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Kansen4kinderen

1. De beste leraar voor de klas
2. Extra uren onderwijs
3. Verbreden van de horizon
4. Aansluiting onderwijs en zorg
5. Betrekken van ouders!
Want gelijke kansen beginnen thuis

Prof. Inge Wolf



Kinderen gedijen het beste ……

…… als school en thuis verbonden zijn, juist als 
verschillen groot zijn (Prof. Joyce Epstein)

Dat vraagt van professionals dat zij kunnen samenwerken 
met ouders, met alle ouders, ook als er drempels zijn.

Zelfde doelen
- veilig opgroeien
- passende opleiding
- constructieve deelname aan samenleving 



Definitie ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een overkoepelend begrip voor 
alle activiteiten die ouders thuis en op school 
ondernemen voor de schoolloopbaan van hun kind.



Effect ouderbetrokkenheid op 
schoolsucces

dimensie definitie effect

thuisbetrokkenheid pedagogisch, leer- en 
loopbaanondersteunend

√  ongeacht 
achtergrond

samenwerken 
school - ouders

uitwisselen, afstemmen 
en faciliteren

√ hoge drempel

ouderparticipatie hand- en spandiensten,
ouderraad en MR

niet aangetoond
dient andere doelen



Hardnekkige tradities 

Traditionele vormen dragen onvoldoende bij aan:
- De relatie tussen school en ouders
- De positie van de leerling in die relatie
- Samenwerken met ouders aan leren en loopbaankeuzes 
- Faciliteren van ouders voor begeleiding van kind thuis



Lectoraat Samenwerken met ouders

Professionaliseren van aankomende, beginnende en 
ervaren professionals in het:
- verbeteren samenwerking met ouders
- versterken opvoedkracht van ouders

basale samenwerking met ouders, laaggeletterde ouders en taal,
ouders en LOB, ouders en huiswerk, kinderarmoede

Gereedschapskist: innovatieve werkwijzen
www.hr.nl/gereedschapskist

http://www.hr.nl/gereedschapskist


Leefwerelden verbinden bij verschillen 

Vijf stappen

1. Thuisomgeving kennen
2. Organisatie op orde
3. Wederkerige relatie
4. Pedagogische samenwerking
5. Risicosituaties

Dr. Mariëtte Lusse en dr. Martine van der Pluijm



Stap 1 Thuisomgeving kennen

1.De thuissituatie van elke leerling kennen
2.Contact hebben met een ouder van elke leerling

*checklist oudercontact



Stap 2 Organisatie op orde

3. Oudercontact helder organiseren en communiceren. 
4. Zorgen dat alle ouders zich welkom voelen.

*informatiekaart



Stap 3 Relatie opbouwen 

5. Vroegtijdig kennismaken met alle ouders.
6. De leerling een duidelijke positie geven.
7. Interactie, dialoog en informatie-uitwisseling.

Kennismaken met alle ouders
Niet of, maar hoe!
- van informeren naar interactie 
- achtergrond leren kennen brug naar volgend leerjaar
*kennismakingsgesprek + films en kijkwijzer



Stap 4  Samenwerken aan leren

8. Het gesprek tussen ouders en kind thuis voeden
9. Ook aandacht voor wat goed gaat bij de leerling
10. De loopbaanontwikkeling van leerling als leidraad
11. Een concreet plan initiëren op ontwikkelpunten

*basisvormen van oudercontact (+ films)
Ouders en taalontwikkeling (+films)
Ouders en schoolloopbaan (+ films), adviesgesprek
Thuisopdrachten/voortgangsgesprekken/interactieve 
bijeenkomsten



Voortgangsgesprek (zo liever niet)



Voortgangsgesprek (zo kan het ook)



Stap 5  Faciliteren risicosituaties

12. Ouders bekrachtigen, aansluiten 
behoeften/mogelijkheden
13. Zorgen en teleurstellingen: (nieuw) perspectief 
14. Contact met een andere begeleider van de leerling

*ingebakken in alle werkwijzen  



Randvoorwaarden

- Heldere visie op samenwerken met ouders

- Duidelijke taakverdeling en samenwerkingsstructuur 
voor leraren en zorgprofessionals

- Toerusten en faciliteren voor rol



En komen de ouders ook? 

Ja!

Aandachtspunten:
- duidelijke en tijdige uitnodiging (ook door leerling)
- goede organisatie en ontvangst
- alle ouders in beeld en inzet netwerk
- leerling enthousiast, aanwezig en in regie
- aantrekkelijk programma



Wat gaat u morgen (anders) doen?

- Nagaan of u alle ouders en hun achtergrond kent?
- De rol van leerlingen in oudercontact versterken? 
- Kennismakingsgesprekken voorbereiden?
- Zorgen dat alle teamleden goede gesprekken voeren?
- Een mooie interactieve ouderavond organiseren?
- Doordenken hoe u ouders beter kunt faciliteren? 
Trots zijn op de mooie samenwerking met ouders?!! 



Het belang van verbinden

School en thuis succesfactoren voor het verbinden van 
twee leefwerelden (Lusse, 2019)




