en informele contacten ouders stimuleren om hun mening en ervaringen 

uit te drukken en mee te delen 

- ouders al ervaringsdeskundigen aanspreken om bijkomende informatie te bekomen 

over hun zoon/dochter 

 

Meebeslissen: 

- in bestuurszaken, in ouderraad, in schoolraad 

- in organiseren van het schoolgebeuren 
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Deze visie helpt de schoolleiding om te bepalen waar het huidige en gewenste zwaartepunt in 

school-ouderbetrokkenheid zich bevindt. 

 

Het is raadzaam om goed na te gaan hoe het schoolgebeuren in jouw school functioneert 

alvorens te kiezen welke actie(s) je opzet.  

 

Enkele tips:  
 

 Sta even stil bij de wijze waarop ouders in en rond uw school nu reeds betrokken partij zijn.  

 Bepaal aan en met welke vormen van ouderbetrokkenheid je verder wil werken.  

 Ga op zoek naar bereidwillige organisaties, diensten, mensen die je met de uitwerking van je 

keuze kunnen meehelpen.  

 Kies voor een realistische, haalbare actie, op maat gemaakt van je school, team, ouders, 

leerlingen.  

 Onthoud dat dit voor (bijna) iedereen een nieuwe manier van samenwerken is en dat fouten 

maken mag!  

 

 Ontwikkel een „visie-statement‟ van de instelling voor wat betreft ondersteunend gedrag van 

ouders, aanmoedigend gedrag van ouders, ontwikkelingsondersteunend gedrag en 

leerondersteunend gedrag. 

 Moedig sociaal gedrag van ouders (contacten met andere ouders) en betrokkenheid bij de 

instelling (meehelpen, meedenken en meebeslissen) aan. 

 Hoe een relatie met de ouders op te bouwen: ouders proberen te „begrijpen‟ en te leren kennen 

door vragen te stellen, te luisteren, samen te vatten, terug te koppelen en non-verbaal in te 

stemmen. 

 Benadruk het doel en het gemeenschappelijk belang van een gesprek of een activiteit van een 

ouder met een leerkracht. 

 

Vaardigheden 

 Geef concreet aan hoe de instelling de eigen pedagogische (en didactische) doelstellingen 

samen met ouders concreet in de praktijk wil realiseren. 

 Wees zo duidelijk mogelijk in de communicatie; benoem het gedrag van de leerkracht, ouder 

en jongere zo concreet mogelijk. 

 
 

Voorwaarden 

 Investeer in de ontwikkeling van een eigen, inspirerende visie op de samenwerking met 

ouders. 

 Reserveer meer tijd voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, om extra 

uitleg te geven. 

 Maak leerkrachten en ouders van begin af aan duidelijk hoe wordt omgegaan met wegblijvers 

(spreek ouders erop aan als ze wegblijven). 

 Benadruk het vertrouwen in vervolgactiviteiten. 

 

Valkuilen 

 Precies denken te weten wat de belangen van leerkrachten en groepen ouders zijn. 

 Alle ouders over één kam scheren. 

 Het eigen perspectief als enig vertrekpunt nemen. 

 Ouders geen ruimte geven om vrijuit het woord te nemen. Er vanuit gaan dat ouders de 

Nederlandse taal „perfect‟ moeten spreken om met hen te kunnen communiceren. 

  Geen aandacht schenken aan „fouten‟ en irritaties uit het verleden in de relatie met ouders. 
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Stap 1 Ontwikkel als team een visie op ouderbetrokkenheid 

 Hebben we een gezamenlijke visie op de relatie met ouders? 

 Waarom willen we aandacht besteden aan / investeren in de contacten met ouders? 

 Hoe informeren we de ouders over de ontwikkelingen van hun zoon/dochter? 

 Hoe bespreken we met ouders de wederzijdse verwachtingen? 

 Hoe tonen we belangstelling voor de situatie thuis van de jongeren? 

 Hoe maken we de ouders duidelijk dat we een gezamenlijk belang hebben? 

 

Stap 2 Ontwikkel een basisagenda voor oudergesprekken 

 Hoe dragen we onze eigen visie vanaf de eerste contacten met ouders uit? 

 Hoe gaan we de samenwerking met ouders als serieuze gesprekspartners concreet vormgeven? 

(ouders duidelijk welkom heten, informele gesprekjes aanknopen, vragen stellen of de 

informatie duidelijk is, vragen naar reacties, vragen naar suggesties, wensen). 

 Maak afspraken voor voortgangsgesprekken en eventueel huisbezoek. 

 

Stap 3 Ontwikkel een grondhouding om als partners met elkaar om te gaan 

 Hoe vanuit een oprechte bereidheid als partners met elkaar om te gaan? 

 Hoe ouders als ervaringsdeskundigen te benaderen? 

 Hoe om te gaan met de diversiteit aan culturen van ouders? 

 Hoe aandacht te besteden aan wegblijvers? 

 Hoe een passende aanpak te kiezen om met ouders in gesprek te blijven? 

 Maak een teamlid verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang. 

 

Je hoeft je visie niet helemaal uit te ontwikkelen voordat je ermee aan de slag kunt gaan. 

Visieontwikkeling kan heel goed plaats vinden in een pendel met de praktijk of praktische 

vingeroefeningen. Zodra je visie voldoende duidelijke aanwijzingen geeft voor je denken en 

handelen, kun je bepaalde activiteiten eens uitproberen. Je hoeft daarvoor geen uitgebreide 

meerjarige projectplannen te schrijven, maar je kan ook voor die activiteiten een daarop 

toegesneden plan maken voor de korte termijn. Veranderingsprocessen in educatie en 

onderwijs hebben nogal eens last van enige stroperigheid. We hobbelen vaak van 

werkgroepbijeenkomst naar werkgroepbijeenkomst zonder dat er in de tussentijd veel gebeurt. 

Vóór je het weet ben je een half jaar verder. Productiever is het om te bekijken wat je vanuit 

je bekomen visie op korte termijn al kunt realiseren.  

 

Een eventuele pedagogische studiedag zou kunnen zijn:  

“Het ontwikkelen van een visie op ouderbetrokkenheid.” 

 

Doelstellingen 

A. Algemeen  

 Ontwikkeling van eigen school specifieke visie op ouderbetrokkenheid; 

 Onderzoek de ouder specifieke visie op ouderbetrokkenheid; 

 Stimuleer een positieve leerlingenvisie op ouderbetrokkenheid. 

 

B. Subdoelen  

 Oriëntatie op mogelijkheden voor ouderbetrokkenheid;  

 Inzicht ontwikkelen in bepaalde factoren die een rol spelen bij 

ouderbetrokkenheid;  

 Uitgangspunten vaststellen voor een werkvisie op samenwerking met ouders, 

leerlingen, welke als leidraad kunnen dienen voor het te ontwikkelen beleid.  

 

Kortom: verzamel materiaal waarmee je een visiestuk kan schrijven.  
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Programma pedagogische studiedag “Visiebepalen”  

 

1. Verwelkom de aanwezigen 

 

2. Geef toelichting over de doelstellingen en de werkwijze van het verdere verloop  

 

3. Verduidelijk de uitgangspunten over ouderbetrokkenheid  

 

 Aandachtspunten van ouderbetrokkenheid zijn: 

- de zin van ouderbetrokkenheid (waarom willen we dit als team?); 

- de inhoud van de betrokkenheid (wat is ouderbetrokkenheid?); 

- de schoolkenmerken die ouderbetrokkenheid beïnvloeden.  

 Ouders, jongeren en teamleden zijn allen betrokken partij bij de opvoeding en 

ontwikkeling van jongeren.  

 Ouders zijn de hoofdopvoeders en besteden maar een bepaald, beperkt deel van de 

opvoeding uit aan leerkrachten.  

 Ouders en leerkrachten voeden op vanuit hun eigen belevenissen, opvattingen, 

ervaringen en deskundigheden.  

 Belangrijk is dat er een uitwisseling plaatsvindt en afstemming gerealiseerd wordt, 

zodat opvoeding thuis en op school zoveel mogelijk op elkaar aansluit en elkaar 

ondersteund en versterkt.  

 

4. Organiseer een stellingenspel  

Deel uw team in groepen van max 6 tot 8 personen. De deelnemer beschikken over een 

rode, blauwe en groene kaart waarmee ze hun standpunt ten aanzien van gegeven 

stellingen kunnen kenbaar maken (rood = oneens, blauw = twijfel, groen = eens).  

- De deelnemers geven meer uitleg bij hun persoonlijke standpunten en reageren 

zodoende op elkaar.  

- Noteer welke bruikbare argumenten er gehanteerd worden?  

- Probeer binnen de groepen tot een eensluidend besluit te komen.  

- Vraag door en bespreek na.  

 

Stellingname 1:  

De voorgestelde keuze om ouderbetrokkenheid te bevorderen moet binnen het 

schoolteam gedragen worden en een bindende voorwaarde zijn voor iedereen. Dit 

betekent een gedeelde visie en overeenstemming met de doelstellingen.  

Doorvraagmogelijkheden/discussiepunten:  

Ouderbetrokkenheid vraagt om meer inzet van een schoolteam. De mate waarin ouders 

hun betrokkenheid tonen, is de reactie op het gedrag van teamleden in dat verband.  

Als je als school uitnodigend wil zijn, veilig wil zijn en open wil staan voor ouders, dan 

moet ieder personeelslid, van laag tot hoog,  hiertoe bijdragen. Ieder personeelslid moet 

bereid zijn te investeren in de betrokkenheid van ouders.  

 

Is er al een team-school-visie op ouderbetrokkenheid geformuleerd? Waarom doe je dit?  

 

Is er een koppeling te ontdekken tussen de visie op ouderbetrokkenheid en de 

pedagogische en onderwijskundige visie van de school?  
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Stellingname 2:  

Ouderparticipatie zal mogelijk moeten worden gemaakt vanuit de culturele achtergrond 

van onze ouders.  

Doorvraagmogelijkheden/discussiepunten:  

 

- Wat verstaat het team onder „vanuit de culturele achtergrond‟ van ouders?  

- Bij het formuleren van de visie en de doelstellingen, met betrekking tot 

ouderbetrokkenheid, moeten scholen aansluiten bij de verwachtingen en 

mogelijkheden van (verschillende groepen) ouders. Naarmate het schoolklimaat, het 

schoolreglement, en dergelijke beter zijn afgestemd op de reële behoeften van ouders 

en jongeren, zullen scholen effectiever zijn in het bevorderen van ouderbetrokkenheid.  

- Wat weet het team over de wensen, behoeften en verwachtingen van ouders?  

- Hoe kijken de ouders zelf aan tegen ouderbetrokkenheid?  

- Hoe bekijken ouders de opvoedende taak van de school?  

- Wat weet het team van de uiteindelijke wensen, behoeften en verwachtingen van de 

jongeren?  

- Hoe staan onze eigen jongeren tegenover ouderbetrokkenheid?  

 

Stellingname 3:  

School en ouders benaderen en werken als evenwaardige partners.  

Doorvraagmogelijkheden/discussiepunten:  

- Wat verstaan jullie onder evenwaardig?  

- Hoe ervaren jullie evenwaardigheid?  

- Welke beelden/gevoelens heeft het team ten aanzien van ouders?  

- Welke gevoelens/beelden denk je dat ouders over het team hebben?  

 

5. De zin van ouderbetrokkenheid  

Geef elke groep een groot blad met daarop drie grote cirkels en vraag hen daarin op te 

schrijven wat voor hen het belang van ouderbetrokkenheid is voor:  

 

 de jongere (leerling),  

 de ouder (vader, moeder),  

 de school (directie, leerkracht).  

 

Hang de pagina‟s op aan een muur en neem ze door, kleur de belangrijkste. Geef 

vervolgens de volgende informatie door over:  

De relatie tussen ouders en school heeft aantoonbare invloed op de sociaal-emotionele 

ontwikkeling (welzijn) van jongeren. Vooral de mate waarin de opvoeding op school en 

thuis op elkaar afgestemd zijn, is daarbij van belang. Dat wil zeggen: de mate waarin 

dezelfde opvoedingswaarden centraal staan. Naarmate ouders betrokken zijn bij school 

nemen de prestaties toe. De betrokkenheid van ouders hangt deels ook weer af van het 

gedrag van andere ouders. Ouders raken makkelijker betrokken als andere ouders dat 

ook zijn. En naarmate ouders meer betrokken zijn bij school, zijn den jongeren dat ook.  

 

6. Verwachtingen betreffende ouderbetrokkenheid  

Geef elke groep twee grote pagina‟s met daarop de volgende opdrachten:  

 

a) Beschrijf wat jullie verwachten van ouderbetrokkenheid.  

- Wanneer kunnen jullie tevreden zijn over ouderbetrokkenheid?  

- Welk gedrag moeten de ouders zeker laten zien?  
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- Welke (pedagogische) taken moeten door de ouders minimum vervult zijn?  

 

b) Schrijf op wat ouders omgekeerd van jullie mogen, kunnen verwachten als het gaat 

om ouderbetrokkenheid.  

Daarna verzamelen en inventariseren. Mogelijke antwoorden zouden kunnen zijn:  

 

Ouders:  

 praten met hun zoon/dochter over school; 

 helpen zoon/dochter bij schooltaken; 

 komen regelmatig op school; 

 spreken regelmatig met andere ouders over school; 

 spreken regelmatig met de leerkracht; 

 doen af en toe vrijwilligerswerk op school; 

 zijn op de hoogte waarmee de jongeren bezig zijn in de klas; 

 lezen de informatie die school doorgeeft; 

 nemen deel aan formele geledingen zoals bv. ouderraad; 

 geven hun mening over wat er op school gebeurt; 

 realiseren de minimum voorwaarden om leren positief te bevorderen; 

 stemmen hun opvoeding meer af op de opvoedingswaarden die op school gangbaar 

zijn;  

 bieden school de ruimte om (kleine) fouten te maken.  

 

School/leerkrachten:  

 informeren ouders over wat zij van ouders verwachten en wat het belang hiervan is;  

 organiseren ouderbijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, rapportbesprekingen, 

stagebesprekingen; 

 geven een aantal openbare lessen voor geïnteresseerden; 

 maken ouders bekend met het Vlaamse onderwijssysteem; 

 lichten de haalbare verwachtingen naar ouders toe; 

 zijn duidelijk over wat school kan bieden en wat in het geheel niet haalbaar is; 

 bespreken waarden en omgangsvormen in en om school met ouders; 

 moedigen ouders aan hun jongeren te stimuleren; 

 bieden een veilige omgeving aan jongeren en ouders; 

 weten wat de verwachtingen zijn van ouders naar hen toe;  

 waarderen ouders voor hun inzet; 

 geven ouders feedback op hun functioneren in het kader van ouderbetrokkenheid en 

ondersteunen ouders bij het zoeken van oplossingen;  

 gaan uit van gelijkwaardigheid; 

 houden rekening met factoren die ouderbetrokkenheid belemmeren; 

 stemmen hun waarden en normenoverdracht af op de thuissituatie van de jongere; 

 leerkrachten ondersteunen de opvoeding thuis; 

 bieden ruimte aan ouders om fouten te maken; 

 

Na deze inventarisatie kan de volgende vraag opkomen:  

 

- Hoe belangrijk is het voor het team dat ouders en school op één lijn komen wat 

betreft het standpunt rond waarden en normen?  
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- Bepaal voor het team welke waarden er uitgedragen worden en waarover het 

team met ouders overeenstemming wil bereiken.  

- Maak een gezamenlijke lijst en bepaal de belangrijkste waarden. 

 

Geef aansluitend de informatie dat betrokkenheid van ouders op verschillende wijze tot uiting 

kan komen:  

 

 Betrokkenheid thuis:  

Daarbij gaat het om de mate waarin ouders regelmatig met hun zoon/dochter praten over 

wat er op school gebeurt en waar jongeren mee bezig zijn. Ook ondersteuning van ouders 

bij huistaken en het aanbieden van een stimulerende omgeving hoort daarbij.  

 

 Betrokkenheid bij de individuele jongere op school:  

Daarbij gaat het om regelmatig contact van de ouders over het wel en wee van de 

jongeren op school. Zo blijven ouders op de hoogte van wat er zich op school en in de 

groep afspeelt. Daarnaast is het van belang dat ouders informatie uitwisselen met de 

leerkracht en de opvoeding en ontwikkeling thuis en op school op elkaar afstemmen.  

 

 Betrokkenheid bij school als geheel: 

Hierbij speelt het uitwisselen van informatie met andere ouders ook een rol. Daarnaast 

gaat het ook om het verrichten van hand- en spandiensten door ouders op school en de 

mate waarin ouders actief zijn in of bij de ouderraad en andere formele geledingen.  

 

Een andere manier van kijken is:  

o De ouder als consument (klantenbinding door voorlichting, schoolgids, 

nieuwsbrieven).  

o De ouder als belanghebbende (deelname aan overlegorganen).  

o De ouder als opvoeder: bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag 

(ouderbijeenkomsten, voorlichting, jongerenbesprekingen).  

o De ouder als vrijwilliger (verlenen van hand- en spandiensten).  

 

7. Waar moet een school zeker aandacht aan besteden?  

Selecteren de belangrijke thema‟s uit voorgaande pagina‟s aan de muur waar de 

teamleden in het kader van de ouderbetrokkenheid vooral aandacht aan willen besteden. 

Elk teamlid krijgt (drie) stickers en kiest de belangrijkste punten uit om aandacht aan te 

besteden in het kader van ouderbeleid. Kort bespreken nadien.  

 

8. Wat bepaalt ouderbetrokkenheid?  

De school en leerkrachten hebben invloed op ouderbetrokkenheid, maar zijn zeker niet 

allesbepalend. De gezinssamenstelling, etnische achtergrond, socio-economische positie 

van het gezin en kwaliteit van de relatie tussen partners zijn medebepalend. De school 

kan daar weinig invloed op uitoefenen.  

 

Er zijn echter ook schoolspecifieke kenmerken die de ouderbetrokkenheid bepalen:  

 groepsgrootte (meer jongeren, meer ouders per leerkracht, minder betrokkenheid);  

 schoolklimaat;  

 gerichtheid op leerprestaties;  

 aantal jongeren en leerkrachten uit „minderheidsgroepen‟ (mate van ruimte voor 

andere opvoedingsstijlen en gewoonten);  

 instelling van teamleden (willen ze echt samenwerken);  



Omig Ouderbetrokkenheid  101   

 

 mate waarin teamleden actief contact zoeken met ouders;  

 betrokkenheid van school op de omgeving.  

 

Vertrouwen is de basis voor elke relatie. Een mogelijke voorwaarde voor vertrouwen is 

ontmoeting. Contact, communicatie en vertrouwen zijn voorwaarden voor het tonen van 

betrokkenheid.  

Je moet als school voorwaarden scheppen voor het opbouwen van een vertrouwensband 

met verschillende groepen ouders. Daarbij maak je keuzes op basis van de pedagogische 

opdracht van de school en de visie en doelstellingen die je team heeft geformuleerd. De 

visie en doelstellingen zijn uitgangspunten voor de manier waarop het team met ouders 

wil samenwerken. Op basis daarvan kunnen ouders duidelijk gemaakt worden wat wel 

en niet van hen verwacht wordt.  

Hoe kan je als school, team en leerkracht een voorwaarden vertrouwensband scheppen?  

Laat de teamleden hun antwoord op deze vraag zo concreet mogelijk formuleren in 

groepjes. Daarna plenair verzamelen.  

 

9. Afsluiting  

Al het materiaal (alle pagina‟s) kunnen gebruikt worden voor het ontwikkelen van de 

visie op ouderbetrokkenheid. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de volgende 

richtlijnen:  

 

 Richtlijnen bij het opstellen visiestuk:  

 Wat is het belang van relaties tussen school en ouders voor de toekomst van de 

jongere?  

 Hoe is de visie op ouderbetrokkenheid gekoppeld aan de pedagogische en 

onderwijskundige visie van de school?  

 Welke waarden staan centraal bij de visie op ouderbetrokkenheid (gelijkwaardigheid, 

respect, veiligheid, verantwoordelijkheid?)  

 Staat er in de visie iets over de sociaal-culturele achtergronden van de jongeren en op 

welke wijze de school in haar ouderbetrokkenheid rekening houdt met deze 

achtergronden? Bijvoorbeeld: religie, leerstofgerichtheid (nadruk op orde en 

discipline, kennisoverdracht in kernvakken, leveren van prestaties) of juist 

jongerengerichtheid (nadruk op persoonlijkheidsvorming van de jongere, de jongere 

staat centraal).  

 Wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen die een rol spelen bij het vormgeven 

van ouderbetrokkenheid?  

 Vanuit welke principes krijgt ouderbetrokkenheid vorm? Bijvoorbeeld: veiligheid, 

gedeelde verantwoordelijkheid, gemeenschap, laagdrempeligheid, 

ouderondersteunend, medeopvoeder zijn.  

 Welke functies en taken dichten jullie jezelf en de ouder toe in de opvoeding en 

ontwikkeling van jongeren?  

 Wat betekent dit voor de praktijk van de ouderbetrokkenheid? Consequenties voor 

school/personeel en ouders?  

 Wat zijn de doelen? Maak onderscheid tussen lange en korte termijn.  

 Welke activiteiten vloeien daaruit voort?  

 

De prioriteitenlijst bevat alle punten die op de studiedag naar voor zijn gekomen als dringend 

te realiseren, deze vormen de basis van het uit te voeren project, ze zijn ook bepalend voor de 

kwaliteit van ouderbetrokkenheid; 
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Alle niet opgenomen punten kunnen op een reservelijst geparkeerd worden, dit betekent niet 

dat ze niet opgenomen worden, maar de ontwikkeling, realisatie ervan zal op een later tijdstip 

weer aan bod komen. 

 

In een eventuele volgende bijeenkomst kan het visiestuk dienen als basis voor verdere, 

concretere uitwerking, het opstellen van een plan.  
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Stap3: werkgroep samenstellen 

 
 

Er is nu reeds veel gedaan, maar het echte werk gaat nu beginnen, daarvoor kan best een 

werkgroep samengesteld worden.  

 

De werkgroep dus bestaan uit vertegenwoordigers van alle geledingen, directie,  leerkrachten, 

ouders, waarom ook geen leerlingen, zelforganisaties en andere sleutelfiguren. Ook is 

het verstandig om jongerenwerkers, medewerkers van een buurthuis of vertegenwoordigers 

van een de moskee te betrekken bij het project. Zij kunnen namens hun organisatie, maar ook 

op persoonlijke titel en op basis van inhoudelijke belangstelling, een bijdrage leveren. Door 

hen in een vroeg stadium bij het project te betrekken, kunnen zij meedenken over de inhoud.  

 

Bij het bepalen van vergaderdata is het belangrijk om rekening te houden met eventuele 

feestdagen (of een religieuze maand als de vastenmaand Ramadan), vakanties, sportdagen, 

etc. 

 

De werkgroep voorzitter zorgt voor eerlijke verdeling van de uit te voeren taken. Dit is één 

van de belangrijkste regels. 

 

De prioriteitenlijst zal zwaardere en lichtere onderwerpen bevatten. Deze kunnen het beste, 

gelijkmatig onder de leden van de werkgroep worden verdeeld. Het komt regelmatig voor, dat 

leden zich bewust of onbewust, op de achtergrond houden. Het is dan ook erg belangrijk, dat 

de voorzitter goed uitlegt, wat van ieder lid verwacht wordt. 
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Elk lid behoort evenveel werk te doen als de anderen groepsleden. Zoniet, dan ontstaat er een 

oneerlijke verdeling en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dit werkt namelijk 

conflictsituaties in de hand. 

 

Het is ook heel gemakkelijk, om te veel hooi op je vork te nemen. Er zijn enthousiaste 

mensen, die alles wel alléén zouden willen uitvoeren. Overmatig enthousiasme kan leiden tot 

demotivering van jezelf en/of andere groepsleden. De voorzitter moet erop toezien, dat deze 

mensen gemotiveerd blijven meedoen, maar niet alles naar zich toetrekken. Daarmee worden 

onnodige conflictsituaties voorkomen. 

 

Blijf kritisch! 

Denk steeds na of het project loopt zoals het moet lopen. Dit geldt voor elke belanghebbende, 

bij iedere fase.  Denk er óók aan, dat de belangen van de leerlingen nog steeds voorop staan! 
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Stap 4: inventariseren huidige activiteiten 

 

 

 

Met een scan kan de school zich een 

duidelijk beeld van de huidige  

ouderbetrokkenheid op school vormen, 

Door het invullen, door zoveel mogelijk 

betrokken personen, van de vragen kan de 

werkgroep een basisdocument samenstellen 

waarin de nodige strategieën om het 

ouderbeleid te structureren en verbeteren 

kunnen opgenomen worden. 

 

Met behulp van volgende scan wordt 

inzichtelijk: 

 Wat de school momenteel doet met 

en voor ouders; 

 Waarover de school tevreden is; 

 Wat beter kan. 

 
 
 
 
 

 
Scan ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid thuis 

A Ouderbeleid 

Begripsomschrijving ouderbeleid: 

De visie op de positie en rol van ouders in schoolverband 
 

1. Stand van zaken ouderbeleid algemeen: 
 

o Ons ouderbeleid is ontwikkeld en vastgelegd in een document (onderdeel pedagogisch 

plan, schoolontwikkelingsplan e.d.); daarin staat de visie op de positie en rol van 

ouders binnen de voorziening/brede school; het beleid wordt tevens in praktijk 

gebracht (vertaling visie en doelen in concrete activiteiten). 

 

o Ons ouderbeleid is ontwikkeld en vastgelegd in een document, maar nog niet (geheel) 

in praktijk gebracht (vertaling visie en doelen in concrete activiteiten). 

 

o Ons ouderbeleid is ontwikkeld, maar nog niet vastgelegd en in praktijk gebracht. 

 

o Ons ouderbeleid is nog onvoldoende ontwikkeld. 

 

o Anders: 
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B Ouderparticipatie en –betrokkenheid thuis 

Begripsomschrijving ouderparticipatie: 

1) Het betrekken van ouders bij de eigen voorziening: meeleven, meedoen, meedenken 

en meebeslissen. 

2) Het verlangt een actieve opstelling van ouders zelf en een wervende en stimulerende 

rol van de eigen organisatie. 

3) Ouders kunnen benaderd worden in verschillende rollen: enerzijds als klant, 

belanghebbende en vrijwilliger (B1), anderzijds als opvoeder (B2). 

B1 Ouders als klant, belanghebbende en vrijwilliger 

o ouders worden geïnformeerd over zaken in het algemeen en over die van hun 

zoon/dochter (klant)  

o ouders denken en beslissen mee op organisatie- en beleidsniveau (belanghebbende) 

o ouders ondersteunen de voorziening op vrijwillige basis, passend bij hun interesses en 

deskundigheden (vrijwilliger) 

 

2. Op welke wijze stimuleert u de participatie van ouders (als klant, belanghebbende en 

vrijwilliger)? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

Als klant: 

o Open deurdagen 

o Intake/aanmeldingsgesprek 

o Informatieboekje/schoolgids 

o Nieuwsbrief/informatiebulletin 

o Schoolkrant 

o Website 

o Informatiebijeenkomsten 

o Schriftelijke thema-informatie  

o Een ochtend/middag in de groep 

o Tentoonstelling n.a.v. projecten/thema‟s 

o Presentatie van het werk van leerlingen 

o Lessen voor ouders in de school 

o Anders, namelijk: 

 

Als belanghebbende: 

o Oudercommissie 

o Ouderraad 

o Enquêtes/peilingen ter verbetering van de kwaliteit en klantgerichtheid 

o Anders, namelijk: 

 

Als vrijwilliger: 

o Feesten 

o Uitstapjes 

o Projecten/thema‟s 

o Hulpouder in de groep 

o Werk/hobby ervaringsdeskundige 

o Documentatiecentrum 

o Anders, namelijk: 

 



Omig Ouderbetrokkenheid  107   

 

3. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van uw aanbod, genoemd in vraag 2? 

o Zeer tevreden 

o Tevreden 

o Matig tevreden 

o Ontevreden 

o Zeer ontevreden 

 

4. Vindt u dat een hogere kwaliteit noodzakelijk/gewenst is? 

o Nee 

o Ja 

 

Zo ja: Welke maatregelen en activiteiten zouden volgens u kunnen bijdragen aan een hogere 

kwaliteit? Zie bv. suggesties achterin deze scan. 

 

  

  

  

 

5. Hoe tevreden bent u over het algemeen over het bereiken van ouders met uw aanbod, 

genoemd in vraag 2? 

o Zeer tevreden 

o Tevreden 

o Matig tevreden 

o Ontevreden 

o Zeer ontevreden 

 

6. Welke (groepen) ouders bereikt u niet of onvoldoende met uw aanbod, genoemd in vraag 

2? Meerdere antwoorden mogelijk. 

o Hoog opgeleide ouders 

o Laag opgeleide autochtone ouders 

o Laag opgeleide allochtone ouders 

o Vaders 

o Moeders 

o Ouders met psychische problemen 

o Ouders met verstandelijke beperkingen 

o Ouders met meerdere problemen (multi-problem) 

o N.v.t. 

o Anders, namelijk: 

 

7. Om welke redenen denkt u dat deze ouders niet of onvoldoende bereikt worden? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

o Het aanbod is onvoldoende bekend 

o Het aanbod sluit niet/onvoldoende aan bij deze (groep) ouders 

o Tekort aan faciliteiten/personeel binnen de eigen voorziening 

o Communicatieproblemen (i.v.m. onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 

en/of culturele verschillen) 

o Onbekendheid van ouders met het (school)systeem 

o Deze ouders hebben geen tijd 
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o Deze ouders zien het belang er niet van in 

o N.v.t. 

o Anders, namelijk: 

 

8. Vindt u dat een hoger bereik noodzakelijk/gewenst is? 

o Nee 

o Ja 

 

Zo ja, welke maatregelen en activiteiten zouden volgens u kunnen bijdragen aan een hoger 

bereik van bepaalde (groepen) ouders? Zie suggesties achterin deze quickscan. 

 

  

  

  

 

B2 Ouders als opvoeder 

ouders worden aangesproken op hun rol als opvoeder: het steunen, sturen, stimuleren van hun 

kind bij diens ontwikkeling, educatie en schoolloopbaan 

 

9. Hoe onderhoudt uw school contact met ouders over de ontwikkeling, educatie en 

schoolloopbaan van de jongere? Meerdere antwoorden mogelijk. 

o Intake/inschrijvingsformulier 

o Huisbezoek 

o Informele contacten  

o Gesprek met ouders n.a.v. observaties, toetsen, rapport 

o Gesprek over handelingsplan 

o Zorggesprek en eventueel verwijzing naar CLB 

o Anders, namelijk: 

 

10. Op welke wijze biedt uw school opvoedingsondersteuning aan ouders? 

o Via CLB/opvoeder in de school 

o Nieuwsbrieven/folders 

o Themabijeenkomsten over opvoeding 

o Opvoedcursus 

o Anders, namelijk: 

 

11. Op welke wijze stimuleert uw school onderwijsondersteunend gedrag van ouders? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

o Instructiebijeenkomsten/ouderwerkgroepen 

o Meedraaien in de groep 

o Nieuwsbrieven/folders 

o Thuisopdrachten 

o Anders, namelijk: 

 

12. Zijn er afspraken gemaakt over contacten tussen directie, leerkrachten en ouders? 

 

13. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van uw aanbod, genoemd in de vragen 9, 10,  11 en 

12? 
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Toelichting:  

Het aanbod is van hoge kwaliteit als mede hierdoor bereikt wordt dat ouders daadwerkelijk: 

 

 hun zoon/dochter steunen, sturen en stimuleren; 

 een verdiepende communicatie hebben met hun zoon/dochter; 

 hoge maar reële verwachtingen hebben ten aanzien van het schoolsucces van hun 

zoon/dochter; 

 een rijke leef- en leeromgeving aanbieden. 

 

o Zeer tevreden 

o Tevreden 

o Matig tevreden 

o Ontevreden 

o Zeer ontevreden 

 

14. Vindt u dat een hogere kwaliteit noodzakelijk/gewenst is? 

 

o Nee 

o Ja 

 

Zo ja, welke maatregelen en activiteiten zouden volgens u kunnen bijdragen aan een hogere 

kwaliteit?  

 

  

  

  

 

15. Hoe tevreden bent u over het algemeen over het bereiken van ouders met uw aanbod, 

genoemd in de vragen 9, 10, 11 en 12? 

o Zeer tevreden 

o Tevreden 

o Matig tevreden 

o Ontevreden 

o Zeer ontevreden 

 

16. Welke (groepen) ouders bereikt u niet of onvoldoende met uw aanbod, genoemd in de 

vragen 9, 10 en 11? Meerdere antwoorden mogelijk. 

o Hoog opgeleide ouders 

o Laag opgeleide autochtone ouders 

o Laag opgeleide allochtone ouders 

o Vaders 

o Moeders 

o Ouders met psychische problemen 

o Ouders met verstandelijke beperkingen 

o Ouders met meerdere problemen (multi-problem) 

o N.v.t. 

o Anders, namelijk: 
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17. Om welke redenen denkt u dat deze ouders niet of onvoldoende bereikt worden? Meerdere 

antwoorden mogelijk. 

 

o Het aanbod is onvoldoende bekend 

o Het aanbod sluit niet/onvoldoende aan bij deze (groep) ouders 

o Tekort aan faciliteiten/personeel van de eigen organisatie 

o Communicatieproblemen (i.v.m. onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 

en/of culturele verschillen) 

o Onbekendheid van ouders met het (school)systeem 

o Deze ouders hebben geen tijd 

o Deze ouders zien het belang er niet van in 

o N.v.t. 

o Anders, namelijk: 

 

18. Vindt u dat een hoger bereik noodzakelijk/gewenst is? 

o Nee 

o Ja 

 

Zo ja, welke maatregelen en activiteiten zouden volgens u kunnen bijdragen aan een hoger 

bereik van bepaalde (groepen) ouders? Zie suggesties achterin deze scan. 

 

  

  

  

C Actieplan ouderparticipatie en –betrokkenheid thuis 

 

19. Welke van de in deze scan genoemde verbeteracties zou u bij voorkeur en op korte termijn 

willen invoeren om de participatie en betrokkenheid van ouders te versterken? 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
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20. Welke stappen en randvoorwaarden zijn nodig om de (structurele) invoering van de 

hierboven genoemde maatregelen/activiteiten te doen slagen? 

 

A.   

B.   

C.   

D.   

 

Ideeën voor versterking van de kwaliteit van ouderparticipatie (ouders als klant, 

belanghebbende en vrijwilliger): 

 Behoeftepeiling onder ouders om wensen en verwachtingen in beeld te brengen (via 

enquête, panel, ouders-interviewen-ouders); 

 Meer aandacht besteden aan de sfeer binnen de school en de houding van personeel 

(open cultuur, positief, uitnodigend, blijken van zorg voor hun zoon/dochter, 

gelijkwaardigheid en respect, verdiepen in en belangstelling tonen voor de 

thuissituatie); 

 Meer aandacht voor de toegankelijkheid van schriftelijke informatie, dat bestemd is 

voor ouders; 

 Ontmoetingsplaats creëren voor ouders binnen de voorziening (bijv. 

ouder(koffie)kamer); 

 Activiteiten organiseren waar ouders iets van hun culturele achtergrond kunnen laten 

zien; 

 Ouderpunt in de school/wijk (brugfunctie moeilijk bereikbare ouders – organisaties); 

 Schriftelijk contract organisatie – ouders invoeren ter bevordering van het nakomen 

van wederzijdse afspraken en inspanningen; 

 Beter benutten van de breng- en haalcontacten; 

 Ouders meer inschakelen op basis van hun deskundigheden en hobby‟s; 

 Brede schoolexcursie voor nieuwe ouders; 

 Ouders betrekken bij de beleidsvoering. 

 

Ideeën voor vergroting van het bereik van ouders en het contact tussen ouders en 

voorziening: 

 Meer aandacht besteden aan de sfeer binnen de school en de houding van personeel 

(open cultuur, positief, uitnodigend, blijken van zorg voor hun zoon/dochter, 

gelijkwaardigheid en respect, verdiepen in en belangstelling tonen voor de 

thuissituatie); 

 Ouders (met name de moeilijk bereikbare groep) meer direct, persoonlijk 

benaderen/aanspreken; 

 Huisbezoek invoeren/intensiveren; 

 Meer kiezen voor gerichte aparte activiteiten, die dichtbij de belevingswereld van 

(„moeilijk bereikbare‟ ouders) staan; 

 Gerichter inschakelen van de andere brede schoolpartners die al contact met bepaalde 

(groepen) ouders hebben of (makkelijker) contact kunnen leggen; 

 Ouderpunt in de school/wijk (brugfunctie moeilijk bereikbare ouders – organisaties).  
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Stap5: Activiteiten- of jaarplan opstellen en uitvoeren 

 

Deze stap in het optimaliseren van ouderbetrokkenheid is overleg plegen en een plan van 

aanpak opstellen om doelgericht te kunnen werken. Met de gegevens verzameld uit de scan 

kan de werkgroep aan de slag. 

 

 Formuleer concrete doelen, voor het 

samenstellen van het activiteitenplan gaat u uit 

van: 

 Wat? 

 Waarom? 

 Wanneer? 

 op welke Wijze? 

 Wie? 

 Waarmee? 

 Waar? 

 

- Welke uitdagende en specifieke 

doelen willen we realiseren met ouderbetrok-

kenheid, maak een overzicht? 

- Hoe kunnen de doelen zo goed mogelijk worden 

afgestemd op verschillen tussen ouders? 

 

 Maak afspraken om nauwer samen te werken met ouders. 

- Hoe leerkrachten met ouders als partners in de opvoeding willen optrekken? Wissel  

vooral ervaringen uit. 

- Hoe drempels wegwerken zodat ouders de stap zetten om de school binnen te 

komen? 

- Hoe spreken we elkaar aan zodat er samenwerking ontstaat op allerlei vlakken? 

- Hoe zouden leerkrachten ouders kunnen ondersteunen bij het zoeken naar 

oplossingen voor de gesignaleerde problemen? 

 

 Maak afspraken over de vormgeving van ouderbetrokkenheid. 

- Maak met elkaar duidelijke afspraken over hoe de geformuleerde doelen te bereiken. 

Welke afspraken en concrete plannen kunnen we voor volgende week, volgende 

maand en voor over een half jaar maken?  

- Spreek elkaar aan op gemaakte afspraken. Wie gaat samen met wie wat doen? 

- Stel verantwoordelijken aan, een vertegenwoordiger van de ouders, leerlingen  en 

een vertegenwoordiger van de school  die samen de agenda bijhouden en de mensen  

indien nodig aan de planning herinneren. 

 

 Vergelijk de huidige situatie met de gewenste situatie, vooral de aspecten waarbij 

sprake is van een groot verschil tussen de huidige en de gewenste situatie kunnen in 
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aanmerking komen om dringend aan te pakken. Maar voorzichtigheid is geboden, niet 

alles kan tegelijk aangepakt worden, er moet een selectie gemaakt worden. 

 

o Verschillenlijst maken. Maak een gezamenlijke lijst van aspecten met een 

groot verschil tussen de huidige en de gewenste situatie. 

o Inventariseer per aspect: 

 Hoe belangrijk is het aanpakken voor de school? 

 Hoe belangrijk is het aanpakken voor de ouders? 

 Hoe belangrijk is het aanpakken voor de leerlingen? 

 In hoeverre is het veranderen van dit aspect haalbaar? 

 Kunnen we dit wel aan met het team? 

 Is er ondersteuning nodig? Kunnen we ondersteuning krijgen? 

 Accepteren team en directie een dergelijke verandering? 

 Is het binnen korte tijd tot een succes te brengen? 

 Kan de verandering tot stand gebracht worden met de beschikbare 

financiële middelen? 

o Deze vragen kunnen eenvoudig worden beantwoord met  

 ++ zeker wel 

 + gaat wel 

 0 neutraal 

 - nee, niet zo erg 

 -- nee, zeer moeilijk 

o Keuze, is een overzicht over de plussen en de minnen tot stand gebracht, dan is 

het raadzaam een paar aspecten te kiezen waarbinnen veranderingen 

aangebracht worden. Te veel aspecten opnemen ineens kan veel vergen van 

team en ouders, het is raadzamer rekening te houden met de nodige tijd die het 

veranderingsproces zal vergen. In een volgend schooljaar kunnen nieuwe 

aspecten op de rol gezet worden. 

 

 Geef concreet en voor in ouders begrijpelijke taal aan welke doelstellingen de school 

met jongeren in de praktijk wil realiseren en hoe ze dit denkt te doen bijvoorbeeld via 

de informatie- of schoolgids, via nieuwsbrieven. 

 Formuleer als instelling een helder ouderbeleid dat integraal deel uitmaakt van het 

beleid. Stel vast welke knelpunten het dringends dienen te worden opgelost. Maak 

duidelijke keuzes bij het formuleren van doelstellingen. 

 Ontwikkel een agenda zowel voor individuele als groepsgesprekken met ouders. 

 Zorg voor laagdrempelige ontmoetingen in het begin, start eventueel met een 

ouderkamer en organiseer discussies/debatten over opvoeden en leren aan de hand van 

aansprekende thema‟s 

 Stel gerichte vragen en ga daar dieper op in. Hoe komt dat volgens u? Waaraan denkt 

u? Wat kunnen we eraan doen? Geef concreet aan wat van de ouders verwacht wordt. 
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 Zorg voor een positieve afsluiting van een gesprek en benadruk het belang van 

continuïteit van het contact. Bedank ouders bij het vertrek voor hun komst of hun 

hulp. 

 Zet de goede voorbeelden van ouderbetrokkenheid in een “inspiratieboek” 

 De ontwikkeling van de samenwerking tussen leerkrachten, directie, ouders en 

leerlingen werkt als de partijen daar prijs op stellen en er moeite voor willen doen. 

 Benadruk welk oudergedrag leerkrachten en directie wenselijk veranderd willen zien 

en maak dit bespreekbaar. 

 Maak duidelijke afspraken welke leden eindverantwoordelijk zijn voor het 

actieplan/jaarplan en over het bewaken van de voortgang. 

 Besteed ook aandacht aan nascholing van leerkrachten zodat deze optimaler met 

ouders kunnen omgaan. 

 Vermijd een negatieve ondertoon dat de oorzaak alleen bij de ouders ligt. 

 Schenk geen aandacht aan communicatieproblemen en irritaties uit het verleden maar 

begin steeds opnieuw, het zijn ook steeds nieuwe ouders die we over de vloer krijgen.  
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Stap6: Registreren  

 

Als men een aantal activiteiten 

gekozen heeft om uit te werken, 

verdient het aanbeveling om 

ook deze planmatig aan te 

pakken.  

 

Omschrijf in een actieplan 

welke stappen er moeten 

worden ondernomen om het 

doel te bereiken en koppel hier 

ook een bepaalde tijd aan.  

 

Voor iedereen wordt dan 

duidelijk wat er wanneer moet 

gebeuren. Dit actieplan is een 

hulpmiddel om snel overzicht te 

krijgen over wat er moet 

gebeuren en wie er voor wat  

verantwoordelijk is.  

 

Met behulp van het 

werkschema kan men het 

handelen controleren.  

 

Vergeet niet om regelmatig evaluatiemomenten in te lassen om te checken of alles klopt en op 

elkaar is afgestemd. 

 

Het is zinvol om activiteiten eerst eens uit te proberen, bij voorkeur op kleine schaal, alvorens 

ze te verankeren in de school 
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Stap7: Evalueren en bijstellen 

 
Het plan is klaar, de activiteiten lopen. 

In deze fase in het optimaliseren van ouderbetrokkenheid is het beoordelen en verbeteren van 

activiteiten aan de orde. Op basis van opgedane ervaringen is bijstelling mogelijk. Het is 

belangrijk om van tevoren te omschrijven wat de verwachtingen zijn en scherp te formuleren 

wat de doelen zijn die nagestreefd worden. Achteraf kunnen de opbrengsten tegen die 

achtergrond worden geëvalueerd. 

 

Natuurlijk willen we weten of alles naar wens verloopt, is de opzet gelukt? Heeft het plan tot 

verbetering geleid? Wat moeten we nog aanpassen of verbeteren? Op deze vragen kunnen we 

een antwoord zoeken door te evalueren. 

 

We kunnen twee zaken onderzoeken: 

 

1. Het proces van planning en invoering van de activiteit. 

Het gaat om het verloop van de activiteiten en handelingen ter voorbereiding ervan.  

is de tijdslimiet gehaald? 

Hoe was de samenwerking? 

Is er genoeg en op het juiste moment teruggekoppeld? 

De resultaten geven ons aanwijzingen over hoe we de volgende keer eventueel beter te 

werk zouden kunnen gaan. 

2. Het eindresultaat 

Zijn er nu meer ouders betrokken bij het schoolgebeuren? 

Zijn de betrokkenen tevreden met de acties? 
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Was dit de goede manier van werken? 

Hoe ervaren de betrokkenen hun taken? 

Is de coördinatie goed? 

Welke knelpunten zijn er nog? 

Hoe zouden we deze kunnen oplossen? Suggesties 

Wat kunnen we daarover besluiten?  

Te ondernemen stappen en door wie? 

Met de evaluatieresultaten in de hand kunnen we het actieplan/jaarplan bijstellen en 

nieuwe beter ontwikkelen, aangezien de stappen rond zijn kunnen we opnieuw beginnen 

bij het begin want elk jaar opnieuw zijn er nieuwe personeelsleden en nieuwe leerlingen 

met nieuwe ouders en nieuwe problemen die onze aandacht vragen op opgelost te worden. 

 

 

 



 

Omig Ouderbetrokkenheid  118   

Tips voor scholen  

“BASISHOUDING BIJ HET BEREIKEN VAN OUDERS: 10 tips10 

 

1. Probeer de ouders zoveel mogelijk mondeling aan te spreken 

Zoek zelf contact 

Leer de ouders kennen voor er problemen zijn 

Mondeling contact is beter dan schriftelijk 

 

2. Spreek altijd eerst de ouders aan 

De echte partners zijn de ouders 

Respecteer de (eind)verantwoordelijkheid van de ouders 

Overleg met hen voor je iets onderneemt 

De ouders hebben recht op informatie 

3. Maak bij een afspraak duidelijk wat het onderwerp van gesprek is, wie er aanwezig zal 

zijn en hoeveel tijd er wordt uitgetrokken 

4. Geef de ouders de kans een vertrouwenspersoon mee te brengen naar een contact op 

school 

5. Maak duidelijk dat je samen met de ouders het beste wilt zoeken voor de jongere 

Respecteer hun ritme 

Zoek samen naar oplossingen, dring niets op 

6. Maak duidelijk wat er op school al gebeurd is om de jongere te ondersteunen 

Bereid het gesprek goed voor 

Geef veel informatie over de jongere op school 

Geef veel informatie over de manier van werken op school 

7. Probeer het positieve te zien en te verwoorden 

Zie en waardeer de inspanningen van de ouder 

Heb oog voor het positieve in de jongere 

8. Probeer niet te veralgemenen, blijf bij het concrete 

9. Betrek het onderwijsopbouwwerk indien nodig 

10. Gebruik bij schriftelijke communicatie de volgende tips 

Laat alle brieven in een vaste map steken 

Geef de brieven op een vaste dag mee 

Schrijf de naam van de jongere volledig en correct op alle brieven 

Gebruik eenvoudige taal in het schoolreglement 

Geef een samenvatting van de belangrijkste punten 

Gebruik een voldoende groot lettertype” 

  

                                                 
10

 Bron: “De communicatie met kansarme ouders verbeteren” door Bruinjé, Van Hoof, Maesmans & Cochet, Basis, 28 juni 2003 
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SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS VERBETEREN 

 

Agenda 

- Zoek raakvlakken met het dagelijkse leven van de allochtonen; 

- Personaliseer uw boodschap, dit vergroot de betrokkenheid; 

- Werk met pictogrammen, kleuren, symbolen; 

- Schrijf in drukletters (hoofdletters) dit is duidelijker te lezen dan gewoon handschrift; 

- Gebruik de internationale tijdsaanduiding 8 a.m. of 5 p.m. i.p.v. 8 uur of 17 uur; 

- Verduidelijk de gebruikte afkortingen op een pagina vooraan in de agenda; 

- Controleer als leerkracht regelmatig de agenda op juistheid en volledigheid; 

- Gebruik steeds dezelfde volgorde bij het noteren; 

- Geef een rangorde aan taken in functie van belangrijkheid: bv. 1: moet zeker gedaan 

worden, 2: mag je eventueel uitstellen; 

- Laat ouders communiceren met de leerkrachten via in de schoolagenda voorziene 

rubrieken; 

- Vraag een wekelijkse ondertekening van ouders; 

- Vraag bij de inschrijving om een modelhandtekening van vader en of moeder, zo heb 

je steeds een voorbeeld van de juiste handtekening; 

- Probeer op aantekeningen van de ouders in de schoolagenda duidelijk, snel en gericht 

te reageren; 

- Noteer niet enkel negatieve feiten of financiële vragen in de schoolagenda. Het komt 

bedreigend over; 

- Schrijf regelmatig een positief bericht in de agenda, bv. waarom geen proficiat bij de 

verjaardag van een jongere; 

- Een evaluatieblad voor de ouder en de jongere geeft aan wat ze leuk vonden die week 

op school of op het werk, of net niet, wat er niet duidelijk was voor de ouders; 

- De rode balpen kan aanvallend of negatief overkomen, maar wordt wel herkend als: 

hier is iets fout aan de hand . 

- Elk soort bericht kan in een eigen kleur genoteerd worden. 
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Brieven 

- Schoolbrieven horen in een vaste map met naam; 

- Brief mee naar huis? Symbool of sticker in de agenda; 

- Geef brieven mee op vaste dagen; 

- Gebruik eenvoudige woorden, korte zinnen en een duidelijk lay-out; 

- Gebruik een groot en duidelijk lettertype; 

- Gebruik geen spreekwoorden, beeldspraak, uitdrukkingen, let ook op met humor; 

- Gebruik gepersonaliseerde brieven met aansprekingen en eigen geplaatste 

handtekeningen onderaan, geen gekopieerde; 

- Werk met een huisstijl voor alle uitgaande post, een huisstijl bestaat uit een logo (een 

woordmerk) en een beeldmerk (een afbeelding), zodoende blijft naast herkenbaarheid 

de specifieke groepssfeer bewaard, het is goed om eenduidig over te komen naar 

ouders als het gaat om ondertekening met voor- en/of achternaam, daarmee wordt de 

schoolvisie uitgestraald en niet de individuele visie van de briefopsteller; 

- Vermeld een contactpersoon die een antwoord weet op vragen; 

- Het niet reageren op brieven heeft niet altijd te maken met geen interesse, vraag 

gewoon waarom de brief niet ingevuld geraakte; 

- Kopieer een voorbeeld mee, bij het opvragen van een document 

- Kleuren kunnen de aard van de brief aantonen: bv. rood = „belangrijk‟, groen = „moet 

- ondertekend worden‟, blauw = „materiaal mee te brengen‟; 

- Laat je brieven steeds nalezen op de leesbaarheid ervan; 

- Licht brieven zoveel mogelijk mondeling toe aan de leerlingen zelf en indien mogelijk 

aan de ouders; 

- Zorg dat jongeren kunnen navertellen wat er in de brieven staat; 

- Geef jongeren zo vroeg mogelijk de verantwoordelijkheid in het doorspelen van 

informatie; 

- Zorg voor extra brieven voor jongeren uit gescheiden gezinnen, nieuw samengestelde 

gezinnen, internaten, pleeggezinnen; 

- Vermeld op elke brief duidelijk het logo van de school voor de herkenning; 

- De informatie uit de brief komt niet altijd aan bij de ouders, de brief blijft in de tas 

zitten of wordt wel uitgepakt maar verdwijnt op de stapel of in de prullenbak, dat merk 

je bij bijvoorbeeld de aankondiging van activiteiten of roosterwijzigingen, je moet er 

dus rekening mee houden dat niet iedereen de schriftelijke informatie heeft gelezen! 

- Folders en brochures zijn voor de meeste allochtonen geen bruikbaar 

informatiekanaal. 
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Schoolreglement 

- Maak van het schoolreglement gebruik om kort aan ouders duidelijk te maken wat de 

school belangrijk vindt en welke gebruiken de school hanteert (bv.: vaste dagen voor 

lesdagen, …) 

- Maak het schoolreglement concreet, eventueel met voorbeelden uit de dagdagelijkse 

praktijk. Wanneer het te algemeen en omslachtig is, lezen vele ouders het niet. 

- Een korte samenvatting met de belangrijkste punten moedigt lezen aan. 

- Maak ouders bewust van het belang van een schoolreglement. Dit kan a.h.v. een 

toneelstukje, een video, een PowerPointpresentatie,… op een infoavond, ouderbabbel, 

klasreceptie of … .  

- Meld negatief, maar zeker ook positief gedrag/gebeurtenis . 

- Getypte woorden, pictogrammen en afbeeldingen zijn duidelijker voor anderstalige 

ouders dan handgeschreven tekst. 

- Wanneer ouders niet naar een infoavond kunnen komen, kan er een kort verslag in het 

schriftje zodat iedereen op de hoogte blijft. 

 

Rapport 

- Maak het zo eenvoudig en concreet mogelijk. 

- Organiseer momenten waarop de ouders samen met de leerkracht het rapport van hun 

zoon/dochter kunnen overlopen (oudercontact, vlak na school). 

- Omschrijf vakken of specifieke onderdelen van een vak in begrijpbare taal. 
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Gebruik van de website 

- Omschrijf op de website wat educatief partnerschap op uw school inhoudt en wat dit 

betekent voor ouders en school. 

- Stem het taalgebruik op de site af op de doelgroep. 

- Maak van de site geen kunstgalerie: de functionaliteit staat voorop – de site dient een 

bescheiden vormgeving te kennen, zonder grote grafische beelden. 

- Bied regelmatig nieuwe en actuele informatie aan. Een site die niet actueel blijkt en 

zelden ge-update wordt, trekt niet veel publiek meer. 

- Zorg voor een zinnige of verrassende inhoud. 

- Vergroot de interactiviteit van de site. Dat bevordert het gebruik en de betrokkenheid 

van de ouders. Informatie zal ook beter worden opgenomen. 

- Vragen van ouders dienen snel afgehandeld te worden. Neem een rubriek veel gestelde 

vragen op – dat bespaart veel moeite en de vragen bieden een handige ingang voor 

informatiebijeenkomsten. 

- De site moet prikkels bieden die het bezoek belonen (bijvoorbeeld veel foto‟s) en een 

boodschap die zich onderscheidt van boodschappen op andere sites. Relateer de 

inhoud aan activiteiten van jongeren. Voor ouders vormt de vraag „Wat is voor mijn 

zoon/dochter van belang?‟ een belangrijke invalshoek. 

- De website functioneert steeds meer als dé plek waar alle relevant informatie – 

overzichtelijk gerubriceerd – te vinden is. Voor ouders is er vaak een eigen deel op 

een schoolsite te vinden. 

- Steeds meer scholen hebben contact met ouders via e-mail:  

o Om de nodige professionele afstand te bewaren is het aan te raden om geen 

privémailadressen van het schoolteam door te geven aan ouders; 

o Spreek een e-mail protocol af zodat mails altijd binnen een bepaalde tijd 

worden beantwoord; 

o Zorg voor een automatisch antwoord bij afwezigheid zodat meteen ook 

duidelijk is wie wel bereikbaar is, werk voor de school met een standaard 

ondertekening.  

o Voor klastitularissen is dit bijvoorbeeld een snelle manier om de ouders van 

een bepaalde klas te bereiken. 

- Een school kan de website gebruiken om ouders actief bij de school te betrekken: 

o Met een wachtwoord kunnen ouders de leerresultaten van hun zoon/dochter 

inkijken 

o Eventuele lesuitval kan zo gemeld worden zodat de ouders op de hoogte zijn 

voor de komende dagen 

o De website-adressen van de stageplaatsen kunnen worden weergegeven 
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MONDELINGE COMMUNICATIE VERBETEREN 

 

Inschrijvingen 

- Kies een rustige ruimte voor een inschrijving. 

- Geef vanaf het begin uitleg over de schoolwerking. (welke procedures gevolgd 

worden bij toewijzing (stage)werkplaats, welke leermethodes, geplande projecten, 

manier van communiceren met ouders, …) 

- Is er tijd om de school te verkennen? 

- Weten ouders wat van hen verwacht wordt? 

- Maak ouders ook duidelijk wat ze van de school kunnen verwachten. 

- Probeer voeling te krijgen met de gezinssituatie. 

- Informeer of er vertrouwenspersonen zijn die de inhoud van brieven mee kunnen 

verduidelijken. 

- De eerste indruk is zeer belangrijk (vriendelijk, respectvol, …) 

- Vraag aan de ouders om een modelhandtekening, om indien nodig de agenda op 

fraude te kunnen nakijken. 

 

Schoolpoortgesprekken 

- Probeer binnen het leerkrachtenteam een beurtrol op te stellen voor het toezicht aan de 

schoolpoort, de fietsenstalling, het zebrapad, de parking. 

- Een clb-medewerker, onderwijsopbouwwerker of directeur kan ook in de beurtrol 

opgenomen worden. 

- Zet een bord ter verwelkoming aan de ingang van de school. 

- Maak je inkomhal aantrekkelijk met foto‟s van het school- en klasgebeuren. Het 

nodigt uit om erover te praten. 

- Zoek zelf altijd als eerste contact met de ouders. 
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Oudercontacten 

- Plan de ouderavond (samen met alle oudercontactmomenten) aan het begin van het 

jaar, zet hem op de jaarplanning, in de schoolgids. Zo kan iedereen de avond vroeg 

genoeg reserveren in de agenda. Zorg dat oudercontactmomenten goed verspreid zijn 

over het hele schooljaar en niet door andere activiteiten in de wielen gereden worden. 

En ken je concurrenten! Tegen voetbalevenementen, sportwedstrijden, jaarmarkten, 

koopavonden, concerten e.d. leg je het af; kies dus een slimme datum. 

- Organiseer oudercontacten op verschillende momenten van de dag, organiseer er een 

in de voormiddag en een in de namiddag of in de vooravond, zodat iedereen die werkt 

in de mogelijkheid is om langs te komen. 

- Bouw een vertrouwensrelatie op vanaf het begin van het schooljaar, zodat het eerste 

individueel contact niet het eerste ontmoetingsmoment is. 

- Vraag of enkele ouders de avond mee helpen voorbereiden. Deze ouders kunnen het 

op zich nemen om ieder een groepje andere ouders persoonlijk te benaderen. Bel, 

mail, geef de uitnodiging persoonlijk af. 

- Nodig beide ouders uit, zeker voor boodschappen met minder goed nieuws. Zo ben je 

er zeker van dat beide ouders dezelfde informatie kregen.  

- Bereid je gesprek goed voor: wat wil ik bereiken met het gesprek? 

- Ondersteun je boodschap met concrete voorbeelden en materialen. 

- Gebruik geen vage termen, vermijd didactische woorden zoals doelstellingen, 

eindtermen, attitude deze zijn niet als vanzelfsprekend voor iedereen. 

- Spreek trager, eenvoudiger en duidelijker als anders, verval niet in een kindertaaltje. 

- Zorg voor een positieve en open houding, mensen die de taal niet machtig zijn, letten 

meer op de non-verbale taal dan anderen. 

- Neem de tijd om naar de ouders met zorg en respect te luisteren. 

- Probeer een evenwicht te vinden tussen luisteren en praten. 

- Vermeld ook de positieve boodschappen. 

- Vat regelmatig samen wat al gezegd is. 

- Nodig ouders uit om vragen te stellen. 

- Stel geïnteresseerde respectvolle vragen waardoor ouders zich erkend voelen. 

- Check of je boodschap begrepen is. 

- Maak aan het einde een samenvatting en afspraken. Zet die op papier. 

- Houd van tevoren een enquête onder ouders met vragen die over thema van de 

bijeenkomst, bijvoorbeeld over pesten, geloofsopvoeding of internet. Plaats de 

uitkomsten in een artikeltje in schoolkrant, op de schoolsite, hang de Top3 in de gang 

in Goud, Zilver en Brons en geeft deze op een kaartje als reminder aan de jongeren 

mee. 

- Hang op/zet neer /publiceer een „betrokkenheidsmeter” waarop te zien is hoeveel 

ouders zich al hebben opgegeven voor de ouderavond. Hang de foto‟s van die 

geslaagde avond van vorig jaar ernaast en zet het geheel op de site en in de 

nieuwsbrief. 

- Leg een week van te voren al de rode loper uit: Komt dat zien! Nog 1 week….nog 

6 dagen…. etc. tot de ouderavond begint! Hang de vlag uit, zet een welkomstcomité 

bij de deur, kleed de ruimte gezellig aan, zorg voor een verrassing. Wat je ook doet, 

maak er iets leuks van waar ouders (en alle andere betrokkenen) naar uitzien. Zorg 

achteraf voor een leuk verslagje (met foto‟s!) in de nieuwsbrief of op de site, zodat 

ouders die niet konden komen geprikkeld worden de volgende keer wel te gaan. 

- Is het haalbaar om kinderopvang te organiseren tijdens een oudercontact? 

- Mogen oudere kinderen meekomen om te vertalen? 
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- Schakel mensen (bv. van het oudercomité ) in die de ouders aanmoedigen waarvan je 

denkt dat ze niet komen. 

- Een oudercontact op verplaatsing (bij het gezin thuis, op neutraal terrein) is misschien 

ook mogelijk. 

- Nodig ouders ook eens uit als het goed gaat. 

- Stel je niet bevoogdend op, laat het een ontmoeting tussen gelijken zijn. 

- Zeg aan ouders dat ze steeds een vertrouwenspersoon mogen meebrengen (bv. 

vriendin, familie, buur). 

- Spreek met het schoolteam af om regelmatig positieve berichtjes te sturen. 

- Neem je tijd bij een oudercontact. Ouders van jongeren met (eventuele) 

leermoeilijkheden hebben hier nood aan. 

- Spreek de taal van de ouders (geen vakjargon). 

- Realiseer je dat alle ouders hun sterke kanten en hun trots hebben. 

- Vertel eerst kort iets over jezelf. Dat schept vertrouwen. 

- Benadruk dat je graag met de jongere en de ouders wilt samenwerken. 

- Laat ouders weten en voelen dat ze altijd welkom zijn. 

- Probeer op een informele manier een beeld te vormen van de gezinsomstandigheden. 

- Vertel ouders dat je hen regelmatig zal contacteren en doe dit dan ook. 

- Geef ouders op voorhand een lijst met onderwerpen die ze mogelijk willen bespreken 

(hobby‟s, gezondheidsproblemen, …) 

- In een uitnodiging voor een oudercontact zou je kunnen vragen of ze voldoende de  

Nederlandse taal beheersen. Zo kan de school eventueel voor een tolk zorgen. 

- Wanneer tolken ingeschakeld worden, neem volgende punten in acht: 

o Laat de tolk zich voorstellen en schets de bedoeling van de aanwezigheid van 

deze persoon 

o Laat de tolk duidelijk maken dat hij een objectieve derde is in het gesprek. 

o Voer het gesprek met de ouder, niet met de tolk! 

o Richt je tot je gesprekspartner en niet tot de tolk. 

o Spreek met korte duidelijke zinnen en geef de tolk de tijd om alles te vertalen. 

o Professionele tolken zijn duur maar een alternatief kan zijn werken met een 

hogeschool waar men „vertaler-tolk‟ als opleiding heeft. 

o Een risico bij intermediairs kan zijn dat ze de keuze hebben om de informatie 

gekleurd door te geven. 

- Je kan na afloop of bij aanvang van een oudercontact of infoavond een hapje en een 

drankje aanbieden. Dit zorgt voor een minder gedwongen sfeer, eventueel door 

jongeren geserveerd. 
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Info-avonden 

- Kies relevante onderwerpen : tewerkstelling, vergoedingen, kinderbijslag, 

uitstappen, …. 

- Geef de kans om vragen te stellen indien iets niet duidelijk is. 

- Een infoavond is meestal altijd eenrichtingsverkeer. De school vertelt en de ouders 

luisteren. Vooral door taalachterstanden worden er geen inhoudelijke vragen gesteld. 

Dus waarom geen actievere manier om ouders te benaderen, zo kunnen workshops 

uitweg bieden. 

o Mogelijke invullingen kunnen zijn: 

 met een korte vragenlijst starten om reacties los te krijgen; 

 beginnen met een video (bijvoorbeeld een door de jongeren gemaakte 

video over de school, stagewerkplaats) en kijkvragen formuleren; 

 samen met ouders brainstormen en komen tot een stelling; 

 een les uit een bepaald vak aan de ouders geven; 

 in een groep met jongeren, ouders en leraren praten over een vak of 

onderwerp van de school; 

 jongeren een presentatie laten geven over hun tewerkstelling, er met 

ouders over praten, waarbij de jongeren kunnen reageren en uitleg 

kunnen geven; 

 een stagewerkgever (gastspreker) uitnodigen om over het werk van de 

jongeren uitleg en informatie te geven. 
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Inschrijfmomenten 

- Maak voldoende tijd vrij tijdens het inschrijven, voorzie ook personeel dat de 

inschrijfprocedure door en door kent, zodat alle noodzakelijke informatie verzameld 

kan worden.  

- Kom als directie eens kennismaken met de personen die zich inschrijven, ouders 

willen ook kennismaken met de leidinggevenden in een school. 

- Ga er als school niet vanuit dat “ze het wel zullen zeggen als er  iets is”, vraag er 

expliciet naar en creëer er ook goede omstandigheden voor. 

- Houd vooral de non-verbale reacties in het oog, deze kunnen wijzen op vragen 

waarmee ouders zitten. 

- Bekijk en bespreek samen het schoolreglement. Ga er niet vanuit dat wanneer ze ja 

knikken, ze het ook duidelijk begrepen hebben, stel bijkomende vraagjes. Ouders 

kunnen ook ja zeggen uit beleefdheid, uit schaamte omdat ze de taal niet machtig zijn.  

- Vergelijk de waarden van de school met die van thuis, leg de schoolvisie over 

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie uit. 

- Peil naar de beginsituatie, achterhaal welke de thuistaal is. 

- In welke taal drukken de ouders zich het makkelijkst uit? 

- Begrijpen de ouders het Vlaamse onderwijssysteem, ASO, TSO, BSO, DBSO, A-, B-, 

C-attesten, CLB. 

- Weten ze wat te doen bij afwezigheden? 

- Ondersteun de mondelinge communicatie met schriftelijke tastbare informatie. 

- Voorzie tijdens de inschrijving, voor de ouders, visitekaartjes met de naam van de 

gesprekvoerder, dit contact is persoonlijk geweest en zal altijd bijblijven als de te 

contacteren vertrouwenspersoon van de school. (kan ook nuttig zijn bij ouderavonden 

of infoavonden). 
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Ouderraad 

- Schakel de ouderraad in om voor anderen de drempel te verlagen (mensen uitnodigen, 

benaderen, aanspreken). 

- Zorg ervoor dat een ouderraad geen privaat clubje wordt. 

- Laat leden van de ouderraad herkenbaar zijn bij activiteiten. 

- Ouders moeten duidelijk weten wat ze te doen hebben met een bepaalde klus of als lid 

van de ouderraad; er moet dus een heldere taakomschrijving zijn. Te vaak wordt nog 

de klacht gehoord dat ouders zich in het diepe gegooid voelen. 

- Nieuwe ouders willen graag begeleid worden als ze pas starten in de ouderraad, 

daarom is het zinnig regelmatig werkbesprekingen te houden met ervaren 

ouderraadsleden. 

- Ouders moeten inzicht hebben in de organisatie van de school: wie neemt waarover 

beslissingen, hoe zijn de afspraken over vergoedingen, zijn ouders verzekerd bij de 

uitvoering van hun taken, hoe liggen de verantwoordelijkheden tussen ouderraad, team 

en directie, enzovoorts. 

- Ouders willen graag worden ingezet op terreinen waar ze zich goed bij voelen. Als ze 

een andere taak krijgen toebedeeld dan waarvoor ze zichzelf geschikt achten, durven 

ze niet altijd meteen te zeggen dat ze eigenlijk iets anders willen doen. Daarom moet 

de taakverdeling bespreekbaar blijven. 

- Het is verstandig als de ouderraad planmatig en weloverwogen te werk gaat bij het 

werven van nieuwe leden. Stel uzelf de volgende vragen: 

o Welke kwaliteiten ontbreken in de ouderraad? Is er een organisator nodig of 

juist iemand die ervaring en interesse heeft met beleidszaken? 

o Is er iemand nodig die veel tijd overdag beschikbaar heeft of is dat minder 

belangrijk? Op welke tijden is er overigens behoefte aan ouders? 

o Is een bepaalde ervaring, op welk gebied dan ook, noodzakelijk of gewenst? 

o Is er hulp of begeleiding nodig voor nieuwe leden en is die beschikbaar? 

o Kunnen bepaalde kosten - met name voor een voorzitter, secretaris en 

penningmeester - aangegeven worden? Menig ouder blijkt later te schromen 

om uitgaven in rekening te brengen. Voor sommige ouders kan dat bezwaarlijk 

zijn. 

o Kunnen ouders geschoold worden met een cursus bij de overkoepelende 

oudervereniging 

- Bedenk bij alle activiteiten: wat is nuttig, wat is nodig, wat is haalbaar? Actieve 

ouders gevonden? Koester ze! Goede samenwerking en resultaat van gedane 

inspanningen zijn stimulansen om mensen aan de school te binden als actieve 

vrijwilliger. Mensen haken af als zij het gevoel krijgen dat hun werk er niet toedoet of 

niet wordt gewaardeerd. Ze zullen echter actieve vrijwilligers blijven wanneer de 

onderlinge verhoudingen goed zijn en er resultaten worden geboekt. 

- Bevorder samenhorigheid en harmonie. Het is belangrijk voor ogen te houden dat alle 

geledingen samen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs. Die 

verantwoordelijkheid komt beter uit de verf als er sprake is van goede onderlinge 

verhoudingen. Als ouderraad kun je daaraan werken. Samenhorigheid en harmonie 

tussen de verschillende geledingen in de school kun je bevorderen door bijvoorbeeld: 

o uitwisseling van agenda's en besluitenlijsten; 

o regelmatig (gedeeltelijk) bijwonen van elkaars vergaderingen; 

o op elkaar afstemmen van vergaderingen - aan het begin van het jaar; 

o duidelijkheid verschaffen over elkaars verantwoordelijkheid; 
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o „gemengde‟ werkgroepen (bijvoorbeeld voor: ouderavonden, de contacten 

school-thuis, enzovoorts). Een werkgroep kan bestaan uit: één bestuurslid, één 

ouderraadslid en één personeelslid 

- Laat het overleg extern en de vergaderingen intern correct verlopen. Zorg voor: 

o een duidelijke agenda; 

o tijdige toezending van agenda, bijlagen, eigen verslagen en eventuele andere 

besluitenlijsten; 

o een duidelijk verslag, eventueel met besluitenlijst - ook voor de ouders die niet 

in de ouderraad zitten. 

o Ouders kunnen afknappen op de sfeer in de ouderraad. Met name de voorzitter 

moet voortdurend alert zijn op sluimerende irritaties. Mensen die zichzelf 

graag horen of op de voorgrond plaatsen, moeten op tijd getemperd worden ten 

behoeve van de andere leden van de raad. Overigens komt een dergelijk 

argument om af te haken nauwelijks boven water. Reden te meer om het niet te 

veronachtzamen. Aan de sfeer kan soms ook gewerkt worden door van tijd tot 

tijd sociale activiteiten voor de leden van de raad te organiseren. 

- Laat merken dat de school blij is met de hulp en inzet van de vrijwillige ouders. En dat 

hoeft heus niet groots. Een schouderklopje, knipoog of praatje doet wonderen. Ook 

valt te denken aan kleine attenties zoals: 

o een vrijwilligersfeest of -borrel 

o een bos bloemen op jaarvergaderingen of ouderavonden 

o een (digitale) nieuwjaarskaart 

o een tekening aan het eind van het jaar (gemaakt door jongeren) 

o een lief- en leed pot om mee te kunnen leven met vrijwilligers 

o vrijwilliger van de maand: interview in de schoolkrant/ schoolsite 

- Ouders kunnen diverse redenen hebben om te stoppen met vrijwilligerswerk in school. 

Het is ook heel gezond als stokjes worden doorgegeven en mensen niet jarenlang 

hetzelfde werk doen. Maar het komt helaas ook voor dat ouders afhaken, omdat hun 

motivatie is weggezakt. Probeer er in een „exit-gesprekje‟ achter te komen of er 

punten zijn waar de ouderraad van kan leren. Afhakers kunnen u tips geven die 

waardevol zijn voor de organisatie van het werk. 
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Open klasdagen/deurdagen 

- Organiseer eens een open klas dag! 

- Nodig ouders en/of andere familieleden uit om eens een moment mee naar de klas te 

komen. 

- Ouders zien daadwerkelijk wat jongeren op school doen. 

- Organiseer contractwerk voor ouder en jongeren. 
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Huisbezoeken 

- Bezoek eens een gezin thuis om de thuissituatie goed in te schatten. 

- Het is belangrijk dat je de mensen op hun gemak stelt wanneer je hun woning betreedt. 

Doe dit door iets positief te benoemen. 

- Geef een moeder of vader vooral erkenning i.p.v. tips of verwijten. Erkenning 

verhoogt hun zelfbeeld en doet echt deugd. 

- Respect voor een levensstijl, een andere cultuur is belangrijk. 

- Het is eveneens van belang om hen te laten voelen dat ze baas in eigen huis zijn en dat 

ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen jongeren, … . 

- Wees vriendelijk zodat je niet als een bedreiging wordt ervaren. 

- Profileer jezelf niet als een expert of als iemand met macht. Ze moeten je beschouwen 

als gelijke. Alleen dan boek je vordering. 

- Zie ook Tips voor leerkrachten: huisbezoeken van Onderwijs Opbouwwerk Mechelen 

in de lijst 

 

Brugfiguren 

Een andere manier om ouders te bereiken, is het inschakelen van een brugpersoon, zoals bv. 

een imam voor de moslimgemeenschap of lokale verenigingen of een medewerker van de stad 

of gemeente die projecten hierrond opgezet hebben. (Zie ook verder in dit document) 
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Eventueel andere initiatieven 

- Geef bij een feest jongeren zonder (groot)ouders (in het land) een alternatief. Ook 

gezinnen met weinig sociale contacten hebben hier een boodschap aan. 

- Maak (samen met ouders?) een schoolgids waar het schoolreglement, de leerstof, de 

beroepen activiteiten, … een woordje uitleg krijgen. 

- Stel eens na schooltijd de bibliotheek, sportzaal, mediatheek open voor ouders en hun 

andere kinderen. 

- Schenk aan elk gezin een magneet (met het logo van de school?). Op deze manier 

kunnen ze belangrijke schoolformulieren in het zicht hangen. 

- Neem ook eens ouders mee op een schooluitstap. 

- Probeer per schoolactiviteit specifiek 1 gezin te betrekken dat zich nooit eerder liet 

zien, zodat hun netwerk kan vergroten. 

- Neem foto‟s van verschillende activiteiten waarbij ouders en jongeren betrokken zijn. 

Zet deze foto‟s in de nieuwsbrief of stuur afdrukken naar de ouders. 

- Richt op school een ontmoetingsplaats in waar ouders terechtkunnen voor informatie, 

ondersteuning, training, … of gewoon een tasje koffie. Misschien kunnen er boeken, 

computers, documentatie ter beschikking zijn. 

- Zorg voor kleine bedankjes bij ouderbijeenkomsten. 

- Investeer in informele contacten 

- Informeer gezinnen over sociale voorzieningen. Stel eventueel een kleine gids samen 

met relevante adressen van verschillende sociale diensten. 

- Werk met (digitale) „happygrams‟, „succeskaarten‟, „verjaardagkaarten voor de 

jongeren‟ die door de school (jongeren) zelf werden ontwikkeld, waarop (positieve) 

berichtjes kunnen verstuurd worden. 

- Stel een nieuwsbrief op per maand voor de ouders. Op deze manier weten ze waar de 

school mee bezig is (tekeningen, foto‟s, activiteiten) 

- Selecteer je leerkrachten in functie van je schoolbevolking. 

- Organiseer rommelmarkten, herfstwandelingen, kerstdrinken, boekenbeurzen, 

tentoonstellingen, vrij podium, speelgoedbeurzen, … 

- Hang een ideeënbus op (bij ingang van de school) voor ouders. 

- Nodig (allochtone) ouders eens uit om op school te komen koken. 

- Laat jongeren zelf uitnodigingen maken voor een schoolgebeurtenis. 

- Doe geregeld een bevraging bij ouders om zo te weten te komen over wat ze tevreden 

zijn op school en over wat niet. 

- Laat jongeren zelf een rol spelen op het schoolgebeurtenis, open klas(deur)dag zodat 

ouders toch zeker willen komen kijken. 

- Bevorder actieve participatie: laat ouders vertellen over hun beroep, tuinopa, … . 

- Werk naar een actieve participatie: 

o informeren: de school informeert over uitstappen, … . 

 de ouders luisteren. 

o verklaren: de school verklaart de keuze van een nieuwe opleiding of legt de 

werking van het CLB uit. 

 Ouders luisteren en kunnen vragen stellen. 

o observeren: de school organiseert een „gezond ontbijt‟ voor ouders, 

leerkrachten en leerlingen. 

 Ouders doen mee. 

o participeren: ouders organiseren een debatavond rond drugs, vertellen over 

hun geloof, beroep, hobby in de klas 

 Ouders zitten zelf in het panel. 

o besluiten voorbereiden: ouders nemen deel aan de werkgroep „pesten‟.  
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 Samen met de school bereiden ze een beleidsplan voor. 

o besluiten vormen: Het schoolreglement wordt aangepast. 

 Ouders beslissen mee. 
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STRATEGIEËN WAARDOOR SCHOLEN BETER IN STAAT ZIJN OM 
OUDERBETROKKENHEID TE BEVORDEREN 

 

Creëer een uitnodigend schoolklimaat. Breng bij de ingang en in de gangen beelden aan 

waarin alle gezinnen zich herkennen (foto‟s, kunstwerken, afbeeldingen, eerdere activiteiten). 

Richt je aandacht op het aanwakkeren van het gevoel: „dit is onze school; wij horen hier 

thuis‟. 

 

 Werk aan de cruciale factoren voor een positief schoolklimaat: duidelijk leiderschap, 

lange termijn maatregelen om het schoolklimaat in positieve zin te verbeteren en dat 

vast te houden. Creëer een sfeer van vertrouwen door te investeren in relaties tussen 

leraren en ouders gebaseerd op wederzijds respect en open communicatie. 

 Zorg voor de ontwikkeling van positieve, ouder- en jongerengerichte vaardigheden bij 

medewerkers; zorg dat het met respect benaderen van ouders, leerlingen en bezoekers 

gewoon is. 

 Maak in de school meerdere prettige ruimten waar ouders leraren en elkaar kunnen 

ontmoeten en met elkaar kunnen overleggen.  

 Schakel enthousiaste ouders in, betaald of vrijwillig, om andere ouders informatie te 

geven over hoe de school werkt en zorg zo nodig voor vertalingen, 

belangenbehartiging en een vriendelijke aanwezigheid. 

 Versterk de gerichtheid van leraren op ouderbetrokkenheid: zorg voor een 

dynamische, systematische en consistente gerichtheid van de school op het verbeteren 

van de relatie tussen gezin en school. 

 Ontwikkel op school de gewoonte om op een positieve manier en met vertrouwen te 

spreken over de relatie tussen ouders en school, zorg dat de relatie tussen gezin en 

school onderdeel wordt van de dagelijkse routine en cultuur op school, bijvoorbeeld:  

 Zoek systematisch naar ideeën, meningen en vragen over de rol van ouders en de 

school bij het leren van jongeren. 

 Maak in teambesprekingen tijd vrij om ouderbetrokkenheid te bediscussiëren, te 

praten over geslaagde acties en ideeën van buiten. 

 Leg een archief aan van ideeën van leraren en ouders over wat werkt om ouders bij de 

school te betrekken. Maak de omgeving bewust van de relatie tussen gezin en school. 

Bundel op school kennis en ervaringen ter ondersteuning van de vaardigheden en 

mogelijkheden van leraren om de verhouding tussen ouder en leraar te verbeteren. 

 Ontwikkel scholing-op-school programma‟s die het geloof van leraren in het succes 

van samenwerking met gezinnen en de capaciteit van de school versterken, waarbij: 

aan leraren kansen worden geboden om met collega‟s en ouders samen te werken en 

van elkaar te leren, voorgestelde werkwijzen en strategieën kunnen worden 

uitgeprobeerd en geëvalueerd. 

 Plannen voor betrokkenheid worden ontwikkeld die inspelen op wat leraar, gezinnen 

en samenleving nodig heeft.  

 Doe kennis op over doelen van ouders, visies op leren, gezinsomstandigheden en 

cultuur. 

 Geef suggesties om het leren van jongeren te bevorderen die overeenstemmen met de 

omstandigheden van ouders. 

 Ontwikkel de communicatie over en weer tussen gezin en school (stel vragen, luister 

goed naar reacties). 
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 Probeer de visie van de ouders op hun zoon/dochter en diens leren te achterhalen, 

vraag naar ideeën van ouders en ga daarop door.  

 Neem bestaande benaderingswijzen over om de aansluiting tussen uitnodigen en 

gezinsomstandigheden vorm te geven; bedenk nieuwe strategieën om de kansen op 

communicatie te vergroten. En sluit aan bij bestaande ouder-leraar-gezinsstructuren 

om betrokkenheid te vergroten. 

 Maak gebruik van naschoolse programma‟s om de communicatie tussen gezin en 

school te vergroten, betrek ook de naschoolse opvang bij schoolbesprekingen, 

teamvergaderingen en professionele ontwikkelingen. 

 Maak gebruik van bestaande oudergroepen (PTA/PTO = advies over leermiddelen, 

speelmateriaal e.d.), werk met ouders die drempels kunnen verlagen; moedig 

gevarieerde activiteiten aan waar verschillende gezinnen belangstelling voor hebben. 

 Zorg op middelbare scholen dat ouders bij één contactpersoon terecht kunnen voor 

informatie over vorderingen van hun zoon/dochter, roosters en dergelijke.  

 Maak structuren in de omgeving om de relatie gezin-school te ondersteunen, bijv. een 

informatiepunt voor ouders, telefoon en e-mail, toegang in de klas, een 

oudercontactpersoon van de school, een centrum voor gezinnen, dat gericht is op 

onderwijs. 

 Bied zo veel mogelijk kansen voor betrokkenheid, inclusief de standaardwerkwijzen 

(bv. oudervergaderingen en leerling-optreden) en nieuwe mogelijkheden voor school 

en omgeving, zoals viering eerste schooldag, workshops voor ouders, informele 

bijeenkomsten. 

 Nodig mensen gericht uit voor speciale gelegenheden en vrijwilligerswerk en houd 

rekening met werktijden van ouders. 

 Kondig mogelijkheden voor betrokkenheid herhaaldelijk aan op een duidelijke, 

aantrekkelijke manier, rekening houdend met de belangen en behoeften van gezinnen. 

 Nodig leraren, ouders, directie en medewerkers uit bij activiteiten voor leerlingen. 

 Verhoog de mogelijkheden voor informele communicatie tussen ouders, leraren en 

andere medewerkers. 

 Gebruik deze momenten om de mening en ideeën van ouders over betrokkenheid te 

peilen. 

 Gebruik deze ontmoetingsmomenten om korte, aantrekkelijke informatie in gewone 

taal over ouderbetrokkenheid uit te wisselen (bijv. simpele manieren om jongeren bij 

het leren te helpen, informatie over het effect van ouderbetrokkenheid, het beleid van 

de school en komende gebeurtenissen. 

  Een schoolorganisatie waarin sprake is van een open interactieve 

communicatie en dialoog tussen ouders, leraren en directie en waarin leraren en ouders 

zich als partners zien die in goede onderlinge samenwerking vorm geven aan de 

doelen en inrichting van de school. 

  Schoolteams dienen over verschillende strategieën te beschikken om met 

uiteenlopende groepen ouders om te gaan, zich open te stellen voor ouders met 

verschillende sociaal-culturele achtergronden en „open‟ met hen te communiceren en 

zinvolle positieve samenwerkingsrelaties met ouders te ontwikkelen. Dat betekent dat 

leerkrachten en ouders zich openstellen voor elkaar, kennis nemen van elkaars 

culturele en religieuze achtergronden, en dat onderwijs en opvoeding als een 

gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid wordt gezien. 

  Samenwerkingsrelaties tussen ouders, school en de lokale gemeenschap 

zouden in een samenhangend programma voor een langere periode ontwikkeld moeten 



 

Omig Ouderbetrokkenheid  136   

 

worden om tot een integrale en planmatige aanpak van ouderbetrokkenheid op 

schoolniveau te komen.  

  Een effectieve aanpak bestaat concreet uit de volgende vijf stappen: 

o creëer een actieteam waarin leerkrachten, ouders en lid van de schoolleiding 

zitting hebben en dat verantwoordelijk is voor de organisatie, implementatie en 

evaluatie van allerlei vormen van ouderbetrokkenheid; 

o verzamel en verwerf voldoende financiële en sociale ondersteuning; 

o identificeer duidelijke startmomenten waarbij de huidige en de gewenste 

praktijken alsook de doelen van partnerschap worden geëxpliciteerd; 

o ontwikkel een driejarenplan waarin de doelen en een samenhangend 

programma van partnerschap staan beschreven en werk dit uit in een plan voor 

het eerste jaar; 

o maak een gezamenlijke planning waarbij het niet alleen gaat om het product 

van het planningsproces, maar tevens de aandacht uitgaat naar planning als 

gezamenlijke activiteit. 

 Er dienen evaluatiemomenten ingebouwd te worden: afspraken over de borging van de 

kwaliteit van de uitvoering, door wie worden de resultaten beoordeeld, welke criteria 

worden gehanteerd en wie is verantwoordelijk zijn voor eventuele bijstelling. 

 Leraren dienen op het terrein van ouderbetrokkenheid/participatie nascholing en 

ondersteuning te kunnen krijgen. 

 Bij lerarenopleidingen dient nadrukkelijk aandacht besteed te worden aan het 

verkrijgen van kennis en inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden om goede 

samenwerkingsrelaties met ouders met verschillende sociaal-culturele achtergronden 

te creëren en te onderhouden. 
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STRATEGIEËN OM DE MOGELIJKHEDEN VOOR EFFECTIEVE 
BETROKKENHEID TE VERSTERKEN 

 

 Geef informatie over de effecten op de houding door ouderbetrokkenheid (bijv. een 

positievere houding van jongeren t.o.v. leren, een sterker gevoel van kunnen leren, 

jongeren krijgen het gevoel dat de leerresultaten het gevolg zijn van het werk dat ze 

erin gestopt hebben). 

 

 Vraag ouders naar een reactie over hoe zij denken dat hun betrokkenheid de jongere 

beïnvloedt (bijv. invloed op het gedrag van de jongere, de houding en 

schoolvordering). Geef ouders specifieke informatie over hoe hun uitingen van 

betrokkenheid het leren beïnvloeden: 

o Aanmoedigen versterkt de motivatie van de jongere voor schoolwerk. 

o Communicatie over de waarde en het belang van onderwijs draagt bij aan de 

verbondenheid van ouders met onderwijs. 

o Positieve versterking schept duidelijkheid over het verwachte leergedrag en de 

leerresultaten. 

o Het creëren van routines thuis, die huiswerk ondersteunen, zorgt voor meer 

aandacht voor leertaken. 

 Geef ouders specifieke informatie over het curriculum en leerdoelen: 

o Bied informatie over leerdoelen voor een bepaald leerjaar of een periode; dit 

zorgt ervoor dat ouders weten wat er van hun zoon/dochter wordt verwacht en 

maakt het makkelijker te begrijpen wat de relatie is tussen leertaken en 

leerdoelen. 

o Maak tijd voor overleg tussen ouder en leraar om leerdoelen duidelijk te 

maken (bijv. via telefoon, bijeenkomsten en vergaderingen). 

o Luister naar de zorgen, plannen en doelen die ouders voor hun zoon/dochter 

hebben.  

 Geef ouders positieve feedback op de effecten van hun betrokkenheid: 

o Richt je op wat individuele ouders doen en de stappen waarmee jongeren 

vooruitgaan. 

o Creëer meerdere kansen op succes (begin met kleine stapjes, bedank ouders 

voor hun hulp en maak duidelijk dat wat ze doen voor jongeren een verschil 

maakt). 

 Maak en ondersteun ouder - leraar netwerken in de school: 

o Zoek en deel informatie over schooldoelen en doelen voor de klas. 

o Deel ideeën over vormen van ouderbetrokkenheid die effect hebben gehad. 

o Ga met elkaar om op een manier waardoor het vertrouwen tussen ouders en 

personeel van de school wordt versterkt. 

 Ondersteun leerkrachten en geef hen training in “hoe omgaan met diversiteit” want het 

merendeel van de leerkrachten komt uit de middenklasse. Bepaalde normen en 

waarden die binnen deze klasse gangbaar zijn, worden (te) snel als evident en als enige 

waarheid beschouwd en kunnen belemmerend werken in de communicatie naar ouders 

toe. Voorbeelden:  

o de ouders hebben een opvolgingstaak betreffende het leergedrag van jongeren 

en nemen die ook op; 

o in elk gezin is een leescultuur aanwezig; 

o alle ouders willen betrokken zijn bij wat er in de school gebeurt; 
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o Leerkrachten hebben vaak lage verwachtingen van allochtone ouders en 

schrijven ook slechts een beperkte meerwaarde toe aan contacten met deze 

ouders. 

o alle ouders willen en kunnen ‟s avonds (als ze dat echt willen) vergaderingen 

bijwonen 

o leerkrachten hanteren schooltaal, een specifiek register dat niet elke ouder 

beheerst, zelfs niet altijd de hoger opgeleide ouders… 
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Tips uit CHECKLIST COMMUNICATIE ALLOCHTONE OUDERS 

 

1. Definieer de doelgroep en sociale kaart 

 

o Dé allochtoon bestaat niet. Vermijd dat allochtonen als één vormloze groep benaderd 

worden. 

o Het is beter een klein segment doeltreffend te bereiken, dan op goed geluk te beginnen. 

o Het is van groot belang te definiëren welke doelgroep bereikt dient te worden. Houdt 

hierbij rekening dat binnen de verschillende groepen ook weer onderscheid gemaakt kan 

worden. Zo bestaat de Marokkaanse doelgroep zowel uit Arabisch als Berbers sprekenden. 

Voor de Turkse doelgroep geldt dat naast het Turks ook de Koerdische taal gesproken 

wordt. 

o Het is tevens van belang te bepalen of de communicatie zich richt op de eerste, tweede of 

derde generatie allochtonen. 

o Met hulp van migrantenorganisaties kan gericht met allochtone doelgroepen 

gecommuniceerd worden. 

 

2. Maak gebruik van intermediairen 

Zo divers als de allochtone doelgroep is, zo divers is ook de wijze waarop deze bereikt kan 

worden. 

 

Intermediairen 

Het vergroten van de participatie van allochtonen is veelal een proces dat de nodige tijd vergt. 

Het benaderen van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap verloopt vaak effectiever door de 

inzet van intermediairen. Deze intermediairen zijn afkomstig uit de doelgroep, beschikken 

over een netwerk binnen de doelgroep, hebben kennis van de gewoonten, normen en waarden 

die binnen de doelgroep gelden en hebben vertrouwen binnen de groep. 

 

o Voor het bereiken van Turkse en Marokkaanse mannen van de eerste generatie kan 

gekozen worden voor het inzetten van imams als intermediairen. 

o Het is over het algemeen doeltreffender wanneer vrouwelijke intermediairen gebruikt 

worden om Turkse en Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie te benaderen. 

o Voor het bereik van de overige doelgroepen kan volstaan worden met het inschakelen van 

intermediairen (burgers) die zelforganisaties vertegenwoordigen. 

o Allochtonen jongeren kunnen het beste benaderd worden als autochtonen; zeker via 

internet. 

o Buurthuizen, wijkbureaus, wijkwelzijnsorganisaties en vooral scholen zijn laagdrempelige 

organisaties, die veel allochtonen bereiken. 

 

Bij het werven van intermediairen zijn de volgende aandachtspunten belangrijk: 

 

Maak gebruik van mond tot mond benadering 

Persoonlijke benadering is het meest effectief. De Turkse en Marokkaanse cultuur 

onderscheiden zich van de Vlaamse cultuur vanwege hun grote mate van persoonsgerichtheid. 

Turken en Marokkanen beoordelen de bron van een bewering of voorstel minstens met 

evenveel aandacht als de inhoud. Tevens moeten personen uit deze culturen niet het gevoel 

krijgen onder (tijds)druk te worden gezet. Het niet tonen van persoonlijke interesse resulteert 

vaak in wantrouwen. 
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Het is van belang om vertrouwen te winnen 

De Turkse en Marokkaanse cultuur kenmerken zich door een grote groepsafhankelijkheid. 

Deze groepsgerichtheid uit zich in het vertrouwen dat men schenkt aan familie en personen 

die bewezen hebben betrouwbaar te zijn. Personen, die niet tot deze groep behoren, worden 

vaak gewantrouwd totdat het tegendeel bewezen is. Dit geldt overigens zowel voor personen 

van dezelfde afkomst als personen van een andere afkomst. Vooral wanneer men iemand van 

Turkse of Marokkaanse afkomst probeert te overtuigen, van iets dat niet direct in zijn/haar 

eigen belang lijkt te zijn, is het inwinnen van vertrouwen van groot belang. Het winnen van 

vertrouwen is een langdurig proces. Het inschakelen van intermediairen kan dit proces 

bespoedigen. Het is van belang dat de intermediair de mogelijkheid geboden wordt tot het 

tonen van eigen initiatief. De intermediair dient gewezen te worden op de bijdrage die hij/zij 

kan leveren aan het bereiken van de doelgroep. Hierdoor zal het vertrouwen eerder worden 

gewonnen. 

 

Werk persoonsgericht en niet organisatiegericht 

Het benaderen van organisaties voor het werven van intermediairen verloopt effectiever 

wanneer niet uitsluitend organisatiegericht geworven wordt. Doeltreffender is rechtstreeks 

contact te zoeken met diegenen, die de verantwoording dragen binnen de organisaties. Het 

aanschrijven van organisaties door middel van een algemene brief bereikt over het algemeen 

niet het gewenste doel en de brief komt vaak niet bij de juiste persoon terecht. 

Persoonsgericht werven is om deze reden doeltreffender. 

 

Houd er rekening mee dat het een lang en intensief traject betreft 

Het inwinnen van vertrouwen en het bereiken van de juiste personen vergt de nodige tijd. 

 

Het contact dient vrijwel uitsluitend face-to-face te verlopen 

Over het algemeen is het aan te bevelen om Marokkanen en Turken door middel van 

persoonlijke benadering te bereiken. Voornamelijk de eerste generatie. In de fase waarin nog 

geen vertrouwen is gewonnen, kan dit het beste op openbare plaatsen gebeuren. Mensen thuis 

benaderen is alleen doeltreffend wanneer het vertrouwen al is gewonnen. Hoewel de 

Marokkaanse en de Turkse mensen bijzonder gastvrij zijn, worden onbekenden in eerste 

instantie bij voorkeur niet thuis ontvangen. Indien wel wordt gekozen voor het thuis 

benaderen van de doelgroep, is het aan te raden een aankondigingsbrief te sturen en 

vervolgens telefonisch contact op te nemen. In de brief kan kort worden beschreven om welke 

reden contact wordt gezocht en dat telefonisch een afspraak zal worden gemaakt. Bij voorkeur 

wordt de telefonische benadering van de eerste generatie in het Turks of Marokkaans gedaan. 

 

Maak gebruik van „voor wat hoort wat' 

Binnen de Turkse en Marokkaanse cultuur is het vaak gebruikelijk dat een dienst een 

wederdienst vraagt. Iemand die als intermediair een dienst levert, zal mogelijk in de toekomst 

een wederdienst vragen. Het gaat hierbij niet om financiële vergoedingen, maar uitsluitend 

om diensten. Om miscommunicatie te voorkomen is het van belang dat onderlinge 

verwachtingen in een vroeg stadium worden vastgesteld.  

 

Belast de intermediairen niet te veel 

Verwacht niet van intermediairen dat zij veel overige taken op zich nemen. Het overbelasten 

van hen kan leiden tot verlies van motivatie. 
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3. Communicatiemiddelen 

Het inzetten van communicatiemiddelen die bij autochtonen doeltreffend werken, hebben bij 

de allochtone doelgroep vaak niet hetzelfde effect. Er zijn een aantal aspecten waar rekening 

mee gehouden dient te worden. 

 

3.1 Taal 

Een veel gemaakte fout bij het vertalen van communicatiemiddelen (flyers, brochures en 

brieven) is het letterlijk vertalen van de tekst vanuit het Nederlands in het Turks en/of 

Arabisch. Het letterlijk vertalen van teksten vanuit het Nederlands kan veroorzaken dat de 

boodschap niet goed overkomt of zelfs niet serieus genomen wordt. Ook wordt bij letterlijk 

vertalen geen rekening gehouden met humor, spreekwoorden, jargon en het refereren aan „ons 

verleden‟. Laat de vertaalde tekst door een „native speaker‟ controleren. 

 

Bij communicatie met de tweede en derde generatie hoeven geschreven teksten veelal geen 

vertaling. Voornamelijk is de eerste generatie de Nederlandse taal onvoldoende machtig. 

Onder de eerste generatie Marokkanen is tevens een hoge mate van analfabetisme. Vanaf de 

tweede generatie kan gekozen worden voor een combinatie van het Nederlands, Arabisch en 

Turks, maar Nederlands is vaak voldoende. 

 

De Nederlandse (spreek)taal niet machtig zijn, mag niet verward worden met domheid. De 

eerste generatie Turken en Marokkanen kan over veel onderwerpen meepraten, maar niet in 

de Nederlandse taal. Benader daarom deze groep bij voorkeur in de eigen taal. 

 

3.2 Media 

Maak gebruik van eigen lokale omroepen. De radio en televisie zenders genieten vooral onder 

de eerste generatie de voorkeur. 

 

Niet alle middelen zijn voor elke doelgroep van toepassing. Zowel Belgische als Arabische 

kranten en dagbladen worden door de eerste generatie Marokkanen vrijwel niet gelezen. 

Turken lezen echter vaak Turkse dag- en nieuwsbladen. 

 

Lokale huis-aan-huis bladen en kranten zijn voor het bereiken van de eerste generatie weinig 

doeltreffend, vanwege de vaak beperkte kennis van de Nederlandse taal. Indien wel wordt 

gekozen voor het gebruik van dit mediakanaal is het doeltreffender wanneer de tekst zowel in 

het Arabisch, Turks als Nederlands wordt opgesteld. 

 

De eerste generatie Marokkanen en Turken kijkt voornamelijk naar Arabische en Turkse 

zenders. Deze zenders ontvangen zij via de zogenaamde schotelantennes. Op Belgische 

zenders wordt vrijwel uitsluitend naar nieuws en actualiteiten programma's gekeken. 

Thuiswonenden (tweede generatie) kijken in veel gevallen „noodgedwongen‟ met hun ouders 

mee naar de Arabische en Turkse zenders, omdat Belgische (en andere niet-Arabische en 

Turkse) zenders vaak onderwerpen behandelen en beelden vertonen die binnen de 

Marokkaanse en Turkse cultuur taboe zijn. Dit heeft tot gevolg dat deze zenders gemeden 

worden. Wanneer de jongeren niet in het bijzijn van hun ouders zijn, wordt wel naar de 

Belgische zenders gekeken. 

 

De meerderheid van de Marokkanen in Vlaanderen spreekt de Berberse taal. Mededelingen 

via radio en televisie zijn daarom doeltreffender wanneer zowel in het Berbers als in het 

Arabisch/Marokkaans wordt gesproken. 
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Allochtone jongeren maken veelvuldig gebruik van het internet. Internetsites die zich richten 

op allochtone jongeren kunnen goed gebruikt worden voor het bereiken van de jongeren. De 

eerste generatie maakt vrijwel geen gebruik van het internet. 

 

De tweede en derde generatie allochtonen is veelal via dezelfde mediakanalen te bereiken als 

autochtonen. Deze groep is de Nederlandse taal machtig en behoeft en wenst geen specifieke 

aanpak. 

 

Er zijn verschillende magazines, die zich richten op de multiculturele samenleving van 

België. Deze bladen bieden uitstekende mogelijkheden voor het bereiken van vooral de 

tweede generatie allochtonen. Bovendien zijn een aantal magazines gericht op de tweede en 

derde generatie allochtonen momenteel in ontwikkeling. 

 

3.3 Brochures/ posters 

Anders dan bij autochtonen werken brochures bij de eerste generatie allochtonen minder 

doeltreffend. Deze generatie is het Nederlands vaak niet machtig en kan brochures niet lezen 

en/of begrijpen. Ook bij het vertalen van deze brochures in het Arabisch en/of Turks wordt 

een groot deel van de eerste generatie niet bereikt. 

 

Bij het ontwerpen van posters wordt vaak geen rekening gehouden met de belevingswereld 

van allochtonen. Zo is het vanuit religieus opzicht aan te raden geen afbeeldingen van 

personen of dieren te gebruiken. Abstracte vormgeving werkt bij de eerste generatie 

allochtonen het meest doeltreffend. 

 

3.4 Bijeenkomsten 

Bij het organiseren van bijeenkomsten is het van groot belang dat de organisatie tijdig begint. 

Het activeren van de allochtone doelgroep is een langdurig en intensief proces. 

 

Bij bijeenkomsten waarbij gebruik wordt gemaakt van tolken, is het van belang dat deze niet 

uitsluitend in het Arabisch en Turks vertalen, maar ook in het Berbers en Koerdisch. 

 

Vaak is het doeltreffender wanneer bijeenkomsten gericht op de eerste generatie voor mannen 

en vrouwen afzonderlijk worden gehouden. Dit werkt - als het gewenst is - in veel gevallen 

drempelverlagend. 

 

Het inschakelen van rolfiguren die binnen de Turkse en/of Marokkaanse gemeenschap 

aanzien genieten, werkt vaak motiverend. 

 

Betrek allochtone zelforganisaties bij de organisatie van de bijeenkomst. Zij hebben een 

achterban en weten deze te bereiken. 

 

4. Benaderen van (zelf)organisaties 

Verschillende allochtonenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij de communicatie 

richting de doelgroep. Deze organisaties hebben vaak een relatief grote achterban en staan 

hiermee rechtstreeks in contact. Let bij het betrekken van organisaties wel op het feit dat zij 

niet het idee krijgen „misbruikt‟ te worden. Allochtone organisaties worden vaak ingeschakeld 

voor het benaderen van de doelgroep, maar worden bij het verdere proces niet betrokken. De 

organisaties krijgen hierdoor het gevoel uitsluitend te dienen als middel, waarbij hun eigen 

doelstellingen niet van belang zijn. Het bespreken van de reden van het benaderen van de 

doelgroep is van groot belang om te bepalen of de organisatie zich hierin kan vinden. Doordat 
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zij veelvuldig worden benaderd door verschillende instanties en om verschillende doeleinden 

is het winnen van vertrouwen van groot belang. Laat de organisaties en de doelgroep 

onderdeel uitmaken van de oplossing en zie hen niet alleen als middel om het doel te 

bereiken. 

 

Bij het benaderen van organisaties moet aan de volgende punten gedacht worden: 

 

- Maak zoveel mogelijk gebruik van intermediairen. Dit voorkomt tijdsverlies, 

ineffectiviteit en teleurstellingen. 

 

- Het betrekken van organisaties vergt de nodige tijd, er kan niet worden volstaan met 

één mailing om alle organisaties te bereiken en motiveren. Maak gebruik van 

persoonlijk contact en betrek zoveel mogelijk intermediairen. 

 

- Niet elke organisatie heeft dezelfde doelstelling. Houd hier rekening mee bij het 

benaderen. 

 

- Vergeet bij het inlichten van de organisatie niet te benadrukken welk voordeel de 

organisatie zelf heeft door medewerking te verlenen; 
 

- Bij het betrekken van allochtonen is het van belang dat vertrouwen wordt gewekt. Ga 

er dus niet vanuit dat binnen een kort tijdsbestek volledige medewerking verleend zal 

worden. 

 

- Het is van uiterst belang dat er ook persoonlijk contact wordt gelegd met de 

organisaties. Maak dus niet uitsluitend gebruik van telefoon, post of internet, maar 

breng ook een bezoek aan de betreffende organisatie; 

 

- Verwacht niet te veel van de organisaties. Uiteindelijk is het de initiatiefnemer die het 

werk moet doen en deze verantwoordelijkheid kan niet bij de organisaties worden 

neergelegd; 

 

- Doen de organisaties toezeggingen, controleer dan of deze ook worden nagekomen. 

 

4.1 Moskeeën 

 

Moskeeën worden vaak benaderd voor het bereiken van de doelgroep. Ze moeten echter niet 

de indruk krijgen „gebruikt‟ te worden. Maak de gemeenschap duidelijk wat hun belang is en 

dat ze niet alleen maar wordt ingeschakeld als middel om de doelgroep te bereiken. Betrek de 

Moskee (leden) ook bij de uitvoering. 

 

Bij moskeeën zijn voornamelijk mannen actief binnen besturen en raden. Vanuit religieus en 

cultureel oogpunt is het bevorderlijk wanneer vanuit de gemeente een mannelijke medewerker 

de contacten met de moskee aangaat. 

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van communicatiemiddelen als posters en brochures mogen 

deze geen afbeeldingen van mensen of dieren bevatten. Vanuit de islam is het niet toegestaan 

deze afbeeldingen in gebedsruimtes te hebben. 
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Op vrijdagen worden de moskeeën het drukst bezocht. Op deze gebedsdag is het bereik onder 

de doelgroep dan ook het grootst. 

 

4.2 Vrouwen (zelf)organisaties 

 

Het benaderen van allochtone vrouwen verloopt het meest efficiënt wanneer dit door een 

andere vrouw wordt gedaan. Vooral bij vrouwenontmoetingsplekken is het niet gebruikelijk 

dat mannen deze bezoeken. Het inschakelen van vrouwelijke (allochtone) intermediairen heeft 

de voorkeur. 

 

Voor het organiseren van bijeenkomsten gericht op allochtone vrouwen, dient men rekening 

te houden met de tijdstippen die voor deze groep het meest geschikt zijn. Bijvoorbeeld tijdens 

schooltijden, en dan vooral de ochtenduren. De vrouwen zijn dan veelal actief bij organisaties. 

De avonduren zijn het minst geschikt om allochtone vrouwen te bereiken en/of te mobiliseren. 

 

4.3 Jongeren organisaties 

 

Het benaderen van jongeren vereist een andere aanpak dan bij de eerste generatie. Het is bij 

het benaderen van deze groep van belang geen overduidelijk onderscheid te maken tussen 

allochtoon en autochtoon. Deze groep (tweede generatie) allochtonen is inmiddels qua taal 

voldoende zelfredzaam in de maatschappij. 

 

Hoger opgeleide allochtonen hebben zich vaak verenigd in studentenverenigingen en 

netwerkorganisaties. Deze organisaties en verenigingen zijn over het algemeen bereid 

medewerking te verlenen aan projecten gericht op hun achterban. Bovendien kunnen leden 

van deze organisaties goed fungeren als intermediairen, omdat zij zowel het Nederlands als 

het Marokkaans of Turks machtig zijn en tevens de gebruiken van de eigen groep kennen. 

 

4.4 Migranten zelforganisaties 

 

Migranten zelforganisaties zijn organisaties voor en door migrantengroepen, die bestaan uit 

vrijwilligers. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleidingsgroepen, ouderparticipatiegroepen en 

groepen die deelname van sport bevorderen. 
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Literatuurlijst en bijkomende informatie op cd-rom: 
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Bijlage 1: Leefsleutels syllabus 

“Goed contact met ouders = winst voor iedereen” 

 

Leefsleutels wil het welbevinden van jongeren bevorderen door aandacht te besteden aan de 

volgende drie pijlers: 

 
1. Het groepsklimaat in de klas 

Jongeren groeien op in relatie met anderen. Leefsleutels hecht veel belang aan het 

groepsproces, de veiligheid en het vertrouwen binnen de groep en wil de kracht van de 

groep versterken. 

 

2.  Het  actief leren van de leerling 

Door gebruik te maken van creatieve en actieve groepsactiviteiten creëert Leefsleutels 

oefensituaties waarbinnen kinderen en jongeren vanuit hun betrokkenheid gestimuleerd 

worden tot het verwerven van kennis, houding en sociaal emotionele vaardigheden. 

Hierdoor vergroot hun draagkracht en wordt hun draaglast beperkt.  

Het ervaringsgericht leren en reflectie staan tijdens deze werkvormen centraal. 

 

3. De begeleidershouding van de leerkrachten 

Leefsleutels ondersteunt begeleiders met tips en suggesties om het leren en leven in groep 

te begeleiden. Betrokkenheid, een open luisterhouding, respect, veiligheid en vertrouwen 

zijn enkele basishoudingen die Leefsleutels tracht mee te geven aan de begeleiders. 

 

Ze hebben .een syllabus opgesteld rond ouderbetrokkenheid, factoren om rekening mee te 

houden i.f.v. ouderbetrokkenheid.  

 

“Als je kijkt naar de verscheidenheid van ouders die op een school aanwezig is, dan is 

het nodig om contact te definiëren in die context van verscheidenheid. Om gesprekken – 

zeker “moeilijke gesprekken” – goed te laten verlopen moeten we zicht hebben op 

factoren die meespelen.” 
 

Regelmatig worden voor scholen, directies, leerkrachten studiedagen rond dit thema 

georganiseerd onder begeleiding van deskundigen waardoor de visie op ouderbetrokkenheid 

een veel diepere inhoud krijgt. 

 

Op de cd-rom hebben we deze syllabus opgenomen bij de werkinstrumenten onder “Syllabus 

Goed contact met ouders 2011-05-05.pdf” 

 

Leefsleutels vzw, Leopoldstraat 95, 2800 Mechelen tel 015 45 94 20 

www.leefsleutels.be 
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Bijlage 2:Educatief partnerschap? Een andere vorm of 
niet? 
Indien scholen op zoek zouden gaan naar een model om ouderbetrokkenheid meer als 

educatief partnerschap te zien raden we aan volgende visietekst te overlopen. 

 

1. Educatief partnerschap – het model 
“Internationaal is een trend waarneembaar, waarin scholen zoeken naar een betere 

vormgeving of versterking van de band met ouders. Het model „Educatief partnerschap‟ uit 

Nederland blijkt daarbij een bruikbaar model te zijn, dat veel van de kritische succesfactoren 

omvat die uit internationaal onderzoek naar voren komen
11

. 

1.1. Omschrijving, fundering en karakteristiek van 
educatief partnerschap 

Omschrijving 

Onder educatief partnerschap verstaan we een wederzijdse betrokkenheid van ouders en 

school teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van 

jongeren, thuis en op school. Daartoe gaan ze met elkaar in gesprek en werken ze zoveel 

mogelijk samen. 

Fundering 

Dat partnerschap is geen doel op zich, maar is gefundeerd op een tweetal nauw met elkaar 

verbonden pijlers: 

 

 het besef dat zowel ouders als school nauw betrokken zijn bij de opvoeding en de 

begeleiding van jongeren en een gezamenlijk belang hebben. Namelijk optimale 

omstandigheden scheppen voor de ontwikkeling en het leren van jongeren, thuis en op 

school; 

 de overtuiging dat je samen meer kunt bereiken in de opvoeding en begeleiding van 

jongeren dan ieder op zich. En dat is belangrijk in een tijd dat beide partners steeds vaker 

merken dat veel problemen waar ze tegenaan lopen, hun eigen probleemoplossend 

vermogen te boven gaan. 

 

Deze fundering van partnerschap geeft al aan dat een visie op partnerschap onlosmakelijk 

verbonden is (of zou moeten zijn) met de visie van de school op de ontwikkeling en het leren 

van jongeren. Hoe kijkt de school daar tegenaan? Welke rol spelen jongeren daarin idealiter 

zelf, welke rol vervullen hun ouders en wat is of kan de rol van de school zijn? We raken hier 

aan de zogenoemde pedagogische driehoek school – ouders – jongeren. Het komt aan op een 

goed samenspel tussen de drie hoeken. Die visie op ontwikkeling, leren en het samenspel 

tussen school, jongeren en ouders moet je als school expliciteren en communiceren. 

Karakteristiek 

Educatief partnerschap heeft de volgende kenmerken: 

 partnerschap is geen doel op zich, maar dient een gezamenlijke belang: ouders en school 

willen optimale voorwaarden creëren voor het leren en de ontwikkeling van jongeren. 

                                                 
11

  Zie voor het model Van Rooijen & De Wit (2004), De Wit (2005), Beek, Van Rooijen & De Wit (2007), De Wit (red.) (2007), Smit, 

Driessen, Van Kuijk & De Wit (2008), De Wit (2008). Zie voor dat internationaal onderzoek Smit, Sluiter & Driessen (2006). 
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Meer specifiek is er een pedagogisch, een organisatorisch en een democratisch doel, 

waarop partnerschap zich richt; 

 partnerschap past bij de trend waarin we de school steeds meer zien als leef- en 

leergemeenschap, waarin leerlingen, professionals én ouders participeren. Het gaat uit van 

de gelijkwaardigheid van de partners en impliceert een wederzijdse betrokkenheid. Dat 

alles vooronderstelt bij beide partners een grondhouding die partnerschap bevordert en de 

bereidheid in dat partnerschap te investeren; 

 partnerschap erkent verschillen in eindverantwoordelijkheden;  

 partnerschap vraagt een consistente toonzetting en een partner die het voortouw neemt, 

i.c. de school; 

 partnerschap tussen ouders en school houdt rekening met de groeiende eigen 

verantwoordelijkheid van de jongere. 

  

In de volgende paragrafen lichten we enkele elementen uit deze karakteristiek van educatief 

partnerschap verder toe. 

 

1.2. Algemene doelen en wederzijdse betrokkenheid 

Algemene doelen 

Dat partnerschap is, zoals gezegd, geen doel op zich. Meer specifiek zijn er drie algemene 

doelen waarop het zich richt (schema 1). 

 

Doelen  Gericht op 

Pedagogisch doel Het realiseren van enige afstemming in opvoedend denken en 

handelen c.q. in de benadering van jongeren, thuis en op school 

Organisatorisch doel Het optimaliseren van het reilen en zeilen van de school als 

organisatie en gemeenschap, mede door de inbreng van ouders 

Democratisch doel Het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders 

met de school en het afleggen van verantwoording door de school 

over haar werk aan de ouders  
Schema 1. Algemene doelen van partnerschap 

Wederzijdse betrokkenheid 

De realisering van de doelen van partnerschap vraagt om een wederzijdse betrokkenheid van 

ouders en school, en een wederzijdse investering. Vanwege dat wederzijdse karakter geven 

we de voorkeur aan het begrip „partnerschap‟ boven het meer gebruikelijke 

„ouderbetrokkenheid‟ of „ouderparticipatie‟. Deze termen belichten slechts één kant van de 

medaille. Bij partnerschap gaat het niet alleen om een beweging van ouders richting hun 

zoon/dochter op school en de school als gemeenschap, maar ook om een beweging van de 

school richting de thuissituatie (soms letterlijk in de vorm van een huisbezoek). 

 

Drie lijnen in de betrokkenheid 

 

A. jongerebetrokkenheid van de ouders 

Of preciezer, de betrokkenheid van ouders bij hun zoon/dochter als leerling. Het gaat hierbij 

vooral om de betrokkenheid van individuele ouders bij de ontwikkeling van hun zoon/dochter 

op school. Ouders hebben vragen als: hoe ontwikkelt onze zoon/dochter zich daar, waar is het 

mee bezig, hoe is zijn welbevinden en betrokkenheid en wat kan in die ontwikkeling van onze 

zoon/dochter onze rol zijn? We onderscheiden in die betrokkenheid vier vormen: meeleven, 
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meehelpen, meedenken en mee-beslissen (de cellen 1-4 in schema 2). Op deze lijn 

participeren ouders vooral als individuele belangenbehartiger van hun eigen zoon/dochter. 

Door hun zicht op wat er met en rond hun zoon/dochter gebeurt, kunnen ouders soms ook 

heel goed als „critical friend‟ van de professional optreden. 

 

B. Schoolbetrokkenheid van de ouders 

Hierbij gaat het om de betrokkenheid van ouders bij de groep van hun zoon/dochter en bij de 

school als geheel. Ook hier zijn vier vormen mogelijk: meeleven, meehelpen, meedenken en 

meebeslissen (cellen 5-8). Op deze lijn worden ouders individueel én als groep aangesproken: 

 Individueel als het gaat om hun individuele betrokkenheid bij de groep of klas van 

hun zoon/dochter of als hun specifieke kwaliteiten (voor bijvoorbeeld een 

werkgroep) of specifieke taken (bijvoorbeeld hun rol als contactouder) in het 

geding zijn. 

 Als groep als er in meer algemene zin een beroep op ouders wordt gedaan met het 

oog op de organisatorische of democratische doelen van partnerschap (schema 1). 

 

De vragende partij bestaat nu eens uit de docenten of het ondersteunend personeel, dan weer 

uit het managementteam, het bestuur of andere ouders. Bij dit laatste valt te denken aan een 

ouderraad die ouders wil mobiliseren voor bepaalde activiteiten, aan de ouders uit de 

medezeggenschapsraad die de meningen van de ouders willen peilen, of aan ouders uit het 

bestuur van de oudervereniging die met nieuwe ouders een welkomstgesprek aangaan en 

samen met hen verkennen hoe deze ouders hun kwaliteiten kunnen inzetten voor de school. 

 

C. Gezinsbetrokkenheid van de school 

Aan de orde is hier de betrokkenheid van de school bij het zoon/dochter in diens thuissituatie 

en dus ook bij diens ouders. Natuurlijk voor zover dat van belang is voor de bijdrage van de 

school aan de ontwikkeling en het leren van jongeren. Het accent ligt hier op meeleven, 

meehelpen en meedenken (cellen 9-11). Net als bij de eerste lijn ligt de nadruk hier op de 

relatie van de school met individuele ouders. 

 

Daarmee zijn er in die wederzijdse betrokkenheid drie lijnen te onderscheiden (schema 2). 

 

 Meeleven Meehelpen Meedenken Meebeslissen 

Ouders richting 

hun zoon/dochter 

als leerling 

1 2 3 4 

Ouders richting 

groep/klas of 

school als geheel 

5 6 7 8 

School richting 

ouders of 

thuissituatie  

9 10 11 (12) 

Schema 2. Vormen van wederzijdse betrokkenheid 

 

1.3. Posities, rollen en eindverantwoordelijkheden 
Spreken over gelijkwaardige partners en een gezamenlijk belang kan gemakkelijk leiden tot 

misverstanden indien de partners niet goed in de gaten blijven houden dat hun 

eindverantwoordelijkheden verschillen. De ervaring leert dat het weinig productief is een 

uitputtende lijst te maken van wie nu waarvoor precies verantwoordelijk is. Toch vallen er 

wel enkele lijnen te trekken. Want als het gaat om eindverantwoordelijkheden, dan is er een 



 

Omig Ouderbetrokkenheid  151   

 

fundamenteel verschil: 

 ouders hebben de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun zoon/dochter en 

voeren daarover ook de regie. De school zal ze daarbij helpen door expliciet aan te geven 

waar ze pedagogisch voor staat en voor gaat, kortom door helder te communiceren hoe 

haar pedagogisch profiel eruit ziet. De school kan meeleven, meehelpen en meedenken 

maar cel 12 blijft leeg: bij de eindverantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding 

van hun zoon/dochter past geen meebeslissen door de school in de thuissituatie; 

 de school heeft de eindverantwoordelijkheid voor de inrichting en de kwaliteit van het 

onderwijs en de opvoeding-binnen-de-school. Ze legt daarover horizontaal en verticaal 

verantwoording af: horizontaal richting ouders en lokale gemeenschap, verticaal richting 

het eigen bestuur en de overheid (i.c. de Inspectie van het Onderwijs) (het democratische 

doel). In zaken die ouders of jongeren direct betreffen, hebben ouders via de 

medezeggenschapsraad een wettelijk geregeld instemmings- of adviesrecht. Voorts 

kunnen ouders in meer informele settings (zoals een klankbordgroep of ouderpanel) 

meedenken over het toekomstige beleid of betrokken zijn bij de evaluatie van het 

gerealiseerde beleid van de school. 

Asymmetrie 

Gelijkwaardigheid is een wezenlijk kenmerk van de relatie tussen ouders en school. Die 

gelijkwaardigheid komt onder meer tot uitdrukking in de erkenning van het gezamenlijke 

belang en het respect voor elkaars opvattingen. 

Tegelijkertijd zit er in de relatie toch ook iets asymmetrisch. Die asymmetrie heeft te maken 

met het fundamentele verschil in eindverantwoordelijkheden: het zwaartepunt bij de 

realisering van gelijkwaardig partnerschap ligt bij de school, omdat zij professioneel 

eindverantwoordelijke is voor de kwaliteit van de inrichting van de school als leef- en 

leergemeenschap. Partnerschap is een wezenlijk kenmerk van die kwaliteit. 

Deze asymmetrie blijkt essentieel bij het bewust vormgeven van de partnerrelatie: de school 

dient in die relatie de toon te zetten en het voortouw te nemen. Partnerschap moet je niet aan 

het toeval overlaten. 

1.4. Een partner ben je niet, maar word je! 
Als ouders hun zoon/dochter inschrijven op een school, dan is er van enig partnerschap nog 

geen sprake. Zo‟n partnerschap ontwikkel je geleidelijk aan. Vervolgens onderhoud je of 

bouw je de relatie uit. En tenslotte bouw je het partnerschap weer af tegen de tijd dat de 

jongere de school verlaat. En dat doe je op basis van het besef dat je een gezamenlijk belang 

hebt, vanuit een positieve grondhouding met respect voor elkaars opvattingen en begrip voor 

elkaars positie, en - als het goed is - met een groeiend vertrouwen in elkaar (schema 3). 

 
Schema 3. Ontwikkeling van partnerschap in drie fasen 

Grondhouding 
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De term „grondhouding‟ viel al enkele malen. Naast een inspirerende visie (weten wat je wil 

en waarom) is een passende grondhouding één van de meest kritische succesfactoren. Een 

grondhouding doordringt je denken en handelen, ligt aan de basis van dat alles. Een 

grondhouding bepaalt hoe je vorm geeft aan je leven en je relaties. Het gaat om een manier 

van in het leven staan
12

.  

Zeker bij lastige problemen of als de relatie om andere redenen onder spanning komt te staan, 

komt het aan op die grondhouding. Een grondhouding veins je niet. 

 

Partnerschap vraagt dat je elkaar ziet en hoort en op elkaar reageert, elkaar wilt leren kennen 

en met elkaar wil samenwerken. En ook dat je elkaar respecteert. En dat je toch toenadering 

zoekt als je het niet helemaal eens bent met de opvattingen van de ander. Dat vraagt een 

investering van beide kanten. Je doet dat allemaal in het belang van de jongere en vanuit het 

besef dat je samen meer kunt dan alleen. 

 

Soms gaat de ontwikkeling van een visie op partnerschap gelijk op met de ontwikkeling van 

een daarbij passende grondhouding of is zo‟n grondhouding al aanwezig. In andere gevallen 

is een bepaalde grondhouding één van de consequenties van de visie. Dan moet worden 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van die grondhouding. Dat kan tot spanningen leiden als 

andere elementen van de visie al eerder in werking zijn. 

Voortouw 

Om partnerschap goed vorm te kunnen geven, moet je je als school realiseren dat niet alle 

ouders en teamleden op voorhand zullen kiezen voor dat partnerschap. Met name het 

gelijkwaardige in partnerschap wil teamleden en ouders nogal eens afschrikken: “Wij” 

respectievelijk “Zij zijn toch de professionals?!” Dat bezwaar valt echter al gauw weg als 

betrokkenen zich realiseren dat de relatie ook een asymmetrisch aspect heeft: de 

eindverantwoordelijkheid voor wat er op school gebeurt, berust bij de school. De school mag 

vanuit die verantwoordelijkheid het voortouw nemen en de toon zetten, dus het speelveld 

bepalen en de spelregels vaststellen. Omdat je een relatie samen vormgeeft, gebeurt dat 

uiteraard in dialoog met ouders. 

De schoolloopbaan van jongeren als inspiratiebron 

Als jongeren een school binnenkomen, treden bewust of minder bewust allerlei mechanismen 

in werking die ervoor zorgen dat zij in no-time op de hoogte zijn van de cultuur van de school 

(the do‟s and the don‟ts), de structuur van de school (bij wie moet je waar zijn?) en de 

werkprocessen (hoeveel ruimte voor eigen initiatief heb je als leerling binnen het leerproces?). 

En na verloop van tijd worden de jongeren weer voorbereid op de overstap naar een andere 

situatie, zoals een andere school. 

 

Bij ouders verloopt dit socialisatieproces anders. Voor een deel is dat terecht; hun positie 

binnen de schoolgemeenschap is anders dan die van hun zoon/dochter. Maar een introductie 

blijkt hard nodig. Als school kun je de wijze waarop ouders zich in de schoolgemeenschap 

voegen niet op zijn beloop laten. Immers, tussen ouders onderling kunnen er grote verschillen 

zijn. Bovendien kunnen hun opvattingen en verwachtingen weer behoorlijk verschillen van 

die van de professionals. Daar komt nog iets bij: hoeveel ouders zijn goed op de hoogte van 

de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in het onderwijs plaatsvonden en van de verschillen 

tussen scholen? 

                                                 
12

 Zie Van Aken & Reynaert (2006). 
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Houd je met dat alles geen of onvoldoende rekening, dan kan dat tot communicatie- en andere 

problemen leiden. Daarom hebben we naar analogie van de schoolloopbaan van jongeren een 

model ontwikkeld dat sterk proactief werkt. We starten daarbij met de vraag welk traject de 

school en ouders met elkaar willen lopen, maken daarin onderscheid tussen verschillende 

fasen (zie schema 3) en geven dat traject vervolgens heel gericht en concreet handen en 

voeten. 

Gezamenlijk traject van school en ouders 

Het blijkt productief om de relatie tussen de school en ouders te zien als een traject dat ze 

samen lopen gedurende de periode dat het zoon/dochter op school is. Het is een traject waarin 

ze elkaar steeds beter leren kennen, steeds beter op elkaar ingespeeld raken en het onderlinge 

vertrouwen gaandeweg groeit. We illustreerden dat proces al in schema 3. Dit traject vullen 

we nu nader in (schema 4). 

 
Schema 4. Het traject dat de school en ouders samen lopen 

 

We onderscheiden een voortraject (tot en met inschrijving en intake), een hoofdtraject (vanaf 

het moment dat de jongere naar school gaat) en een natraject (afronding van het verblijf). In 

het voortraject ligt het accent op het opbouwen van de relatie. Het hoofdtraject staat in het 

teken van uitbouwen en onderhouden van de relatie. In het natraject wordt de relatie weer 

afgebouwd (tenzij er nog een zoon/dochter van dezelfde ouders op school is). 

Het gaat er nu om deze deeltrajecten handen en voeten te geven. Dat gebeurt in de volgende 

hoofdstukken. Om de gedachten alvast te bepalen zijn in het schema voorbeelden van 

activiteiten of instrumenten opgenomen die in het betreffende onderdeel van het traject 

kunnen worden ingezet. 

Maakbare relatie 

We zeiden het al: de ontwikkeling van de relatie moet je niet op zijn beloop laten. Het model 

van educatief partnerschap vertrekt vanuit het idee dat de relatie tussen de school en ouders in 

vergaande mate maakbaar is. „Scholen krijgen de ouders die ze willen‟ is een uitspraak die in 

discussies met schoolleiders of leden van een team aanvankelijk met enige scepsis wordt 

bekeken, maar na uitleg van het model eigenlijk wel wordt onderschreven. Wie analyseert hoe 

scholen met ouders omgaan, komt namelijk al gauw tot de conclusie dat menig school reeds 

in het voortraject heel veel op zijn beloop laat. Niet op de laatste plaats omdat de school 
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onvoldoende helder voor ogen heeft hoe ze - in het belang van de jongeren - met ouders wil 

omgaan en de gewenste omgang ook niet, of onvoldoende, communiceert. Mede daardoor 

wordt in het begin van het traject dat de school en ouders lopen, te weinig geïnvesteerd in het 

opbouwen van de relatie. En nogal eens wordt dat pas geconstateerd als de school en ouders 

samen al een eind op weg zijn en mogelijk zelfs al in een lastig parket zitten, bijvoorbeeld als 

er onenigheid is over de benadering van de jongere. 

Het omgekeerde geldt ook: „Ouders krijgen de school die ze willen‟. Partnerschap ontwikkel 

je samen, samen moet je erin investeren. Wie dat als ouder doet, ontmoet een „andere‟ school 

dan de ouder die zich - om welke reden ook - afzijdig houdt. 

Investering 

Ons model impliceert dat je al in het voortraject start met het opbouwen van een relatie. 

Investeer in de relatie voordat je die nodig hebt! Via de eerste informatie en in de eerste 

contacten wordt de toon gezet en wordt de relatie al sterk bepaald. Het is belangrijk de kansen 

die zich daar voordoen, niet te laten liggen. Partnerschap moet vanzelfsprekend zijn. Waar dat 

nog niet het geval is, moet het een nieuwe vanzelfsprekendheid worden. Dat vraagt dan wel 

extra aandacht. 

1.5. Van visie naar concrete beelden en instrumenten 
Bij het vormgeven van dit traject komt het erop aan om niet vanuit instrumenten te denken, 

maar vanuit je visie op partnerschap. De ontwikkeling van een visie op partnerschap begint 

bij de erkenning van het gemeenschappelijk belang dat de school en ouders bindt: de 

realisering van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van jongeren. 

Samen kunnen de school en ouders meer dan ieder voor zich. 

De vraag is dan: hoe kun je het traject zo vormgeven, dat die gewenste condities ook 

werkelijkheid worden, dat er bovendien sprake is van een gelijkwaardig partnerschap en het 

pedagogisch, organisatorisch en democratisch doel (schema 1) binnen bereik komen? 

Een inspirerende visie waaraan je in de praktijk ook echt iets hebt, geeft aan wat de goede 

dingen zijn om te doen en wanneer je die dingen goed doet. Dat laatste levert een aantal 

ijkpunten op waaraan je uitwerkingen moeten voldoen en met behulp waarvan je kunt 

overzien of je op koers ligt. Probeer die inzichten te vertalen in concrete beelden. Wanneer is 

er sprake van een optimale realisering van het pedagogisch doel? Wat versta je onder een 

optimale afstemming en wat zou je daarvoor moeten doen, samen met ouders? 

 

Welke houding, welke vaardigheden, welk gedrag zou je dan willen zien, bij professionals en 

bij ouders? Wanneer zou je tevreden zijn over de realisering van het organisatorische en het 

democratische doel? En omdat een goed begin het halve werk is: hoe laat je ouders van meet 

af aan ervaren dat je als partners met ze wilt omgaan en wat moet je doen om ouders adequaat 

te introduceren in de schoolgemeenschap? 

Hoe helderder de beelden zijn, die je als school hebt bij de (mogelijke) invulling van dit 

traject, des te gemakkelijker kun je die ideeën ook realiseren. Met het oog daarop zijn enkele 

instrumenten beschikbaar, die in dat traject kunnen worden ingezet, waaronder het 

intakegesprek, de introductie van ouders in de schoolgemeenschap, interactieve workshops 

met en voor ouders, de dialoog over de ontwikkeling en de vorderingen van de jongere, 

contact- of klassenouders, het ouderpanel, het onderwijscafé, medezeggenschap en educatief 

partnerschap met ouders, het exitgesprek.  

 

Bij die uitwerkingen staan het werken vanuit een inspirerende visie en de zorg voor kwaliteit 

centraal. Vragen die aan de orde komen, zijn: waarom is dit zo‟n interessant instrument, in 

hoeverre behoort het tot „de goede dingen doen‟ en „wanneer doe je die dingen goed‟, waar 
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komt het dus op aan en waarop moet je in het bijzonder letten? Zie voor deze instrumenten 

www.oudersalspartners.nl. 

Wie visiegeleid denkt en handelt, zal de ervaringen die hij of zij met partnerschap in de 

praktijk opdoet, weer terugkoppelen naar de visie. Werkten de beelden goed? Klopten de 

uitwerkingen en brachten die wat ervan werd verwacht? En zo niet, waar lag dat dan aan? 

Moet de visie worden bijgesteld of moet nog beter worden gefocust op de goede dingen en op 

de ijkpunten waaraan die moeten voldoen? 

1.6. Conclusie: in dialoog 
Veel scholen zijn wat huiverig te vertrekken vanuit gelijkwaardigheid. De asymmetrie in de 

relatie tussen school en ouders en de eindverantwoordelijkheid van de school voor wat er in 

en om de schoolgemeenschap gebeurt, vormen de hevel voor de vormgeving van goed 

partnerschap. Als school kun je voor dat partnerschap het speelveld en voor een groot deel de 

spelregels aangeven.  

Goed partnerschap ontstaat niet vanzelf: niet alle ouders zullen bij voorbaat al kiezen voor dat 

partnerschap. Als school zul je proberen hen ervan te overtuigen en/of ertoe te verleiden om 

de rol van gelijkwaardig partner op zich te nemen. Simpel omdat het in het belang is van hun 

zoon/dochter. Jongeren hebben er recht op! Daarin ligt de sterkst mogelijke legitimering van 

al je acties. 

 

Daar komt nog iets bij. Bij alle denken over overgangen in het onderwijs en tussen onderwijs 

(interne zorg) en andere instellingen (externe zorg) realiseren we ons steeds scherper dat 

ouders - doorgaans - de meest constante factor zijn in het leven van hun zoon/dochter. De 

conclusie dat je de ouders dan ook van meet af aan en actief moet betrekken bij de 

begeleiding van hun zoon/dochter, wordt daarmee steeds dwingender. 

 

In die zin spreek je als school alle ouders in eerste instantie individueel aan. Het pedagogische 

doel staat daarbij voorop. Daarnaast spreek je de ouders ook als groep aan. Op die wijze 

komen ook het organisatorische en het democratische doel in beeld. Dat neemt niet weg dat 

actieve participatie in de zin van meehelpen, meedenken en meebeslissen op schoolniveau – 

zeker aanvankelijk - voor veel ouders nog „een ver van mijn bed‟ aangelegenheid is. 

Dat geldt bij uitstek voor het meedenken en meebeslissen als onderdeel van het democratische 

doel zoals dat in medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) vorm krijgt. 

 

Het voortouw nemen, van meet af aan de goede toon zetten, het speelveld en de spelregels 

bepalen, dat alles lukt alleen als je als school weet hoe je – in het belang van de jongeren - 

met de ouders wil omgaan. Natuurlijk hebben de ouders als partners daarin inspraak. 

Partnerschap geef je samen vorm en uiteraard hebben ouders daarin ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Als goed partner ga je als school dus in dialoog met de ouders over de 

invulling van dat partnerschap, maar als school blijf je leidend. Dat „leidend zijn‟, kan 

verschillen van geval tot geval en is soms relatief. Ouders in een actieve 

medezeggenschapsraad, actieve contactouders of een actieve oudervereniging komen 

regelmatig met eigen initiatieven rond de relatie tussen de school en ouders.  

 

Bij die uitwerking kom je als school een aantal lastige vragen tegen. Wat mag je als school 

verlangen van ouders en wat zij van jou? Hoe vrijblijvend zijn de contacten, de gesprekken, 

de samenwerking? Is er een ondergrens in de betrokkenheid, over en weer? 
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Naarmate je de antwoorden beter weet te funderen in wat van belang is voor de ontwikkeling 

en het leren van jongeren, zullen meer ouders de keuzes die je als school maakt, 

onderschrijven of minstens respecteren, en erin meegaan. Ouders die het er fundamenteel mee 

oneens zijn, zullen wellicht uitkijken naar een andere school of zullen zich terugtrekken in de 

marge. 

1.7. Leeswijzer 
In dit hoofdstuk schetsten we het model „Educatief partnerschap‟ op hoofdlijnen. 

Partnerschap tussen de school en ouders ontstaat niet vanzelf. Het vraagt een investering van 

twee kanten. Gedurende de tijd dat een jongere op school zit, lopen de school en ouders als 

het ware samen een traject. In dat traject is een geleding aan te brengen: een voortraject 

waarin het voornamelijk gaat om het opbouwen van een relatie, een hoofdtraject waarin de 

relatie wordt uitgebouwd en onderhouden, en een natraject waarin de relatie tot een einde 

komt en zorgvuldig wordt afgebouwd.  

We beschrijven in de volgende drie hoofdstukken hoe dit traject in het secundair vorm kan 

krijgen, hoe het traject kan worden verankerd in de cultuur, de structuur en de werkprocessen 

en welke aandachtspunten daarbij van belang zijn. Hoofdstuk 2 behandelt het voortraject, 

hoofdstuk 3 gaat in op het hoofdtraject en in hoofdstuk 4 staat het natraject centraal. 

 

2. Het voortraject: opbouw van de relatie 
Het voortraject loopt van de oriëntatie van ouders tot en met de feitelijke inschrijving van de 

jongere. Dit onderdeel staat vooral in het teken van de opbouw van de relatie (schema 4a). 

 
Schema 4a. Het voortraject 

 

2.1. Een onmisbare fase 
Gerichte aandacht voor het voortraject voorkomt dat de ontwikkeling van de relatie tussen de 

school en ouders op zijn beloop wordt gelaten. Het is juist de bedoeling om hier de gewenste 

toon te zetten. Dat betekent: van meet af aan en langs verschillende kanalen, verbaal en non-

verbaal, communiceren dat en vooral ook waarom een goede relatie belangrijk is en hoe die 

op school gestalte kan krijgen. Dat lukt het beste als de school werkt vanuit een inspirerende 

visie op de ontwikkeling en het leren van jongeren, die tevens aangeeft hoe zij in die context 
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aankijkt tegen de rol van jongeren zelf en de rol van de ouders en school. De visie op 

partnerschap zou daar naadloos bij moeten aansluiten (hoofdstuk 1). Het is dus wezenlijk om 

die visie te expliciteren en te communiceren. Dat moet gericht gebeuren en kan enige 

verleidingskunst vragen. Het voortraject is de plek om als school en als ouders al samen te 

investeren in de relatie (paragraaf 1.4). Scholen verschillen in hun visie op de ontwikkeling en 

het leren van jongeren en dat kan leiden tot verschillen in hun visie op partnerschap. 

Hoe zeer de school (aanvankelijk) ook leidend kan zijn in de richting waarin het partnerschap 

uitgaat, het blijft belangrijk bij de vormgeving van dat partnerschap de dialoog met ouders te 

blijven zoeken. Dat kan in het begin even wennen zijn, voor beide partijen. 

De eerste indrukken 

We zeiden het al: educatief partnerschap ontstaat niet vanzelf en partner ben je niet, maar 

word je. Hoe ouders zich tegenover de school opstellen, hangt onder andere af van hun 

perspectief op de opvoedingswerkelijkheid thuis en op school, hun verwachtingen ten aanzien 

van een school in het algemeen, maar zeer zeker ook van de eerste indrukken die ze opdoen 

van de school die zij en/of hun zoon/dochter kiezen. Wat zijn die indrukken en hoe komen 

ouders daaraan? Hoe komen ze in contact met de school? Hoe komen ze letterlijk en figuurlijk 

„binnen‟? 

Dat proces is voor een groot deel te beïnvloeden via communicatie en vooral dialoog. De 

wijze waarop je als school - in het belang van jongeren – wil omgaan met hun ouders, moet je 

in het voortraject al communiceren en „voelbaar‟ neerzetten. Komt dat partnerschap al over in 

de informatie die vooraf over de school beschikbaar is (paragraaf 2.2)? Merken ouders al iets 

van dat partnerschap bij de eerste kennismaking met de school (paragraaf 2.3)? Hoe zien met 

het oog op dat partnerschap de inschrijving en de intake eruit (paragraaf 2.4)? En wat voor 

consequenties heeft deze invulling van het voortraject voor de opzet van het hoofdtraject 

(paragraaf 2.5)? 

2.2. Informatie vooraf 
Het gaat bij informatie vooraf om min of meer publiekelijk beschikbare informatie die ouders 

over de school kunnen raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan de schoolgids, een 

informatieboekje, een folder, een introductievideo, nieuwsbrieven, informatie op de website. 

De website wordt overigens een steeds belangrijker instrument. Veel andere informatiedragers 

(een folder, een schoolgids, een jaarverslag, en dergelijke) zijn steeds vaker (ook) te 

downloaden van de website van scholen. Ook kun je denken aan een algemene 

informatieavond of open dag voor ouders en jongeren die zich aan het oriënteren zijn op een 

school, de beschikbaarheid van een oudercontactpersoon die door nieuwe ouders kan worden 

benaderd, advertenties of verslagen van projecten of andere activiteiten in plaatselijke bladen 

of informatie op de lokale of regionale kabelkrant. 

 

De informatie die vooraf over de school bekend is, kunnen ouders gebruiken om een zodanig 

beeld te krijgen over de school dat ze mede op basis daarvan een gerichte keuze kunnen 

maken voor die school. Als het goed is, blijkt eruit wat het pedagogisch profiel van de school 

is, hoe de school - in het belang van de jongere - wil omgaan met ouders en welke 

consequenties inschrijving van hun zoon/dochter op die school heeft voor alle betrokkenen. 

Bij die consequenties valt te denken aan ouderbijdragen, verwachtingen ten aanzien van 

participatie van ouders in de school als gemeenschap, het al dan niet lid worden van een 

eventuele oudervereniging, zaken waartoe de school zich verplicht en dergelijke. 

 

Deze informatie vooraf speelt sowieso een rol in het vormen van beelden en verwachtingen, 

maar kan ook bewust met het oog daarop worden ingezet. Kiest een school bewust voor 
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partnerschap, dan is een belangrijke vraag: weet ze dat ook al te communiceren in de 

informatie vooraf?  

Communicatie en communicatie is twee 

Het is in het algemeen raadzaam om de beschikbare informatie eens door te lichten vanuit de 

vraag welk beeld je wilt overbrengen én of je daarin ook slaagt. Belangrijke aandachtspunten 

daarbij zijn: 

A. weet je als school je pedagogisch profiel helder te communiceren?; 

B. is duidelijk dat je als school kiest voor partnerschap en op welke gronden; 

C. komt over waarin dat partnerschap op je school bestaat?; 

D. is bij de informatie vooraf inhoudelijk en qua vormgeving voldoende rekening 

gehouden met verschillen tussen ouders qua informatiebehoeften en 

achtergrond? En wordt gebruik gemaakt van de informatiekanalen die het beste 

werken bij deze (groepen) ouders? 

 

Bij informeren en communiceren gelden enkele kritische succesfactoren. De eerste is dat je 

helder hebt wat je wilt overdragen en waarom - met andere woorden wat je doel is - en dat je 

om dat doel te bereiken een daarvoor geschikt middel kiest. Van belang is verder een juiste 

dosering van de informatie. 

Daarnaast komt het erop aan zo nodig te differentiëren in de informatievoorziening, zodat 

ouders met verschillende informatiebehoeften en verschillende achtergronden of 

perspectieven voldoende aan hun trekken komen. 

 

Zo heeft een school haar algemene informatiebrochure voor ouders ook beschikbaar in het 

Turks. Denk verder na over de wijze waarop de informatie wordt gedistribueerd. Ouders 

hebben, net als jongeren en professionals, verschillende leerstijlen. Veel ouders kunnen uit de 

voeten met tekst, andere zullen een voorkeur hebben voor beelden (foto‟s, videomateriaal) of 

een combinatie daarvan. Voor sommige ouders voldoen korte teksten, anderen hebben ook 

behoefte aan achtergrondinformatie. Het is bij alle communicatie en informatie zinvol 

aandacht te blijven besteden aan deze drie D‟s (doseren, differentiëren, distribueren). 

Tenslotte dient de informatie verzorgd over te komen. 

 

Officiële documenten en communicatie 

In de loop der tijd hebben heel wat documenten het licht gezien die (mede) bedoeld zijn voor 

de communicatie met ouders: schoolgids, schoolplan, jaarverslag, jaarplan. De ervaring leert 

dat het geen kwaad kan om de feitelijke communicatieve waarde van deze documenten eens 

onder de loep te nemen.  

Op een bijeenkomst met een dertiental directeuren bekeken zij elkaars schoolgids eens vanuit 

het perspectief van ouders. De observaties en conclusies logen er niet om, zoals blijkt uit 

reacties als: “We zetten erin wat wij vinden dat ouders allemaal moeten weten, maar 

bekommeren ons veel te weinig om wat ouders in eerste instantie willen weten en welke 

vragen zij hebben”, “Veel te technisch, veel te veel afkortingen, veel te lang”, “We gaan er 

veel te snel van uit dat ouders zo‟n gids van A tot Z lezen. Zo werkt dat niet meer.” 

 

Goede communicatie heeft vaak veel weg van een worsteling. Betrek ouders in die 

worsteling, was een advies dat uit die groep directeuren kwam: vraag ze mee te denken, 

eventueel mee te redigeren, en ga in elk geval in een gesprek met ouders na of en hoe de 

beoogde communicatie overkwam. 
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De website 

De website kan een rijke bron van informatie zijn. Tegenwoordig is op veel websites van 

scholen al een aparte rubriek voor ouders te vinden, soms ook van ouders voor ouders. Het is 

goed om eens op de eigen website na te gaan hoe gemakkelijk ouders de informatie kunnen 

vinden waaraan zij behoefte hebben. 

De schoolgids 

De schoolgids bevat vaak veel zakelijke en praktische gegevens naast algemene informatie 

over de school. Sommige scholen sturen hun schoolgidsen in veelvoud toe aan basisscholen 

om daar te verspreiden, of delen ze uit op informatieavonden. In toenemende mate zijn 

schoolgidsen te downloaden van de website van de school, soms (gedeeltelijk) ook in andere 

talen, zoals het Turks. 

Andere informatie 

Naast de website en schoolgids zijn er ook scholen die een DVD of film maken over de 

school. Heel gebruikelijk zijn voorlichtingsbijeenkomsten die via flyers of advertenties in 

diverse media worden aangekondigd. Daarnaast wordt ook ruimte geboden aan ouders van 

potentiële leerlingen om samen met hun zoon/dochter op afspraak een kijkje te komen nemen 

op school. 

De basisschool als informatiebron 

Voor secundaire scholen geldt dat de basisschool een belangrijke bron van voorinformatie 

voor ouders en leerlingen is. Leraren basisonderwijs communiceren hun beelden over 

secundaire scholen bewust of onbewust naar ouders. Met dat gegeven kun je als school 

rekening houden. 

 

In het voortraject gaat het om beeldvorming. Beelden van derden zijn niet eenvoudig te 

beïnvloeden. In het algemeen is het gemakkelijker om nieuwe beelden neer te zetten dan 

bestaande beelden te laten veranderen. Dat vraagt dus een proactieve opstelling. Dat geldt 

zeker voor vernieuwende scholen. De beelden die je over wilt laten komen, moet je in een zo 

vroeg mogelijk stadium zelf aanzetten. Die moet je ook gaan uitleggen en concreet, haast 

tastbaar, maken voor ouders, leerlingen en basisscholen. 

2.3. Nadere kennismaking 
Het gaat hierbij om uiteenlopende vormen van nadere kennismaking, van een algemene 

informatieavond tot een kijk- of „meedraai‟ochtend of –middag voor ouders en jongeren of 

een persoonlijk gesprek. 

De bedoeling van een nadere kennismaking kan zijn gelegen in het schetsen van een concreter 

beeld van de school dan in „informatie vooraf‟ mogelijk is en/of het (beter) leren kennen van 

elkaar. Denkend vanuit het opbouwen van een partnerschapsrelatie, ligt het voor de hand deze 

nadere kennismaking zoveel mogelijk een interactieve vorm te geven. Je kunt als school dan 

inspelen op de vragen, opvattingen en verwachtingen van de ouders als potentiële partners in 

de opvoeding. Ouders komen immers niet blanco je school binnen. Uit de vragen die ze 

stellen, kun je vaak al afleiden welke beelden en verwachtingen ze hebben van je school. Je 

kunt dan ook nagaan of de verwachtingen over en weer met elkaar sporen. 

 

Het is van belang duidelijk te zijn over het karakter van de nadere kennismaking:  

A. in hoeverre worden ouders geacht al enige informatie vooraf tot zich genomen te 

hebben?; 
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B. als het gaat om een gesprek: is het gewenst dat beide ouders (indien van toepassing) 

aanwezig zijn bij het gesprek en is het de bedoeling of mogelijk dat de jongere 

meekomt? Is er een actieve rol voor de jongere indien die meekomt? Waarom wordt 

daarvoor al dan niet gekozen? Wie voert dit gesprek? Wie is daar het meest geschikt 

voor?; 

C. spelen ouders uit bijvoorbeeld de ouderraad of de oudervereniging een rol en zo ja, 

welke?; 

D. vindt vooraf of naderhand een rondleiding door de school plaats? Door wie?; 

E. wordt er nadere informatie uitgereikt? 

Ervaring wijst uit dat ouders naast algemene informatie ook graag op maat geïnformeerd 

willen worden. 

 

Voor een school die erop uit is haar „informatie vooraf‟ zo effectief mogelijk vorm te geven, 

biedt zo‟n nadere kennismaking overigens ook mogelijkheden tot een toetsing van de 

kwaliteit van die informatie: bracht die over het voetlicht wat ze geacht werd te 

communiceren? 

2.4. Intake en inschrijving 
Voordat de school echt met ouders en jongeren „in zee gaat‟, is het van belang een goed beeld 

te krijgen van de jongere. Er zal ook behoefte zijn aan een beeld van de ouders als partners in 

de opvoeding. Omgekeerd zullen ouders er in veel gevallen behoefte aan hebben de school 

nog wat beter te leren kennen. 

Redenen genoeg dus om na de nadere kennismaking en vóór of direct na de definitieve 

inschrijving een intakegesprek in te lassen. 

De intake 

In de intake gaat het erom een zo goed mogelijk (en gedocumenteerd) beeld te krijgen van de 

jongere, zijn ontwikkeling tot dat moment, zijn talenten en ambities en zijn mogelijkheden, 

zijn pedagogische of onderwijsbehoeften, enzovoort. Daarnaast gaat het ook om een eerste 

indruk van diens ouders en hun opvattingen, van de gezinssituatie en de sociaal-culturele 

context waarin de jongere opgroeit, en dat alles mede in relatie tot de mogelijkheden en de 

verwachtingen van de school. Een goede intake biedt mogelijkheden meer zicht te krijgen op 

het beeld dat ouders hebben van hun zoon/dochter, de verwachtingen die ze koesteren rondom 

de ontwikkeling van hun zoon/dochter of hun aspiraties in verband met hun zoon/dochter, en 

de verwachtingen die ze hebben van de school en van hun omgang met de school. 

 

De intake is geen eenrichtingsverkeer in de zin dat de school vragen stelt en de ouders 

antwoorden. Ofschoon het bevragen van de ouders wel een belangrijk doel is, zal de school 

op antwoorden of vragen van ouders inspelen door ook zelf informatie te geven. Indien blijkt 

dat de verwachtingen van de ouders van de school of van hun relatie met de school niet 

sporen met die van de school, dan kun je ter plekke of nadien nagaan welke mogelijkheden er 

zijn om de verwachtingen (over en weer) beter op elkaar af te stemmen (acties daaromtrent 

zullen veelal deel uitmaken van het hoofdtraject). 

 

Het intakegesprek past prima in een systeem van kwaliteitszorg. Het leent zich ertoe om 

onder meer de opvattingen en de verwachtingen van ouders bij entree vast te stellen. De 

informatie uit intakegesprekken kan later in het traject worden gekoppeld aan gegevens uit 

bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek. 
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De inschrijving 

Bij de inschrijving gaat het om de formele inschrijving van de jongere als leerling van de 

school. Soms is er voorafgaand aan het intakegesprek al sprake van een voorlopige 

inschrijving. De definitieve inschrijving van een jongere als leerling van de school kan een 

goed moment zijn om nog eens extra te benadrukken dat school en ouders als partners met 

elkaar willen omgaan. Dat vraagt om enig ritueel. Denkbaar is dat de partners dit zelfs met 

een contract onderstrepen. Voor sommige scholen is de samenwerking met ouders en de 

match tussen de wederzijdse verwachtingen zo belangrijk dat school en ouders een 

overeenkomst sluiten en tekenen, nadat ze heel nadrukkelijk samen zijn nagegaan of ze met 

elkaar in zee willen gaan. Er bestaan overigens verschillende soorten contracten. Voor men 

daartoe overgaat is het essentieel dat eerst helderheid bestaat omtrent het soort contact dat je 

met elkaar wilt hebben. Verdedigbaar is de stelling dat als je precies weet wat voor contact je 

- in het belang van de jongere – met elkaar wilt hebben, een contract alleen nog in 

uitzonderingsgevallen nodig is. 

Regelzaken 

Contract of niet, bij de inschrijving van hun zoon/dochter gaan de school en ouders een 

verbintenis met elkaar aan. Met het oog daarop dient een aantal zaken (ruim) vóór de 

inschrijving duidelijk te zijn voor beide partners:  

 in hoeverre en waarvoor ouderbijdragen nodig zijn, dat het betalen daarvan niet verplicht 

is, maar ook welke consequenties het niet (volledig) betalen ervan heeft voor ouders en/of 

jongere, en dat er een vrijstellingsregeling is; 

 of er een oudervereniging is en zo ja hoe ouders lid worden van die vereniging en wat dat 

lidmaatschap concreet inhoudt; 

 welke eventuele specifieke wensen of verwachtingen de school heeft rond meeleven, 

meehelpen, meedenken en meebeslissen van ouders, vooral in verband met hun eigen 

zoon/dochter (schema 2, de cellen 1-4). Ook betrokkenheid met de groep van hun 

zoon/dochter of de school als geheel (de cellen 5-8) dient aan de orde te komen); 

 in hoeverre bijvoorbeeld activiteiten als schoolkampen of werkweken een integraal 

onderdeel van het „aanbod‟ vormen en dus verplicht zijn; 

 hoe de klachtenregeling eruit ziet en wie de vertrouwenspersoon is. 

 

De intake en/of de inschrijving vormen hét moment om dit soort zaken expliciet aan de orde 

te stellen. Meestal kan dit kort, omdat dit soort zaken veelal deel uitmaken van de „informatie 

vooraf‟. 

 

Dat geldt ook voor: 

 eventuele afspraken over voortgangsgesprekken en zaken die daarin aan de orde kunnen 

komen. Dat is bijvoorbeeld zinvol indien het nog onduidelijk is of school, jongere en/of 

ouders bij elkaar passen. In het geval van jongeren met een zogeheten „Rugzakje‟ kunnen 

school en/of ouders twijfels hebben over de vraag of het team het gewenste aanbod kan 

leveren. Die afspraken worden dan vastgelegd. Ouders krijgen daarvan een afschrift; 

 een eventueel vervolg van de gesprekken in de vorm van een huisbezoek. Een school die 

ervoor kiest vooraf geen intake te doen en de inschrijving schriftelijk af te handelen, doet 

er goed aan een aantal van bovenstaande zaken mee te nemen in het hoofdtraject 

(hoofdstuk 3). 

Organisatie 

Bij de opzet en uitvoering van dit onderdeel van het voortraject dienen de volgende vragen te 

worden beantwoord: 
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A. wat is de rol van de afdelings- of teamleider bij de intake en inschrijving? Is er ook 

een rol voor de klastitularis/coach?; 

B. welke procedure wordt gevolgd om het beeld dat ouders hebben van hun zoon/dochter 

of hun verwachtingen omtrent hun zoon/dochter in kaart te brengen? Worden ook de 

beelden van de jongere zelf systematisch in kaart gebracht?; 

C. vindt er vooraf of naderhand een rondleiding door de school plaats of is dat al gebeurd 

bij de kennismaking? 

Zelfbewuste scholen 

De relaties tussen de school, ouders en leerlingen zijn gebaat bij een zelfbewuste school. Dat 

wil zeggen: een school die naar binnen en naar buiten duidelijk uitstraalt waarvoor ze staat en 

waarvoor ze gaat, ook wat betreft de onderlinge relaties, en dat alles bovendien weet te 

onderbouwen met een inspirerende visie of “een goed, steekhoudend, verhaal”, zoals een 

directeur dat noemde. Eventuele mismatches tussen verwachtingen over en weer komen dan 

al in een vroeg stadium aan het licht. En al veel eerder kunnen pogingen worden ondernomen 

om een betere afstemming te bewerkstelligen. 

De keerzijde kan zijn dat sommige ouders bij een mis match een andere school zoeken voor 

hun zoon/dochter. Scholen die zelfbewust willen opereren en ook actief leerlingen moeten 

werven, kunnen daarmee wel eens in een lastige spagaat terechtkomen. 

2.5. Samenhang tussen het voortraject en het 
hoofdtraject 

Bij toepassing van het trajectmodel (schema 4) is een consistente lijn in de omgang tussen de 

school en ouders wezenlijk. Hoe zorg je ervoor dat de toon die wordt gezet in het voortraject 

(open dialoog en open communicatie) blijft doorklinken in hoofdtraject? En hoe staat het met 

de samenhang tussen het voor- en hoofdtraject (of onderdelen daarvan)? Waar wordt 

bijvoorbeeld informatie uit het voortraject (met name kennismaking en inschrijving/ intake) 

opgeslagen en hoe wordt ervoor gezorgd dat deze bekend wordt bij leden van het team, die 

daarover moeten beschikken? 

We raken hier aan één van de zorgen van ouders. Nogal eens ervaren zij dat als hun 

zoon/dochter van het basisonderwijs naar het secundair gaat, de informatie vanuit de 

basisschool, maar ook informatie uit het intakegesprek niet bekend lijkt bij alle betrokkenen 

in de school. Het is dus van belang om goed na te denken over de omgang met informatie 

over de leerling en om ook voor ouders inzichtelijk te maken hoe met deze informatie wordt 

omgegaan. 
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3. Het hoofdtraject: uitbouw en onderhoud van de relatie 
Het hoofdtraject start zodra de leerling daadwerkelijk gaat participeren op de school en loopt 

door tot het moment dat er sprake is van (de voorbereiding op) een afronding van zijn verblijf 

op school. Dit deel van het traject staat vooral in het teken van de uitbouw en het onderhoud 

van de relatie (schema 4b). 

 
Schema 4b. Het hoofdtraject 

3.1. Introductie van ouders in de schoolgemeenschap 
Zoals we in paragraaf 1.4 aangaven, is er alle reden om ouders wat systematischer te 

introduceren in de school als leef- en leergemeenschap. Wie dat aan het toeval overlaat, laat 

kansen liggen om het partnerschap tussen de school en ouders van meet af aan goed vorm te 

geven. Achteraf bijsturen kost uiteindelijk altijd meer tijd en energie dan proactief vormgeven 

aan die introductie. 

Zodra jongeren op school zijn, zou je als school dus het initiatief moeten nemen om - 

voortbouwend op eerdere contacten (in het voortraject) – elkaar wat beter te leren kennen om 

zo samen de ontwikkeling en het leren van jongeren optimaal te kunnen faciliteren. Natuurlijk 

hoeft niet alles in één keer aan de orde te komen. Een deel van de introductie geschiedt door 

participatie van ouders in diverse activiteiten verderop in het hoofdtraject. En bovendien: in 

plaats van het er uitgebreid over te hebben, komt het bij participatie vooral neer op vóórdoen 

of vóórleven, mee (laten) doen en ervaren dat het werkt. 

 

Meer concreet gaat het om een bewuste introductie van ouders in de cultuur, de structuur en 

de belangrijkste werkprocessen van de school en de visie daarachter. En dat alles vooral 

bezien vanuit het perspectief van goed partnerschap. Je kunt die introductie zo opzetten dat je 

tegelijkertijd als school nader kennismaakt met de pedagogische opvattingen en 

verwachtingen van ouders. Duidelijk moet worden hoe ouders kunnen bijdragen aan 

realisering van de pedagogische, organisatorische en democratische doelen van partnerschap. 

Ook moet helder worden hoe de cultuur en de structuur van ouderbetrokkenheid er uitzien. 

Denk bij die structuur aan een mogelijk bestaande oudervereniging, een 

activiteitencommissie, een ouderraad, de medezeggenschapsraad, contact- of groepsouders, 

werkgroepen en de samenhang tussen al die groepen. Verder moet duidelijk worden hoe 

ouders meer informatie kunnen krijgen en hoe ze kunnen deelnemen aan activiteiten.  
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Hoe interactiever introductieactiviteiten worden opgezet, des te sneller wordt duidelijk of er - 

gelet op houding en competenties van ouders en team - belemmeringen zijn voor goed 

partnerschap.15 De volgende vraag is dan natuurlijk in hoeverre de school mogelijkheden ziet 

om die belemmeringen weg te nemen. 

 

In het kader van zo‟n introductie zijn tal van instrumenten in te zetten. Dat hoeven geen 

specifiek op die introductie gerichte instrumenten te zijn. Ook andere instrumenten, zoals 

algemene ouderavonden of intakegesprekken, ouderpanels of onderwijscafés kunnen daarin 

een rol hebben. Waar het om gaat is dat al met al een goede introductie van ouders in de 

cultuur, de structuur en de werkprocessen van de school is gewaarborgd. 

 

De introductie van de ouders in de schoolgemeenschap is niet vanzelfsprekend. Een eerste 

start van deze introductie kan plaatsvinden tijdens het eerder genoemde intakegesprek. 

Daarbij kan al gesproken worden over de manier waarop bijvoorbeeld ouders en klastitularis 

of coach met elkaar in contact komen en blijven. 

De meeste scholen kiezen ervoor in ieder geval kort na het begin van het schooljaar een 

ouderavond te beleggen. Hier hebben de ouders opnieuw of voor het eerst ook contact met 

diegene die het eerste aanspreekpunt voor hun zoon/dochter is in de school. 

De ouderavonden variëren van puur informatief tot een discussieavond met ouders aan de 

hand van stellingen. 

3.2. Jongerenbetrokkenheid van de ouders 
Hoe kunnen ouders betrokken worden en betrokken blijven bij de ontwikkeling en het leren 

van hun eigen zoon/dochter? In paragraaf 1.1 zeiden we al dat die betrokkenheid een 

belangrijke voorwaarde is, willen de school en ouders goed kunnen samenwerken om hun 

gezamenlijk belang te dienen: optimale voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling en het 

leren van de jongere, thuis en op school. De ouders zullen voor zichzelf moeten nagaan hoe ze 

het beste met hun zoon/dochter kunnen meeleven, hoe ze hem en zijn begeleiders het beste 

kunnen helpen (meehelpen), hoe ze actief kunnen meedenken met hun zoon/dochter en zijn 

begeleiders en hoe ze mee kunnen beslissen op het moment dat er keuzes aan de orde zijn. De 

school zal ouders daarin op de eerste plaats moeten faciliteren. En als die betrokkenheid niet 

vanzelf komt, kan ze ouders daarin ondersteunen. Uiteindelijk kan ze vanuit haar visie op dit 

punt ook eisen stellen. 

 

Ouders kunnen zelf veel initiatieven nemen: thuis aan hun zoon/dochter vragen hoe zijn 

schooldag eruit zag, vragen waarmee het eventueel zit, deelnemen aan het gesprek over de 

ontwikkeling en de vorderingen van hun zoon/dochter, deelnemen aan activiteiten op school, 

enzovoorts. De school moet daar gelegenheid toe bieden. Ze kan daarbij tal van instrumenten 

benutten. Soms moeten die op maat worden ingezet (denk aan de drie D‟s uit paragraaf 2.2.). 

 

Scholen onderschatten nogal eens het effect van de bijeenkomsten die ze op school 

organiseren. Ouders meten - en daar is niets menselijks vreemd aan - de waarde van een 

bijeenkomst onder meer af aan wat die voor hen betekende in termen van halen (iets leren) en 

brengen (een inbreng kunnen hebben). Hebben ze voldoende kunnen halen en/of kunnen 

brengen, dan is de kans groot dat ze een volgende keer weer komen. Hadden ze weinig te 

halen of te brengen, dan is de kans groot dat ze een volgende keer niet meer komen. Echte 

dialoog en interactie worden, zo is onze ervaring, steeds belangrijker als criteria waartegen 

ouders de activiteiten van en op school beoordelen. 
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Samenwerking, contact en communicatie over de ontwikkeling van eigen zoon/dochter kent 

vele vormen, onder meer rapportages (traditioneel of in de vorm van portfolio‟s), 

voortgangsgesprekken (al dan niet met een actieve rol van de leerling in het gesprek over 

bijvoorbeeld diens portfolio), bijeenkomsten rond inhoudelijke thema‟s en presentatieavonden 

die inzichtelijk maken waarmee jongeren overdag bezig zijn en wat de achtergrond daarvan 

is. 

Er zijn ook aanvullende, ondersteunende instrumenten zoals beslissingsprotocollen rond 

keuzemomenten die inzichtelijk maken hoe belangrijke beslissingen tot stand komen. 

Welke instrumenten ook worden ingezet, ze moeten in functie staan van een optimale 

begeleiding van het leer- en keuzeproces van de leerling, zowel vanuit de school als vanuit de 

thuissituatie. Een belangrijk ander doel is dat leerling, ouders en team geleidelijk aan 

eenzelfde perspectief krijgen op de ontwikkeling en de mogelijkheden van de jongere. Met 

het oog daarop zijn een goed contact en een goede informatievoorziening over en weer 

uiteraard 

onmisbaar. 

Voortgangsgesprekken 

Voortgangsgesprekken hebben niet alleen tot doel de ouders op de hoogte te stellen van de 

ontwikkeling en de vorderingen van hun zoon/dochter, maar ook om vooruit te kijken naar de 

volgende periode. Dat roept allerlei vragen op. Hoeveel voortgangsgesprekken vinden er 

minimaal plaats? Wie zijn bij deze gesprekken betrokken? Wie is verantwoordelijk voor het 

tot stand komen van de afspraak? Welke informatie moet worden verzameld en door wie? 

 

Steeds meer scholen kiezen ervoor om van de dialoog tussen ouders en school een „trialoog‟ 

of driegesprek te maken tussen leerling, ouders en klastitularis of coach. Ze doen daarbij recht 

aan de pedagogische driehoek van leerling, ouders en school. De ene school begint daar wat 

vroeger mee dan de andere. Achterliggende reden is dat het voor het leren en de ontwikkeling 

van de jongere van belang is dat het geleidelijk aan daarvoor zelf de verantwoordelijkheid 

leert nemen. Wie daarvoor kiest, spreekt niet langer meer over de jongere maar met de 

jongere. Met name scholen die werken met een portfolio kiezen voor dit driegesprek. Mocht 

dat nodig zijn, dan kan bij wijze van uitzondering dit driegesprek voorafgegaan worden door 

of vervolgd worden met een dialoog tussen ouders en klastitularis. 

 

Veel scholen geven aan dat ouders ook altijd tussendoor een afspraak kunnen maken. Het is 

belangrijk dat ook goed te communiceren met ouders. Hoe laagdrempeliger de school ook in 

dit opzicht is, des te bevorderlijker is dit voor het uitbouwen en het onderhouden van 

partnerschap. 

Rapportage en portfolio 

Het is zaak hierin alle belangrijke aspecten of onderdelen van de (brede) ontwikkeling van 

leerlingen neer te leggen. Deze informatie kan op verschillende manieren met ouders worden 

uitgewisseld. Veel gebruikte vormen hiervoor zijn het rapport, verslagen en het portfolio. 

Deze laatste vorm is sterk in opkomst. Steeds meer gaat het daarbij om een digitaal portfolio 

of om een combinatie van een fysiek en een digitaal portfolio. Soms is dat digitale portfolio 

continu in te zien voor ouders.  

  

De samenstelling van het portfolio kan nog sterk verschillen. Vaak bevatten zij producten 

waarmee leerlingen hun voortgang kunnen laten zien. Zij kunnen ook reflectieverslagen en 

ontwikkelingsplannen bevatten. De leerling is daarbij steeds de eigenaar van het portfolio. 
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Sommige scholen kiezen ervoor om het portfolio naast een rapport of rapportage te gebruiken, 

andere kiezen ervoor om alleen een portfolio te gebruiken. Steeds is hier weer de vraag: 

voldoen deze vormen ook in de communicatie met ouders over de ontwikkeling en 

vorderingen van hun zoon/dochter? 

Een kijkje in de keuken 

Er zijn ook nog andere manieren waarop ouders worden geïnformeerd en betrokken bij de 

voortgang van jongeren. Steeds meer scholen willen met ouders de diepte in en organiseren 

bijeenkomsten die helder(der) maken waarmee hun zoon/dochter overdag bezig is en waarom 

dat gebeurt zoals het gebeurt. Voor scholen die met een (relatief) nieuw pedagogisch of 

onderwijsconcept werken, mag dit haast een vanzelfsprekendheid zijn. Maar ook andere 

scholen lopen aan tegen het feit dat ouders soms een heel verkeerd of vertekend beeld hebben 

van het schoolleven van hun zoon/dochter. Dat werkt niet zelden door in de contacten tussen 

ouders en jongere of tussen ouders en school. Reden genoeg dus om hier meer aandacht aan te 

besteden. 

 

In veel scholen zien we bijeenkomsten waarbij leerlingen aan docenten, ouders en 

medeleerlingen presenteren wat zij hebben geleerd. Deze bijeenkomsten kunnen als afsluiting 

dienen van een project, maar ook van een bepaalde periode. Sommige bijeenkomsten hebben 

een meer informatief karakter, andere hebben het karakter van een proeve van bekwaamheid. 

Sommige scholen achten de betrokkenheid van ouders van dusdanig belang dat als ouders niet 

bij de presentatie van hun zoon/dochter kunnen zijn, deze presentatie niet door gaat en er een 

gesprek met de ouder volgt (dit soort voorwaarden zijn uiteraard bij de inschrijving al wel met 

ouders besproken). 

Beslissingsprotocollen 

In het ontwikkelingstraject van leerlingen in de school doen zich allerlei keuze- en 

beslismomenten voor. Denk aan de beslissing rond de overgang van de onderbouw naar de 

bovenbouw, de keuze voor een sector of profiel of aan beslissingen ten aanzien van extra 

ondersteuning of zorg. Het is goed deze momenten ook voor ouders helder te hebben en voor 

hen inzichtelijk te maken wat de weg is waarlangs een keuze en/of beslissing tot stand komt 

en welke rol leerling en ouders daarin spelen. Protocollen en procedures kunnen daarbij 

instrumenten zijn, maar moeten een middel blijven en geen doel worden. De ervaring leert dat 

op dit moment de rol van de ouders bij zorgtrajecten nogal eens onderbelicht blijft of dat niet 

helder is op welke momenten zij in het spel komen (als informanten, als te informeren 

betrokkenen of als degenen die (ook) een rol kunnen spelen bij de oplossing van problemen). 

 

Geleidelijk aan beginnen we steeds meer oog te krijgen voor de kansen die ontstaan als we er 

als school in slagen om het sociale kapitaal van leerlingen en ouders in te zetten. Dat geldt 

met name voor hun niet direct aan die zorg gerelateerde kwaliteiten en netwerken (hun „eigen 

krachten‟). 

Ambitie een 100%-score? 

Als het gaat om de betrokkenheid van ouders bij hun eigen zoon/dochter zou de ambitie 

moeten zijn om een 100%-betrokkenheid te realiseren. Als je die ambitie vanaf het begin van 

het traject dat je als school met ouders loopt tot uitgangspunt neemt bij de inrichting van dat 

traject, dan kun je ver komen. Het begint ermee dat je als school voor ouders (en voor jezelf) 

consequenties durft te verbinden aan het inschrijven van hun zoon/dochter bij je school. 

Inschrijven staat gelijk met het aangaan van een (morele) verplichting om elkaar voortdurend 
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goed te informeren en zoveel mogelijk samen te werken. Uiteraard steeds binnen de grenzen 

van het mogelijke. 

 

Belangrijk is hierbij de visie van de school en ouders op de pedagogische driehoek van 

school, ouders en leerling. In de loop van het basisonderwijs en vooral in het secundair gaan 

zowel school als ouders steeds meer zaken „via de band‟ van de jongere spelen. Met als 

gevolg dat de contacten tussen ouders en school meer indirect worden. Scholen en ouders 

zullen hier overigens verschillende keuzes in maken. Maar in het algemeen is het goed dat de 

jongere steeds meer zelf wordt aangesproken op zijn eigen inbreng en zijn eigen 

verantwoordelijkheid voor zijn leren en zijn ontwikkeling. Het ligt voor de hand dat de 

jongere steeds meer zeggenschap krijgt over zaken die hem aangaan, meer inspraak krijgt, 

meer ruimte ook voor eigen initiatieven. Hoe krijgt het anders het gevoel mee te tellen en 

gehoord te worden? In het secundair onderwijs zien we dat ook terugkomen in de wettelijk 

geregelde rol van de leerlingen in het kader van de medezeggenschap en in informele zin in 

de oprichting van leerlingenpanels of leerlingenraden. De ouders blijven echter op de één of 

andere manier - die van school tot school en van ouder tot ouder kan verschillen - in beeld. En 

het is van groot belang dat de school en ouders van elkaar weten wat ze via de band van de 

jongere spelen en waarvoor ze rechtstreeks met elkaar contact hebben. 

 

Dat (blijven) betrekken van ouders bij de ontwikkeling en het leren van hun zoon/dochter 

vraagt soms wat onorthodoxe middelen. Daarbij stoten we ook op dilemma‟s. We noemen er 

twee.  

Onder de scholen die moeite hebben om ouders bij de ontwikkeling van hun zoon/dochter te 

betrekken, zijn er die de rapporten niet aan hun leerlingen meegeven, maar ouders verplichten 

om het rapport zelf op te halen. Dat lijkt een weinig pedagogische maatregel. Er moeten 

creatievere manieren zijn om ouders te verleiden toch naar de school van hun zoon/dochter te 

laten komen. Allereerst is het zaak nog eens te kijken naar de „informatie vooraf‟ en de eerste 

contacten met leerlingen en ouders. Is daar al duidelijk wat de school in het belang van een 

goede begeleiding van de jongere vindt? En worden de ouders van meet af aan al in de positie 

van partner en waardevolle informatiebron gebracht? En ervaren zij dat als een win-win-

situatie? Verder denken aan andere invullingen van de gesprekken rond de ontwikkeling en de 

vorderingen van de leerlingen. 

 

Sommige scholen laten in het midden of leerlingen meekomen naar die gesprekken. Andere 

stimuleren dat of stellen dat zelfs als eis. Dan komen ouders „aan de hand‟ van hun 

zoon/dochter naar school. De waarde van deze contacten wordt nog verhoogd als de leerling 

bij dit soort gesprekken een centrale rol krijgt door ten overstaan van leerkracht en ouders zijn 

eigen portfolio toe te lichten. Voor een soortgelijke constructie lenen zich ook bijeenkomsten 

ter afsluiting van een project of een periode. Er zijn scholen waar de leerlingen zo‟n avond 

organiseren, voor (hun) ouders een zelf geschreven uitnodigingsbrief maken en ook op die 

avond de regie voeren. 

Voor een tweede dilemma komen scholen te staan die ernaar streven de informatie over de 

ontwikkeling en de vorderingen van hun leerlingen continu en up to date toegankelijk te 

hebben voor ouders op (een besloten deel van) hun website. Zij zullen ouders ervan moeten 

overtuigen dat het af en toe toch van belang blijft om een persoonlijke ontmoeting te hebben 

met de begeleiders van hun zoon/dochter. 

Klastitularis als spil 

Een belangrijk verschil tussen basisonderwijs en secundair onderwijs zijn de vakleerkrachten . 

Over het algemeen hebben jongeren te maken met (veel) meer leraren en hebben, omgekeerd, 
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leraren te maken met veel meer leerlingen. Een tweede belangrijk verschil is dat de contacten 

met ouders veelal wat afstandelijker worden, letterlijk en figuurlijk. De informatie die over 

een leerling en de thuissituatie beschikbaar is, raakt daardoor gemakkelijk versnipperd en het 

is vaak moeilijk om uit alle gefragmenteerde beelden die zo ontstaan over een leerling een 

integraal beeld te construeren. En dat laatste is belangrijk, zeker voor scholen die verder 

kijken dan de eindtermen en ambiëren ook een bijdrage te leveren aan de persoonsvorming 

van hun leerlingen. 

 

Secundaire scholen die hun leerlingen samen met de ouders  optimaal willen begeleiden, 

zullen zich bezinnen op de wijze waar op zij „hun hoek‟ in de pedagogische driehoek school – 

leerling – ouders het beste kunnen vormgeven. De keuze om de klastitularis steviger in 

stelling te brengen, ligt dan voor de hand. De klastitularis als degene die:  

 beschikt over alle relevante informatie over zijn leerlingen (hun achtergrondgegevens, 

hun ontwikkeling als persoon, hun vorderingen in relatie tot de doelen van de school, hun 

welzijn en welbevinden); 

 voor zijn leerlingen de eerst aanspreekbare persoon is; 

 de contacten met hun ouders onderhoudt; 

 die voor zowel leerlingen als ouders de brug vormt naar de schoolorganisatie (inclusief de 

daarin voorkomende specialismen als vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren) en 

omgekeerd de brug vanuit school naar de thuissituatie. 

 

Dat maakt het noodzakelijk om goed te kijken naar de houding en de competenties die nodig 

zijn om deze rol goed te vervullen maar ook naar de positie van de klastitularis in de 

schoolorganisatie, wil deze die brugfunctie goed kunnen vervullen. Een dergelijke invulling 

staat wat haaks op de praktijk op scholen waar in beginsel elke leraar ook klastitularis moet 

(kunnen) zijn en waar de tijd die de klastitularis voor zijn leerlingen heeft voor een groot deel 

opgaat aan lessen studievaardigheden. 

 

Van de klastitularis, wordt verwacht dat hij zowel met leerlingen als ouders een relatie van 

vertrouwen op kan bouwen en voor zowel leerlingen als ouders gemakkelijk toegankelijk is 

(telefonisch, per e-mail, via een afspraak op korte termijn). Dat vraagt om professionele en 

persoonlijke kwaliteiten. 

3.3. Schoolbetrokkenheid van de ouders 
Bij de schoolbetrokkenheid van ouders gaat het om de tweede lijn in het schema van de 

wederzijdse betrokkenheid tussen school en ouders (schema 2, de cellen 5-8). Betrokkenheid 

van ouders bij de klas, groep of unit waarin hun zoon/dochter participeert of bij de school als 

geheel is - zeker in eerste instantie - voor sommige ouders nog een brug te ver. Wil je als 

school ook die betrokkenheid bevorderen, dan is vaak een extra inspanning nodig. Een 

basisvoorwaarde is dat de organisatie - inclusief de doelen en vooral ook de 

besluitvormingsprocessen - transparant is, juist ook voor ouders. Sterker dan in de vorige 

paragraaf, waar met name de pedagogische doelstelling centraal stond, komen hier de 

organisatorische en de democratische doelstelling in beeld. De pedagogische doelstelling 

blijft natuurlijk op de achtergrond meeklinken. 

 

Van belang is goede informatie en communicatie over wat er speelt op het niveau van groep, 

klas, unit of school als geheel. Ouders moeten gelegenheid hebben en zich vrij genoeg voelen 

om met het team in overleg te treden over zaken die zij van belang vinden of om hun vragen, 

opvattingen, ideeën en waardering kenbaar te maken. Van de andere kant is het belangrijk dat 

het team een open dialoog aangaat met ouders, niet op de laatste plaats ook over de kwaliteit 



 

Omig Ouderbetrokkenheid  169   

 

van onderwijs en onderwijsorganisatie. We raken hier aan de wijze waarop de school zich 

(horizontaal) verantwoordt richting de ouders. Documenten als een jaarverslag kunnen hierin 

een rol spelen, maar belangrijker wellicht nog dan die documenten is de dialoog erover. 

 

Het moet ook duidelijk zijn op welke punten ouders kunnen meeleven, meehelpen, 

meedenken en meebeslissen. Wanneer ouders een inbreng hebben - op eigen initiatief of op 

verzoek - dan is een zorgvuldige terugkoppeling een primaire vereiste: wat doet de school er 

(niet) mee en waarom (niet)? Duidelijk moet zijn welke procedures ouders kunnen volgen in 

geval van zorgen, vragen, suggesties of klachten. 

 

Ook hier zijn weer tal van activiteiten of instrumenten in te zetten. We noemen het werken 

met contactouders als brug tussen individuele ouders en de klas, groep of unit waarin hun 

zoon/dochter zit. Of het werken met een periodiek of incidenteel ouderpanel (waarbij een 

onderscheid te maken is tussen verschillende typen panels). Een andere mogelijkheid is het 

organiseren van een onderwijscafé als heel laagdrempelige vorm van samen praten over een 

thema dat zowel ouders als team aanspreekt. Verder zijn er uiteraard instrumenten als de 

medezeggenschapsraad, de ouderraad, de activiteitencommisie en de oudervereniging. Het 

gaat hier om instrumenten die juist vanwege het niet-incidentele karakter van hun toepassing 

in sterke mate de structuur bepalen waarin het partnerschap tussen ouders en school wordt 

verankerd. 

 

In hoeverre krijgen ouders de gelegenheid om mee te leven met wat er zich afspeelt op 

verschillende niveaus en deel te nemen aan processen binnen de school? Hoe is dit vorm 

gegeven? Welke verwachtingen heb je als school van ouders? We gaan in op een aantal 

frequent benutte instrumenten.  

Informatie over de ontwikkelingen binnen de school 

Om contact te houden met de school moeten ouders ook een beeld kunnen krijgen van de 

gebeurtenissen in en rond de school. Ook hier is de website een belangrijk 

communicatiemiddel: ze biedt ruimte voor bijvoorbeeld weblogs, jaarplanners, 

activiteitenagenda‟s, verslagen van bijeenkomsten, activiteiten, foto‟s en nieuwsbrieven. 

Daarnaast wordt veel gebruikgemaakt van fysieke nieuwsbrieven en bulletins. 

Contactouders 

Contactouders of klasse-ouders vormen de schakel tussen alle ouders uit een klas of groep en 

de klastitularis. Vanuit die schakelfunctie zorgen contactouders, afhankelijk van het 

schoolbeleid, voor ouders die willen meehelpen bij handen spandiensten, zijn zij het 

aanspreekpunt voor alle ouders, kunnen ze vanuit die functie signalen wat er leeft onder de 

ouders, deze signalen doorgeven aan de school en kunnen ze een klankbord zijn voor de 

klastitularis. 

Deze functie biedt zowel voordelen voor de leerlingen en de ouders als voor de klastitularis. 

Door hun activiteiten om alle ouders uit de klas bij het onderwijs op school te betrekken en 

goed op de hoogte te houden, krijgen ouders meer zicht op en begrip voor wat er op school 

gebeurt. Voor de klastitularis is het belangrijk dat hij tijdig hoort wat er leeft onder de ouders. 

De klastitularis kan met contactouders bespreken op welke manier een probleem kan worden 

aangepakt. Hij kan ook bij hen aankaarten dat hij bij een activiteit ondersteuning van ouders 

nodig heeft. Als bovendien systematisch in alle klassen op de klassenouderavond de inbreng 

van ouders met betrekking tot de gang van zaken op school wordt besproken, dan krijgt de 

school actuele informatie vanuit het perspectief van de ouders over de onderwijskwaliteit. 
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Actueler dan de ouderenquête, want die wordt doorgaans eens in de drie à vier jaar 

afgenomen. 

Meehelpen, meedenken en meebeslissen 

Meedenken en meebeslissen kan via de structurele organen zoals een ouderraad, een 

oudervereniging, klankbordgroepen en werkgroepen. 

Oudervereniging 

Bij een oudervereniging gaat het om een vereniging van alle ouders, waarvan alle ouders 

automatisch lid worden (tenzij ze schriftelijk te kennen geven daar niet voor te voelen). Een 

oudervereniging kan worden gezien als de tegenhanger van het team (de organisatie van 

medewerkers). Het doel van de vereniging is tweeledig: een behartiging van de belangen van 

jongeren en hun ouders én het bevorderen van het partnerschap tussen school en ouders. Een 

oudervereniging kan tal van taken op zich nemen. Ze kan een rol spelen bij de introductie van 

nieuwe ouders in de schoolgemeenschap. Ze kan de kwaliteiten, expertises en/of netwerken 

van ouders in kaart brengen die voor het onderwijs of de schoolorganisatie relevant zijn en 

samen met de school bevorderen dat er ruimte is om die in te zetten. Ze beheert in het 

algemeen de ouderbijdragen. Ze is gesprekspartner (sparring partner, critical friend) voor 

directie en team. In het algemeen zullen er korte lijntjes zijn tussen directie en voorzitter van 

het bestuur van de vereniging. Ze kan directie en team gevraagd en ongevraagd adviseren. Ze 

kan verder een eigen rol hebben in de informatievoorziening en de communicatie. Zo kan ze 

optreden als vraagbaak voor ouders, ze kan nieuwsbrieven uitgeven en/of een eigen 

informatierubriek hebben op de website van de school. Ze kan ook – samen met de school - 

de organisatie van themabijeenkomsten op zich nemen. Ze kan voorts zorgen voor een 

constante bemensing van het ouderdeel van de ouderraad door ouders te stimuleren zich 

verkiesbaar te stellen of ouders stimuleren deel te nemen aan commissies of werkgroepen 

waarvoor ouders worden gevraagd. Omdat het bij dit soort activiteiten nogal eens gaat om 

zaken die voor veel ouders een „ver-van-mijn-bed‟ aangelegenheid zijn, kan ze helpen de 

drempel te verlagen door de vorming van een soort kweekvijver van actieve ouders. 

Klankbordgroepen of leerkringen 

Sommige scholen richten per leerjaar of per afdeling een klankbordgroep in waarin ouders 

participeren (soms is er parallel ook een klankbordgroep voor leerlingen). 

 

De open houding richting ouders is heel belangrijk. Zo‟n keuze gaat in tegen de natuurlijke 

neiging van  scholen om bij de opstart van zaken of als zaken even niet zo lekker gaan, de 

informatie daarover af te schermen van de ouders. Dat moge op korte termijn werken, maar 

op langere termijn is de schade soms groter dan het gewin. Of in de woorden van een 

directeur van een school die de problemen als gevolg van een onverwachte groei van het 

aantal leerlingen binnenboord probeerde te houden: “Dat soort informatie lekt toch uit en dan 

is het moeilijker om negatieve beeldvorming te voorkomen dan wanneer je proactief ouders 

toch informeert. Dat vraagt wel een behoorlijke cultuuromslag.”  

 

De ervaring bij scholen is dat ouders begrip hebben voor het ontwikkelingsproces van een 

school en dus ook voor dingen die nog mis gaan. Voorwaarde is wel dat de school daarin heel 

transparant is, ouders niet voor het blok zet, open staat voor feedback en laat merken ouders 

serieus te nemen. 

De ervaring is ook dat de school bij het bijeenkomen en in beweging houden van de diverse 

groepen wel een actieve rol moet blijven spelen omdat ze anders dreigen te verwateren. 
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Ouders in het primair proces 

Samenwerken en meebeleven geeft een positieve bijdrage aan betrokkenheid, het wij gevoel. 

Bij diverse scholen wordt de inzet van ouders in de activiteiten op school gestimuleerd door 

ouders de ruimte te geven op inloopmomenten het proces op school te kunnen volgen, maar 

ook door ze actief in te zetten voor workshops voor leerlingen. 

Meer expertise 

Andere voorbeelden van de manier waarop ouders hun passie of expertise kunnen inzetten 

zijn: vrijwilliger in de mediatheek, het voeren van de eindredactie van de nieuwsbrief, 

begeleiding bij excursies en participeren in uiteenlopende werkgroepen van nadenken over de 

vormgeving van de bovenbouw tot het organiseren van allerlei activiteiten. Er zijn ook 

scholen waarop ouders van jongeren met een bepaalde belemmering een rol hebben als 

vraagbaak voor andere ouders. 

Relatievorming en saamhorigheid 

Ervaringen met de scholen laten zien dat het organiseren van momenten om ontspannen en 

informeel met elkaar van gedachten te wisselen sterk kunnen bijdragen aan het wij-gevoel. 

Deze momenten zijn er soms als ouders ‟zomaar‟ eens binnenlopen om te kijken hoe het gaat 

op school. Ze kunnen dan gesprekjes aanknopen met docenten. In andere gevallen worden 

zulke informele bijeenkomsten bewust georganiseerd, soms met, soms zonder een 

inhoudelijke agenda. Een voorbeeld van het eerste is het oudercafé waar ouders en team in 

een ongedwongen sfeer in kleine groepen met elkaar van gedachten wisselen rond een thema 

dat de belangstelling van beide groepen heeft. Een ander voorbeeld is de organisatie van een 

informeel moment voor ouders en team gekoppeld aan een activiteit van leerlingen. Het 

volgende kader geeft daarvan een voorbeeld. 

Kwaliteitszorg 

Ouders zijn niet alleen een belangrijke bron van informatie voor de school, maar het serieus 

nemen van de input van ouders draagt ook bij aan de wederzijdse betrokkenheid. Hoewel 

kwaliteitszorg van belang is voor de verticale verantwoording is de aanpak hiervan vooral van 

belang voor de horizontale verantwoording richting ouders en voor het leer- en 

verbeteringsproces in de school. Input van ouders kan onder meer worden verkregen via 

periodieke enquêtes, tevredenheidonderzoeken, ouderpanels, een dialoog met kleine groepen 

ouders en door een analyse te maken van eventuele klachten. Voor de betrokkenheid van 

ouders is het van wezenlijk belang dat ze feedback krijgen over wat er met hun input is of 

wordt gedaan. 

Samenhang 

Soms zijn in een school verschillende organen in het leven geroepen om de 

schoolbetrokkenheid van de ouders vorm te geven. Dan is het belangrijk om de relatie tussen 

deze organen goed te bewaken. 

3.4. Ouder- en jongerenbetrokkenheid van de school 
Bij educatief partnerschap gaat het om wederzijdse betrokkenheid. Enige betrokkenheid van 

de school bij de jongere in de thuissituatie en diens ouders is daarom minstens zo belangrijk 

als betrokkenheid van de ouders bij hun zoon/dochter als leerling en bij de school. Hier staat 

de pedagogische doelstelling centraal. Wat er in de thuissituatie van de jongere gebeurt, 

beïnvloedt zijn of haar ontwikkelingsproces en kan dus ook van belang zijn voor diens 

ontwikkeling en leren op school. Enig meeleven, meehelpen en meedenken van de kant van 
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de school met de thuissituatie is dus belangrijk; meebeslissen is niet aan de orde (paragraaf 

1.3). De school c.q. leden van het team moeten ook hier hun grenzen kennen en weten 

wanneer zij andere instanties moeten inschakelen. 

 

Bij die grenzen gaat het niet alleen om een goed inzicht in de eigen mogelijkheden, maar ook 

om vragen als bereikbaarheid: in hoeverre ben je bijvoorbeeld na werktijd bereikbaar voor 

ouders, onder welke omstandigheden? Van betrokkenheid is sprake als de school in contacten 

en gesprekken met de leerling en ouders interesse toont in hoe het er thuis aan toe gaat. Voor 

zover dat past, ondersteunt de school het gezin en denkt ze mee bij de oplossing van 

problemen. Waar dat niet past of niet kan, zorgt de school voor een advies en eventueel een 

zogeheten warme overdracht naar andere deskundigen of hulpverleners. 

 

Ook hier staan de school weer verschillende instrumenten en activiteiten ter beschikking. We 

noemen hier naast de belangstelling die in gesprekken en andere contacten tot uiting kan 

komen, vooral het huisbezoek. Steeds meer scholen - ook in het secundair - kiezen er (weer) 

voor om één of meer keren in de schoolcarrière thuis op bezoek te gaan om de thuissituatie te 

leren kennen. Naar hun gevoel weegt de meerwaarde ervan op tegen de extra inspanningen 

die het met zich meebrengt.21 Andere scholen verbreden de basis waarop zij op school met 

ouders spreken en stellen in die gesprekken ook thema‟s aan de orde die spelen in de 

thuissituatie. 

4. Het na-traject: afbouw van de relatie 
Het na-traject staat in het teken van het vertrek van de leerling en daarmee van de afbouw van 

de relatie met de ouders. Het is een fase van terugblikken maar, realiseren we ons steeds meer, 

ook van vooruitblikken (figuur 4c). 

 
Schema 4c. Het na-traject 

 

Bij vertrek van hun (laatste) zoon/dochter wordt de samenwerking tussen ouders en school 

beëindigd. Vertrekkende ouders en leerlingen zijn potentiële ambassadeurs van je school en 

een goede afronding van de relatie moet dus passen bij het beeld dat je als school wilt 

uitstralen. 

 

Hoe en wanneer neem je afscheid van elkaar en welke lessen kun je nog leren van 

vertrekkende ouders en leerlingen? Wat gebeurt er met de documentatie waarmee het 
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ontwikkeltraject is vastgelegd? Wat gebeurt er met een eventueel portfolio? Zijn leerlingen 

(en ouders) klaar voor de overgang naar vervolgonderwijs? Zomaar wat vragen die aan de 

orde komen in het na-traject. 

4.1. Afsluitingsrituelen 
De afsluiting van de periode van een leerling op school vraagt om een afsluitingsritueel. Voor 

leerlingen die de school met een diploma verlaten zijn er de feestelijke diploma-uitreikingen. 

Ook het uitreiken van een aandenken is zo‟n ritueel. Al dan niet hiermee gecombineerd 

worden tevens gezellige en informele afsluitingsbijeenkomsten voor leerlingen en ouders 

georganiseerd. 

4.2. Het exitgesprek 
Het is zinvol om, tegen of na het vertrek van de (laatste) jongere, van ouders te horen hoe ze 

terugkijken op de schoolloopbaan van hun zoon/dochter en het traject dat ze als educatief 

partner met de school liepen. Dat kan in een gezamenlijke terugblik van school en ouders. 

Wanneer een leerling tussentijds uitstroomt, is een dergelijk (exit)gesprek tevens waardevol. 

Uiteraard zal de school proberen ook al veel eerder na te gaan hoe ouders tegen de 

samenwerking aankijken. Daartoe zijn in het hoofdtraject tal van instrumenten te gebruiken, 

zoals een ouderenquête, een ouderpanel of een onderwijscafé rond dit thema. Dat neemt niet 

weg dat een afzonderlijk exitgesprek een meerwaarde kan hebben, als was het maar omdat het 

perspectief is veranderd, een langere periode wordt overzien en een eventuele 

afhankelijkheidsrelatie die ouders kunnen voelen, niet meer bestaat. 

 

Het gaat bij die terugblik om inzicht in hoe ouders terugkijken op de schoolperiode van hun 

zoon/dochter en op de samenwerking met het team. En dan vooral met het oog op wat beter 

kan. Een open dialoog leent zich hier beter voor dan (alleen) een schriftelijke bevraging. 

 

Ook in deze fase zijn weer tal van instrumenten in te zetten. We noemen met name het 

exitgesprek. Het exitgesprek met ouders kan worden gehouden op een moment dat ook een 

dergelijk gesprek plaatsvindt met hun zoon/dochter.” 



 

Omig Ouderbetrokkenheid  174   

Bijlage 3 Ouderprofielen 
Verschillende onderzoekers en organisaties hebben ouders volgens inzichten uit de sociale 

wetenschappen ingedeeld in types. De typeringen, profielen kunnen scholen en leerkrachten 

helpen de verschillende ouders te herkennen en leren hoe ermee contacten te leggen. In het 

deel “De stappencirkel” kunnen deze profielen helpen om een beeld te vormen van ouders. 

Profielen
13

 

 

 
 

Kenmerken: 

                                                 
13

 Een eerste mogelijke indeling, gemaakt door het Nederlandse ministerie van onderwijs kan gebaseerd worden op: “Vijf profielen van 

ouders” 

 



 

Omig Ouderbetrokkenheid  175   

 

 

 

  



 

Omig Ouderbetrokkenheid  176   

 

 

 

 



 

Omig Ouderbetrokkenheid  177   

 

 

  



 

Omig Ouderbetrokkenheid  178   

 

 



 

Omig Ouderbetrokkenheid  179   

 

  



 

Omig Ouderbetrokkenheid  180   

 

 

 

Een andere mogelijke indeling in types: 

 

1. de supporter: kenmerken o.a. tevreden, behulpzaam, partner; 

2. de afwezige: kenmerken o.a. geen contact mee te krijgen, bruggenhoofd naar andere 

afwezige ouders, vertrouwen nodig; 

3. de politicus: kenmerken o.a. kritisch optimistisch, geschikt voor medezeggenschap en 

schoolbestuur 

4. de carrièremaker: kenmerken o.a. afzijdig, zakelijk, geschikt voor medezeggenschap 

en schoolbestuur 

5. de kwelgeest: kenmerken o.a. hoog opgeleid, ongeduldig, geschikt voor 

medezeggenschap en schoolbestuur 

6. de superouder: kenmerken o.a. hoog opgeleid, loyaal, geschikt als voorzitter voor 

schoolbestuur. 
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De voor- en nadelen van oudertyperingen: 

 

Voordeel: 

- ouders kunnen gemakkelijk herkend worden 

- mensen in een bepaalde rol vertonen overeenkomsten in gedrag 

- gedrag dat op elkaar lijkt vraagt meestal hetzelfde antwoord 
 

Nadeel: 

- het indelen in types kan leiden tot vooroordelen 

- vaak vertonen ouders emotioneel gedrag dat niet past bij een type uit een model 

- iemand kan een uitstekend bestuurder zijn en die rol aannemen, maar hij is en blijft 

ouder 
 

Waarom deze typering opnemen: bepaalde mensen kunnen we zo indelen op gevoel en bij de 

eerste kennismaking, vaak kunnen we ons een beeld vormen van die persoon maar ontbreekt 

het ons soms aan evidente kenmerken, eigenschappen die ± erbij passen, met deze indeling in 

types zijn veralgemeende trekken opgenomen die ons iets meer kunnen (onder voorbehoud) 

vertellen.  
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Bijlage 4 De schooltypes, de leerkrachten, welke 
verwachtingen hebben ze? 
 

Om een goede visie op ouders te kunnen formuleren, is het van groot belang te weten “welke 

school wil je voor ouders zijn?”. 

 

Dit hangt natuurlijk ook af van de vraag “welke school kan je voor ouders zijn?”. 

 

Hieronder volgt een indeling van scholen in mogelijke types
14

. Door te bepalen welke type de 

school is, wordt het makkelijker ouderbetrokkenheid vorm te geven. De indeling helpt de 

school ook keuzes te maken die aansluiten op de mogelijkheden (het kunnen) van een school. 

 

Het gaat om en cumulatief model, ieder schooltype bevat ook de elementen van de daarvoor 

beschreven schooltypen. De scholen kunnen daarom ook worden gezien als verschillende 

fasen in schoolontwikkeling zodoende bevat iedere volgende fase ook de elementen van de 

eerdere fasen. 

 

In het vormgeven van ouderbetrokkenheid zijn de volgende types scholen te onderscheiden: 

 

a) de informatiegerichte school: gericht op het verstrekken van de juiste informatie aan 

de ouders; 

b) de structuurgerichte school: richt zich behalve op het verstrekken van de juiste 

informatie aan ouders ook op het helder vormgeven van duidelijke structuren; 

c) de relatiegerichte school: richt zich op het verstrekken van de juiste informatie en 

duidelijke structuren maar ook specifiek op de relatie met ouders; 

d) de participatiegerichte school: : richt zich op het verstrekken van de juiste informatie, 

duidelijke structuren en een goede relatie met ouders, maar investeert ook in optimale 

participatie van ouders; 

e) de innovatiegerichte school: de school is erop uit om met de ouders het onderwijs en 

de rest van de school(organisatie) te innoveren, waarbij de school ook alles doet aan 

het verstrekken van de juiste informatie aan, het creëren van heldere structuren voor, 

een optimale relatie met en effectieve participatie van ouders.  

  

                                                 
14

 Types scholen uit handboek “ouders in de school” van Peter de Vries 
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Type school voor ouders Informatiegericht 

Kenmerken omgeving 

context 

De school kan nauwelijks eisen aan ouders stellen, bv. 

vanwege een taalbarrière of omdat de school nog geen 

actieve ouderparticipatie heeft 

Kenmerken school Algemene kenmerken 

Leraren zijn echte vakmensen, als er klachten van ouders 

zijn , probeert de directeur of de leraar die zelf te verhelpen.  

Niveau ouderbetrokkenheid: op leerling-niveau  

Meeleven: de leraar kent zijn leerlingen en hun ouders. 

Meehelpen: ouders helpen bij technische klusjes of andere 

neutrale zaken 

Meedenken: ouders denken minimaal mee 

Meebeslissen: ouders beslissen alleen mee waar nodig 

Informatie: als ouders daarom vragen krijgen ze informatie 

over hun zoon/dochter 

Contacten met ouders: formeel m.b.t. informatie, vooral 

informeel m.b.t. organiseren van activiteiten 

Voorwaarden voor de school Algemene voorwaarden:  

Protocollen beschikbaar hoe te handelen bij klachten 

Er is een jaar kalender met een overzicht van de 

verschillende activiteiten. 

Er is een standaard informatiebulletin voor ouders. 

De wettelijke verplichtingen t.o.v. ouders zijn goed 

geregeld. 

Competenties school: Leraren voldoen aan de minimale 

eisen van de door de overheid geformuleerde competenties. 
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Type school voor ouders Structuurgericht 

Kenmerken omgeving 

context 

De school hecht waarde aan duidelijkheid te geven aan 

ouders 

Kenmerken school Algemene kenmerken 

De taken en verantwoordelijkheden van school en ouders 

liggen duidelijk vast. Ouders weten bij wie ze waarvoor 

moeten zijn op school  

Niveau ouderbetrokkenheid:  

- op leerling-niveau  

- op groepsniveau  

Meeleven: de leraar kent zijn leerlingen en hun ouders, 

feiten over gezinssituatie staan vermeld in dossier. 

Meehelpen: ouders helpen bij technische klusjes of andere 

neutrale zaken 

Meedenken: minimaal, alleen als het gaat om eigen 

zoon/dochter 

Meebeslissen: minimaal, alleen als het gaat om eigen 

zoon/dochter 

Informatie: iedereen binnen de school geeft vanuit zijn 

verantwoordelijkheid de nodige informatie door aan ouders 

op de daarvoor vastgelegde informatiemomenten, zoals 

oudercontact, ouders worden eventueel doorverwezen. 

Contacten met ouders: formeel m.b.t. informatie en 

volgens vaste procedures, ook voor het organiseren van 

activiteiten. 

Voorwaarden voor de school Algemene voorwaarden:  

De voorwaarden van de informatiegerichte school zijn 

aanwezig 

Verder: de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

van de verschillende functionarissen en van ouders zijn 

helder omschreven en vastgelegd. 

Competenties school: de competenties van de 

informatiegerichte school zijn aanwezig. 

Verder: de school is in staat snel en adequaat relevante 

informatie beschikbaar stellen. De school is zorgvuldig en 

accuraat als het gaat om het verzamelen, verstrekken en 

archiveren van informatie. 
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Type school voor ouders Relatiegericht 

Kenmerken omgeving 

context 

De school investeert veel in het opbouwen en onderhouden 

van de sociale relaties met ouders, die hiervoor open staan 

en hierin ook investeren. 

Kenmerken school Algemene kenmerken 

De school is gericht op ouders om problemen met hen te 

voorkomen. Alle personeelsleden op school streven naar een 

optimale relatie met ouders. 

Niveau ouderbetrokkenheid:  

- op leerling-niveau  

- op groepsniveau 

- op schoolniveau 

Meeleven: de leraar kent zijn leerlingen en hun ouders, 

feiten over gezinssituatie staan vermeld in dossier en de 

belangrijkste informatie zit in de hoofden van de leraren 

zodat ze geen blunders begaan t.o.v. ouders. 

Meehelpen: ouders helpen bij technische klusjes of andere 

neutrale zaken,  

Meedenken: minimaal, alleen als het gaat om eigen 

zoon/dochter 

Meebeslissen: minimaal, alleen als het gaat om eigen 

zoon/dochter 

Informatie: er wordt steeds overwogen wanneer ouders 

informatie nodig hebben, zodat er geen misverstanden met 

ouders ontstaan. 

Contacten met ouders: de school is erop gericht goede 

(individuele) contacten met ouders aan te gaan en te 

onderhouden. Dit geldt ook binnen de formele contacten 

Voorwaarden voor de school Algemene voorwaarden:  

De voorwaarden van de informatiegerichte en de 

structuurgerichte school zijn aanwezig. 

Verder: er worden geregeld huisbezoeken afgelegd. Er 

wordt tijd beschikbaar gesteld voor het opbouwen van de 

relatie met ouders 

Competenties school: de competenties van de 

informatiegerichte en structuurgerichte school zijn 

aanwezig. 

Verder: leraren onderscheiden zich in het aangaan en 

onderhouden van functionele relaties met ouders. 
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Type school voor ouders Participatiegericht 

Kenmerken omgeving 

context 

De school ziet en ervaart ouders als belangrijke partners 

Kenmerken school Algemene kenmerken 

Samen met ouders wordt gestreefd naar een maximale 

toegevoegde waarde. De school streeft naar vernieuwingen 

en bekijkt voortdurend waar ouders kunnen worden 

ingeschakeld vanuit hun specifieke verantwoordelijkheid 

Niveau ouderbetrokkenheid:  

- op leerling-niveau  

- op groepsniveau 

- op schoolniveau 

Meeleven: er wordt proactief gestreefd naar meeleven met 

de leerling en zijn ouders, omdat de school ervan overtuigd 

is dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt. 

Meehelpen: ouders worden actief ingezet waar mogelijk. 

Dit geldt voor alle activiteiten. Uiteraard zijn taken en 

bevoegdheden volstrekt helder en neemt de school de 

beslissingen  

Meedenken: de school stimuleert ouders in hun rol al 

opvoedingsregisseur en vraagt ouders in die zin voortdurend 

mee te denken. Ouders denken op groeps- en schoolniveau 

mee. Horizontale verantwoordelijkheid is een belangrijk 

item 

Meebeslissen: de school stimuleert ouders in hun rol als 

opvoedingsregisseur en in de beslissingen die ouders in deze 

rol moeten nemen. 

Informatie: school en ouders voorzien elkaar proactief en 

tijdig van de nodige informatie, zodat beide partijen 

optimaal in staat zijn hun verantwoordelijkheden vorm te 

geven. 

Contacten met ouders: de school is proactief in het 

aangaan van contacten met ouders op alle niveaus 

(meeleven, meedenken, meehelpen, meebeslissen) 

Contacten beperken zich niet alleen tot 

onderwijsleerprocessen, maar zijn er ook m.b.t. opvoedings- 

en beleidsvraagstukken. In de contacten met ouders wordt 

de eigen verantwoordelijkheid van ouders sterk benadrukt; 

Voorwaarden voor de school Algemene voorwaarden:  

De voorwaarden van de informatiegerichte, de 

structuurgerichte en de relatiegerichte school zijn aanwezig. 

Verder: in de school wordt tijd en energie gestoken in 

onderlinge uitwisseling van nieuwe impulsen en 
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werkwijzen, zodat de school in staat is ouders optimaal te 

betrekken bij de school en het onderwijs. Er is een 

strategisch beleidsplan waarin doelstellingen voor 

ouderparticipatie zijn verwoord. 

Competenties school: de competenties van de 

informatiegerichte, structuurgerichte en relatiegerichte 

school zijn aanwezig. 

Verder: de school is extravert, de leraren hebben een open 

houding, de school is uit op het maximaal betrekken van 

ouders binnen vastgestelde grenzen. 
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Type school voor ouders Innovatiegericht 

Kenmerken omgeving 

context 

School en ouders zien elkaar als partners in het proces van 

continue verbetering van de school. Ze voelen zich in 

dezelfde mate hiervoor verantwoordelijk en spreken elkaar 

daarop aan. 

Kenmerken school Algemene kenmerken 

De school werkt op basis van een lange termijn visie op 

ouders. Zodoende worden ouders al in een vroeg stadium 

betrokken in onderwijsvernieuwingen. Hun positie daarin is 

duidelijk. 

Niveau ouderbetrokkenheid:  

- op leerling-niveau  

- op groepsniveau 

- op schoolniveau 

- op schooloverstijgend niveau 

Meeleven: er wordt proactief gestreefd naar meeleven met 

de leerling en zijn ouders, omdat de school ervan overtuigd 

is dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt. 

Bovendien verbetert de school voortdurend door deze 

relatie, want een goede relatie met ouders biedt optimale 

ontwikkelingskansen voor de school (ouders zijn betrokken 

en willen het beste voor de school). 

Meehelpen: ouders worden actief ingezet waar mogelijk. 

Dit geldt voor alle activiteiten tot en met beleid en een focus 

op de toekomst van de school. Uiteraard zijn er heldere 

kaders. 

Meedenken: binnen heldere kaders denken ouders zoveel 

mogelijk mee op alle terreinen. Horizontale 

verantwoordelijkheid is een belangrijk item (waarin ook 

andere belanghebbenden worden betrokken). 

Meebeslissen: binnen heldere kaders beslissen ouders zo 

veel mogelijk mee op alle terreinen. 

Informatie: school en ouders voorzien elkaar proactief en 

tijdig van de nodige informatie, gericht op optimale 

ontwikkelingskansen voor de leerling en voor de school. 

Contacten met ouders: zie participatiegericht, echter met 

dit verschil dat er sprake is van tweezijdige proactiviteit 

binnen de context van het samen gericht zijn op het continu 

verbeteren van onderwijs, school en omgeving. 

Voorwaarden voor de school Algemene voorwaarden:  

De voorwaarden van de informatiegerichte, de 

structuurgerichte, de participatie en de relatiegerichte school 

zijn aanwezig. 
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Verder: Er worden geen beleidskeuzes gemaakt los van de 

inbreng van ouders. Er is een besluitvormingsstructuur 

aanwezig waarin ouders een gelijkwaardige positie 

vervullen. 

Competenties school: de competenties van de 

informatiegerichte, structuurgerichte, participatiegerichte en 

relatiegerichte school zijn aanwezig. 

Verder: de school is creatief in betrekken van ouders op 

alle terreinen. 
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Instrument: scan om te kijken in welke fase de school zich bevindt  

 

Deze vragenlijst laten invullen door: 

 

a) de directeur; 

b) een leraar; 

c) iemand van het ondersteunend personeel; 

d) een ouder uit de oudervereniging; 

e) een willekeurige ouder. 

 

 Vragen Doorhalen 

wat niet van 

toepassing is 

1.  Het is voor ouders duidelijk bij wie ze waarvoor moeten zijn op 

school. 

Ja / nee 

2.  Ouder worden regelmatig betrokken in het meedenken over het 

beleid van de school. 

Ja / nee 

3.  Ieder jaar krijgen ouders huisbezoek. Ja / nee 

4.  Het is de taak van de directie de klachten op te lossen. Ja / nee 

5.  Iedere leraar kent de inhoud van de dossiers van zijn leerlingen. Ja / nee 

6.  Ouders worden op de hoogte gehouden van wat er zich in de klas 

afspeelt. 

Ja / nee 

7.  Ouders worden op allerlei terreinen actief ingezet. Ja / nee 

8.  Op school zijn ouders altijd welkom. Ja / nee 

9.  Ouders voelen zich even verantwoordelijk voor de school als  het 

personeel. 

Ja / nee 

10.  Aan het begin van het schooljaar wordt een activiteitenkalender 

aan de ouders uitgereikt. 

Ja / nee 

11.  Ouders denken actief meer over het beleid op de school. Ja / nee 

12.  De school geeft regelmatig aandacht aan opvoedingsvraagstukken. Ja / nee 

13.  Leraren zijn over het algemeen op de hoogte van de belangrijke 

dingen die zich in de gezinnen afspelen. 

Ja / nee 

14.  De school organiseert regelmatig activiteiten waarbij de ouders 

worden uitgenodigd 

Ja / nee 

15.  Meehelpen op school door ouders wordt spontaan in de 

wandelgangen geregeld. 

Ja / nee 
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16.  Het is ondenkbaar dat ouders plotseling geconfronteerd worden 

met belangrijke beslissingen die de school neemt. 

Ja / nee 

17.  Op school is een klachtenprotocol voor ouders aanwezig. Ja / nee 

18.  De school is erop uit evenveel verantwoording af te leggen aan de 

ouders als aan de inspectie. 

Ja / nee 

19.  De ouders voelen zich mee verantwoordelijk voor de resultaten van 

de school. 

Ja / nee 

20.  De school hecht waarde aan het verstrekken van duidelijke 

informatie aan ouders. 

Ja / nee 

21.  De school staat altijd open voor suggestie van ouders. Ja / nee 

22.  Over het algemeen zijn alle leraren zeer vriendelijk. Ja / nee 

23.  De leraar kent zijn leerlingen goed. Ja / nee 

24.  Er wordt beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van ouders. Ja / nee 

25.  De school heeft de ouders duidelijk verteld wat ze wel en wat ze 

niet doet (de school heeft haar taak helder afgebakend). 

Ja / nee 

 

Scorelijst na het afnemen van de vragenlijst 

 

Informatiegericht Structuurgericht Relatiegericht Participatiegericht Innovatiegericht 
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Arceer voor elk „ja‟ één hokje onder de volgende kolommen: 

 

Informatiegericht: de vragen  4, 10, 15, 17, 23 

 

Structuurgericht: de vragen  1, 5, 6, 20, 25 

 

Relatiegericht: de vragen  3, 8, 13, 14, 22 

 

Participatiegericht: de vragen  2, 7, 12, 21, 24 

 

Innovatiegericht: de vragen  9, 11, 16, 18, 19 

 

Voorbeeld; vraag 4 werd door 4 van de 5 invullers met “ja” beantwoord, in de kolom 

informatiegericht dienen de onderste 4 hokjes te worden gearceerd 

 

Vraag 10 werd door 2 mensen met “ja” beantwoord, in de kolom informatiegericht moeten 

eveneens hokje 5 en 6 te worden gearceerd 
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Toelichting op de uitslag van de scorelijst 

 

Voorbeeld 

 

 Informatiegericht Structuurgericht Relatiegericht Participatiegericht Innovatiegericht 

25      

24      

23      

22      

21      

20      

19      

18      

17      

16      

15      

14      

13      

12      

11      

10      

9      

8      

7      

6      

5      

4      

3      

2      

1      
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Toelichting: 

Een school mag zich een “informatiegerichte school” noemen wanneer minimaal 15 hokjes in 

die kolom zijn gearceerd”. Een school mag zich een “structuurgerichte school” noemen 

wanneer zij minimaal 15 hokjes heeft gearceerd in de kolom “structuurgericht” én in de 

kolom “informatiegericht”. Een school mag zich “relatiegerichte school” noemen wanneer zij 

minimaal 15 hokjes heeft gearceerd in de kolommen “relatiegericht”, “structuurgericht”, en 

“informatiegericht”. Evenwichtige profielen zijn van hoog naar laag gearceerde kolommen of 

gelijkmatig gearceerde kolommen. Afhankelijk van de schoolkenmerken, het personeel en de 

omgevingsfactoren maakt de school keuzes in welke fase zij willen zitten en eventueel naar 

welke fase zij wil groeien of evolueren. 

 

Voorbeeld van een onevenwichtig profiel: 

 Informatiegericht Structuurgericht Relatiegericht Participatiegericht Innovatiegericht 

25      

24      

23      

22      

21      

20      

19      

18      

17      

16      

15      

14      

13      

12      

11      

10      

9      

8      

7      

6      

5      

4      

3      

2      

1      
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Dit profiel is onevenwichtig omdat de school van dit profiel veel energie steekt is de relatie 

met ouders zonder genoeg te investeren in het geven van de goede informatie en het creëren 

van heldere structuren. De relatie is daardoor wankel, deze kan gauw worden verstoord 

wanneer ouders niet goed worden geïnformeerd of wanneer zijn nergens met hun eventuele 

klachten terecht kunnen. 

 

De zes standaarden van de Parent Teacher Association 

Een ander instrument dat scholen kunnen gebruiken om te achterhalen hoever ze staan met 

hun invulling betreffende ouderbetrokkenheid, is: “de zes standaarden van de Parent Teacher 

Association” 

 

De standaarden van de PTA bieden een kader voor samenwerking tussen gezinnen, school en 

schoolomgeving, die erop is gericht het schoolsucces van leerlingen te bevorderen. Dit 

assessment ondersteunt scholen bij de implementatie van de standaarden en bij het 

ontwikkelen van beleid dat op deze standaarden is gebaseerd. 

 

Bij iedere standaard zijn doelen geformuleerd en indicatoren die deze doelen op drie niveaus 

meten. Van elk niveau zijn voorbeelden opgenomen van “good practices”. 

- Niveau 1: Basisniveau – Beperkt niveau van ontwikkeling en invoering. 

- Niveau 2: Functioneel – Functioneel niveau van ontwikkeling en invoering. 

- Niveau 3: Excellent - Excellent niveau van ontwikkeling en invoering. 

 

Elk niveau is gebaseerd op het vorige niveau, omdat men ervan uitgaat dat scholen steeds 

vanuit een bepaald ontwikkelingsniveau doorgroeien naar een volgend niveau. 

 

De korte samenvatting die volgt, geeft een beeld van de zes standaarden (die integraal 

opgenomen zijn op de cd-rom onder PTA-standaarden_en_assessment.pdf) 

Standaard 1: 

Alle gezinnen/ouders zijn welkom op school 

Gezinnen/ouders zijn actief betrokken bij de school. Zij voelen zich welkom, gewaardeerd en 

verbonden met elkaar, met het schoolteam en met wat leerlingen doen en leren in de klas. 

 

Doel 1: Creëer een klimaat waarbij iedereen zich welkom voelt. 

Als gezinsleden het gebouw binnenkomen, voelen ze dat de school een uitnodigende plaats is, 

waar zij zich echt thuis voelen. 

- Ontwikkel persoonlijke relaties. 

- Creëer een gezinsvriendelijke omgeving. 

- Zorg ervoor dat ouders op vrijwillige basis kunnen meehelpen. 

 

Doel 2: Creëer een respectvolle, inclusieve schoolgemeenschap. 

Het schoolbeleid en het curriculum geven weer dat de diversiteit van de gezinnen wordt 

gerespecteerd en gewaardeerd. 

- De school respecteert alle gezinnen. 

- Er zijn geen economische belemmeringen voor deelname. 

- Er is een garantie voor toegankelijk onderwijs voor iedereen. 
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Standaard 2: 

Effectief communiceren 

Ouders en het schoolteam hebben de plicht regelmatig, op basis van gelijkwaardigheid, met 

elkaar te communiceren over de leerresultaten van leerlingen. 

 

Doel 1: School en ouders delen informatie met elkaar. 

Deschool zorgt ervoor dat alle ouders op de hoogte zijn van alle belangrijke zaken en 

gebeurtenissen. Leraren zijn voor ouders goed bereikbaar en toegankelijk. 

- De school gebruikt een breed scala aan communicatiemiddelen. 

- De school weet wat er speelt in de gezinnen en wat hun zorgen zijn. 

- De directeur is bereikbaar. 

- School en ouders informeren elkaar over alle lopende zaken. 

- De school faciliteert onderlinge relaties tussen gezinnen/ouders. 

 

Standaard 3: 

Ondersteun leerling-resultaten 

Ouders en het schoolteam werken voortdurend samen om het leren en een gezonde 

ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Hiertoe stellen ouders 

en school elkaar in de gelegenheid hun kennis en vaardigheden uit te breiden. 

 

Doel 1: Informatie uitwisselen over de voortgang van de leerresultaten. 

Ouders weten en begrijpen hoe succesvol hun kinderen op school zijn en hoe succesvol de 

school is. 

- De communicatie tussen ouders en leraar over de voortgang van de leerresultaten is 

gewaarborgd. 

- De school stelt wetenschappelijk onderbouwde leerdoelen vast voor de leerlingen. 

- De school gebruikt gestandaardiseerde en gevalideerde testen om de leerontwikkeling 

te stimuleren. 

- De school maakt de schoolresultaten zichtbaar. 

 

Doel 2: School en ouders werken samen aan de leerontwikkeling. 

Ouders zijn actieve partners bij het leren van hun kinderen thuis en op school. 

- De school betrekt gezinnen/ouders bij het leren in de klas. 

- De school ondersteunt ouders om thuis het leren te versterken. 

- De school stimuleert het leren buiten school. 

 

Standaard 4: 

Opkomen voor iedere jongere 

Ouders worden gestimuleerd op te komen voor hun eigen kinderen en voor de kinderen van 

anderen, zodat alle leerlingen eerlijk worden behandeld en alle kansen krijgen voor optimaal 

succes. 
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Doel 1: Ouders weten hoe het schoolsysteem werkt. 

Ouders weten hoe hun eigen school en het bestuur werken. Ze weten bij wie zij met vragen 

terechtkunnen over het school- en bestuursbeleid en over andere activiteiten die zijn gericht 

op bevordering van het succes van leerlingen. 

- Ouders weten hoe de school en het bestuur werken. 

- Ouders kennen de wet- en regelgeving over rechten en verantwoordelijkheden. 

- Ouders weten hoe de middelen worden ingezet. 

- Ouders weten hoe de klachtenprocedures werken. 

 

Doel 2: De school stimuleert en ondersteunt ouders om hun eigen en andere kinderen 

succesvol te laten zijn. 

Ouders zijn toegerust om de vooruitgang van leerlingen te monitoren en om hen te helpen hun 

doelen te bereiken (schoolresultaten, opvoeding en loopbaan). 

- De school ondersteunt ouders om effectieve pleitbezorgers voor de leerlingen te zijn. 

- De school stelt ouders in staat om heldere toekomstdoelen voor hun kind te 

formuleren. 

- De school zorgt voor een natuurlijke ontwikkeling. 

- De school werkt aan de burgerschapsvorming van leerlingen. 

 

Standaard 5: 

Gelijkwaardigheid in besluitvorming 

Ouders en teamleden nemen alle beslissingen die betrekking hebben op leerlingen als 

gelijkwaardige partners. Zij stemmen de aanpak op school en in de gezinssituatie op elkaar af. 

Ze ontwikkelen samen het beleid en het curriculum en zijn samen verantwoordelijk voor de 

communicatie. 

 

Doel 1: De school houdt rekening met de stem van ouders in gezamenlijke besluitvorming. 

Alle ouders worden betrokken bij besluiten die hun kinderen of de school aangaan. 

- Ouders hebben invloed op alle besluiten die kinderen rechtstreeks raken. 

- De school stelt het gelijkheidsbeginsel aan de orde. 

- De school versterkt de positie van ouders. 

 

Doel 2: Er zijn goed werkende officiële ouderorganen. 

De officiële inspraakorganen functioneren naar behoren. 

- De school brengt de officiële ouderorganen in contact met gemeente, provincie en 

landelijke overheid. 

- Het officiële ouderorgaan vertegenwoordigt alle ouders. 

 

Standaard 6: 

School en ouders werken samen met de omgeving 

Ouders en school werken samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. Doel van deze 

samenwerking is de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen te vergroten, hen te laten 

participeren in de maatschappij en hun te leren hun verantwoordelijkheid als burger te nemen. 
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Doel 1: De school boort alle bronnen uit de omgeving aan. 

De directeur/ school werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en 

andere scholen uit de omgeving om de school te versterken. Zij boren daartoe alle mogelijke 

bronnen aan en stellen die beschikbaar aan leerlingen, schoolteam en gezinnen om zo te 

werken aan een gezinsvriendelijke maatschappij. 

- De directeur stelt zijn bronnen (bijvoorbeeld bedrijven, maatschappelijke instellingen) 

beschikbaar aan de school en de ouders. 

- De school organiseert ondersteuning van partners uit de omgeving. 

- De school is spin in het web als het gaat om de ontwikkeling van gemeenschapszin. 

- De school werkt samen met organisaties uit de omgeving om gezinnen te versterken in 

het bevorderen van het succes van leerlingen. 

Steunpunt Gelijke Onderwijskansen 

Het steunpunt gelijke onderwijskansen heeft 3 documenten gemaakt waarmee ouder- en 

leerlingenparticipatie kan gemeten worden, ze staan op de cd-rom onder: 

screeningsinstrument_2008_participatie_bronnenkaarten_so.pdf; 

screeningsinstrument_2008_participatie_korte_versie.pdf; 

screeningsinstrument_ico_so-ouderbetrokkenheid.pdf. 

 

kort samengevat: 

 

Deel 1 Participatie leerlingen en ouders: instrument voor de analyse van de beginsituatie 

2008, Teamvisie 

 

Dit is de teamversie van het instrument voor de analyse van de beginsituatie „Participatie van 

leerlingen en ouders‟. Deze versie is bedoeld voor het hele team. Via de samenwerking kom 

je als team op meer en meer verschillende ideeën en worden prioriteiten, plan en acties breder 

gedragen. Je werkt meteen ook aan participatie van leerkrachten. 

Het instrument bevat twee coöperatieve opdrachten voor het schoolteam. De opdrachten 

duren elk 1,5 tot 2 uur en kunnen gespreid worden over twee personeelsvergaderingen en een 

gezamenlijke bespreking van het effectieve plan nadien. 

Door middel van Opdracht 1 verken je samen je beginsituatie en bepaal je prioritaire 

werkpunten voor je eigen school. Opdracht 2 levert ideeën om aan die werkpunten tegemoet 

te komen. 

Laat je vooral niet afschrikken door de schijnbare omvang. De tijd die je steekt in gezamenlijk 

analyseren en ideeën vergaren rendeert allicht op langere termijn. Bovendien is tijdens deze 

fase het werk en de informatie verdeeld. Elk groepje buigt zich over één van de kernvragen. 

Elke deelnemer leest slechts één tot maximum twee bronnenkaarten. 

 

Deel 2 Participatie leerlingen en ouders: instrument voor de analyse van de 

beginsituatie, korte versie 

 

Dit is de korte versie van het instrument voor de analyse van de beginsituatie „Participatie van 

leerlingen en ouders‟. Deze versie is bedoeld voor enkele kernpersonen. Zij vullen de 

vragenlijst, al of niet samen, in. Zo krijg je binnen een relatief beperkte tijd een zicht op je 

beginsituatie. Er is ook ruimte voorzien om die te verbinden aan acties en ideeën. 

Wie met het team echter een bredere analyse wil maken, wil komen tot breed gedragen 

prioriteiten, verscheiden ideeën voor acties en visie wil opdoen kiest beter voor de 

Teamversie. Deze versie neemt meer tijd in beslag maar biedt meer kans op betrokkenheid 

van het hele team. 
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Deel 3 Participatie leerlingen en ouders: instrument voor de analyse van de 

beginsituatie, bronnenkaart secundair onderwijs 

 

Bronnenkaart 1: Waarom werken aan participatie?  

Bronnenkaart 2: Breed verkennen  

Bronnenkaart 3: Vaardigheden en interesses van ouders en jongeren aanspreken 

Bronnenkaart 4: Wie zijn onze leerlingen?  

Bronnenkaart 5: Een kansarme ouder aan het woord .  

Bronnenkaart 6: Van bij de inschrijving 

Bronnenkaart 7: Wat vinden de leerlingen ervan?  

Bronnenkaart 8: Je participatiegehalte op school verhogen: een visie  

Bronnenkaart 9: Enquête „ouders op school en thuis‟  

Bronnenkaart 10: Een open en toegankelijke school  

Bronnenkaart 11: Ouders informeren  

Bronnenkaart 12: Samen werken aan het klimaat op school 

Bronnenkaart 13: Ouders participeren: „Niemand doet alles, iedereen doet iets‟ 

Bronnenkaart 14: Leerlingen en ouders bevragen: enkele methodieken  

Bronnenkaart 15: Leerlingen bevragen: enkele methodieken voor de leerlingenraad  

Bronnenkaart 16: Evaluatiebeleid op school en in de klas 

Bronnenkaart 17: Kijk eens over het muurtje! 

Bronnenkaart 18: „Leerlingbegeleiding door leerkrachten en leerlingen samen?‟ 

Bronnenkaart 19: „Werkafspraken maken in de klas‟ 

Bronnenkaart 20: De 6-proef voor een sterk schoolreglement 
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