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Voorwoord

Scholen en andere instellingen die de ontwikkeling en het leren van kinderen centraal stellen, zoeken steeds
vaker gericht naar mogelijkheden om de wederzijdse betrokkenheid van ouders en professionals op elkaar te
versterken. Niet als doel op zich, maar omdat ze een gezamenlijk belang hebben: optimale voorwaarden
scheppen voor die ontwikkeling en dat leren van kinderen, thuis en op school of in een andere setting. Samen
kunnen ze op dat vlak meer bereiken dan ieder voor zich.
Die betrokkenheid ontstaat niet altijd vanzelf. Bovendien zijn er tal van invullingen van een relatie tussen
ouders en de school mogelijk. Dat vraagt om een door het hele team gedragen visie. Naar onze ervaring is dat
een belangrijke succesfactor. Naast een inspirerende visie gaat het om gericht beleid om ervoor te zorgen dat
die visie in de praktijk herkenbaar tot uitdrukking komt. Een derde factor is de bewuste keuze en toepassing
van instrumenten die bij die visie passen.
Dit handboek bevat een schat aan praktische adviezen en instrumenten die kunnen worden ingezet. Doordat
ouderbetrokkenheid als algemeen thema wordt uiteengezet, is het mogelijk om te werken aan een doorgaande
lijn in de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van het kind.
Wederzijdse betrokkenheid vraagt een investering, van beide kanten. De auteur legt dan ook terecht veel
nadruk op (het werken aan) een goede basishouding en de nodige vaardigheden. Wezenlijk is die
grondhouding. Benader de ander als gelijkwaardig en zorg voor een “gezonde dosis nieuwsgierigheid” naar wat
hem of haar in de opvoeding van kinderen beweegt. Wie die grondhouding tot vertrekpunt kiest, komt heel ver.
Ik verwacht dat scholen met dit handboek hun voordeel kunnen doen als ze meer werk willen maken van die
noodzakelijke wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en school.
Cees de Wit
Adviseur KPC Groep, Den Bosch
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Inleiding
Betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind is erg belangrijk. Zowel voor de school, als voor het kind
is het van groot belang dat ouders betrokken zijn en dat zij dit tonen. Een ouderkamer is een instrument om
ouderbetrokkenheid te stimuleren.
Het project ouderkamers heeft zichzelf ten doel gesteld een kwaliteitsimpuls op inhoud en proces te verzorgen
in ouderkamers. De opzet is een vraaggerichte en gestructureerde programmering mogelijk te maken. Naar
aanleiding van signalen uit de praktijk was de algemene veronderstelling, dat de ouderkamer na een
enthousiaste start vaak in een routine terecht komt. Nieuwe ouders worden weinig geworven en ook
activiteiten blijken weinig vernieuwing te ondergaan. Door de medewerkers in de ouderkamer ondersteuning
te bieden in de vorm van begeleiding in de praktijk en scholing wilde dit project deze cirkel doorbreken. Ook
coaching en advies richting het management en directies kan onderdeel uitmaken van de
projectwerkzaamheden. In de uitvoering van het project zijn verschillende onderdelen en documenten
ontwikkeld en uitgetest.
Dit handboek wil professionals in het onderwijs nieuwe inspiratie bieden op het onderwerp
ouderbetrokkenheid, want hoe moeilijk ook, ouderbetrokkenheid is een belangrijk element in uw werk met
kinderen en hun toekomst. Dit boek is daarom bestemd voor alle professionals die werken op basisscholen. Wij
gebruiken in dit boek de term “professional” om alle beroepsgroepen te omschrijven.
In het eerste deel, het theoretische kader, bespreken we een aantal onderwerpen die het begrip
ouderbetrokkenheid in een meer theoretisch kader plaatsen: wat is ouderbetrokkenheid, waarom is het
wenselijk, verschillende vormen van ouderbetrokkenheid en randvoorwaarden om ouderbetrokkenheid
mogelijk te maken. Daarnaast is er aandacht voor de houding en vaardigheden van professionals.
In het praktijkgedeelte krijgt u diverse concrete instrumenten aangereikt voor het vormgeven van
uiteenlopende activiteiten rondom ouderbetrokkenheid en de ouderkamer. De ideeën kunt u naar eigen inzicht
inzetten. U kunt ze gebruiken om bestaande activiteiten te verbeteren of gebruiken als basis voor nieuw te
ontwikkelen initiatieven. De meeste scholen zijn reeds bezig met het onderwerp ouderbetrokkenheid. Door
met het team een visie op ouderbetrokkenheid te formuleren krijgt de rol van ouders op een doelgerichte
manier vorm. Activiteiten die worden georganiseerd dragen bij aan de doelen die zijn geformuleerd.
Gebruik dit boek als middel om u bewust te worden van de visie die u gebruikt of wilt ontwikkelen.
“De ouderkamer is niet alleen een ruimte, het is een cultuur. We zijn nu één grote familie,,
Directeur AS Talmaschool, Rotterdam

Koken in de ouderkamer van de Wieken in Schiedam
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I. Visie op ouders en uitgangspunten
Ouderbetrokkenheid staat niet op zichzelf en hangt samen met het beleid in de school, de ouderkamer en de
overige activiteiten binnen de school. Echter, ouderbetrokkenheid kan als een eiland functioneren. Dit gebeurt
wanneer er geen draagvlak is in het team en de visie op ouders en ouderbetrokkenheid onvoldoende is
uitgewerkt. Helaas zien we in de praktijk maar al te vaak dat ouderbetrokkenheid wordt gedragen door één
persoon binnen het team. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de visie die de school heeft op ouders.
Wat is de visie van uw school?
Hoe u het wendt of keert, ouders zijn nodig bij de ontwikkeling van het kind. Niet alle ouders zijn in staat om
het kind de gewenste veilige en stimulerende omgeving te bieden. U kunt de ouders hierin ondersteunen. De
kwaliteiten van de ouder zijn het beginpunt en u helpt die verder uit te bouwen.
Als partners in het opvoedmilieu van het kind, is het belangrijk dat er goede afstemming plaatsvindt tussen de
ouder en de leerkracht. Het is daarom belangrijk dat u de achtergronden en de visie van de ouders met
betrekking tot de opvoeding kent en andersom. Uit onderzoek naar de wederzijdse relatie tussen ouders en
school (de Wit, 2003) blijkt dat ouders en professionals verschillend denken over de opvoedkundige taak die zij
hebben. Ouders vinden dat professionals een geringe rol moeten hebben in de opvoeding. De overheid
verwacht dat de onderwijsinstelling juist wel een rol speelt in de opvoeding. Bevordering van sociaal gedrag is
zelfs een kerndoel in het basisonderwijs.
Professionals ervaren dat ouders wel zeggen verantwoordelijk te zijn voor de opvoeding, maar die
verantwoording niet altijd op zich nemen. Een aantal gebieden liggen op de grens tussen verantwoordelijkheid
van het gezin en die van de school. Dit zijn taken die te maken hebben met de persoonlijke, sociale en
maatschappelijke vorming en met individuele problemen. In 2004 is er onderzoek gedaan naar de visie die
ouders hebben op onderwijs. Uit dit onderzoek bleek hoe ouders aankijken tegen de taakverdeling tussen gezin
en school. Ouders zien zichzelf vooral verantwoordelijk voor de persoonlijke en sociale vorming van het kind
(bijvoorbeeld gezonde leefgewoonten leren, goede manieren bijbrengen). Daarnaast vinden zij over het
algemeen dat professionals hun kinderen moeten voorzien van kennis over cultuur, politiek en andere
onderwerpen op maatschappelijk niveau (Herweijer &Vogels 2004).
De opvattingen van professionals en ouders over de opvoeding lopen vaak uiteen. Dit zou een reden kunnen
zijn waarom de ouders er de voorkeur aan geven dat de leerkracht alleen kennis aanreikt aan het kind op de
eerder genoemde gebieden. Opvoedingsdoelen van de school en het gezin zijn vaak niet hetzelfde en worden
niet op elkaar afgestemd. Uit onderzoek naar ouders tussen opvoeding en onderwijs (Loggem & Autar, 2002)
blijkt dat een derde van de ouders niet op de hoogte is van de opvoedideeën van de school en dat tweederde
van de professionals niet op de hoogte is van de opvoedideeën van ouders. Deze afstemming van
opvoedingsdoelen is juist van belang in de huidige multiculturele context, omdat juist in die situatie
opvoedingsdoelen en -waarden niet vanzelfsprekend op een lijn liggen. Voor optimalisering van het
ouderbeleid, is het daarom nadrukkelijk van belang dat er gedegen aandacht wordt geschonken aan het in kaart
brengen van de ideeën van alle partijen en dat er zo veel mogelijk wordt gezocht naar een manier om de neuzen
één kant op te krijgen. Hierbij staat centraal dat de school eenduidig kan formuleren wat haar visie is op ouders
en de rol die zij spelen op de school.
“Contact met ouders en wederzijds partnerschap biedt continuïteit. Het helpt ook bij het vroegtijdig signaleren en
tegengaan van problemen,,
Directeur de Troubadour, Schiedam

In dit document worden de volgende uitgangspunten als vertrekpunt genomen:
1. Ouders en professionals zijn gelijkwaardig en hebben ieder hun eigen kennis en expertise in te brengen en
kunnen van elkaar leren (wederzijds leerproces)
2. Investeer in de dialoog en leer de ouders daadwerkelijk kennen: wat beweegt hen? Wat zijn de wederzijdse
verwachtingen? Erken de verschillen en benoem de overeenkomsten
3. Samenwerking tussen ouders en professionals is essentieel voor het optimaliseren van het leerklimaat voor
het kind, maar ook voor het blijven ontwikkelen van de eigen deskundigheid
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II. Wat is ouderbetrokkenheid?
Als begrip, roept ouderbetrokkenheid verschillende beelden op. Daarom is het fijn om één definitie te
formuleren die weergeeft wat we onder ouderbetrokkenheid verstaan. Vanuit deze definitie zal er verder in dit
handboek worden gesproken over ouderbetrokkenheid. Er is legio onderzoek gedaan naar
ouderbetrokkenheid en er zijn even zo veel definities geformuleerd. Enkele hiervan zullen hier worden
benoemd. Daarna zullen mogelijke doelen van ouderbetrokkenheid uiteen worden gezet.
2.1 Definitie
De Gemeente Rotterdam formuleert een definitie van ouderbetrokkenheid in het Rotterdams Onderwijsbeleid.
Deze definitie luidt: “Ouderbetrokkenheid houdt in de betrokkenheid van ouders of opvoeders uit het eerste
opvoedmilieu bij de schoolloopbaan en ontwikkeling op school van hun kind(eren) in het tweede opvoedmilieu
en de gang van zaken binnen dit opvoedmilieu” (FOKOR, 2007, p. 4).
Bakker verrichte in 1999 een literatuurstudie naar de rol van het welzijnswerk in het betrekken van allochtone
ouders bij het onderwijs van hun kinderen in het voortgezet onderwijs. In deze studie definieert hij
ouderbetrokkenheid als:
“Ouderbetrokkenheid omvat de relatie tussen het onderwijs van het kind en de ouders in de breedste zin van
het woord.” (Bakker, 1999).
Ameerun en Carlo (1999, pagina 7) stellen dat ouderbetrokkenheid kan worden verwoord als de
verbondenheid die op natuurlijke wijze aanwezig is tussen ouders en hun kind(eren). Deze verbondenheid is
volgens hen vanzelfsprekend van invloed op de opleiding, het onderwijs en de loopbaan van kinderen.
Onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs benoemt ouderbetrokkenheid als het
geïnteresseerd en betrokken zijn van ouders, bij hun kind en diens ontwikkeling, de school van het kind, het
huiswerk van het kind, de leerkrachten van het kind, etcetera (Cijvat & Voskens, 2009, pagina 7).
Ten slotte omschrijft Dom ouderbetrokkenheid als volgt:
“Ouderbetrokkenheid is de verschillende vormen waarin en wijzen waarop ouders zich meer of minder actief
inzetten of betrokken worden bij activiteiten op school gaande van het zetelen in een schoolraad, lidmaatschap
van een oudercomité, leesmoeder, verzorgen van vervoer bij uitstappen tot het bezoeken van een schoolfeest,
het controleren van kinderen op luizen en het meedoen aan een quiz op school. Daarnaast wordt onder
ouderbetrokkenheid eveneens de aandacht en interesse voor de school en meer specifiek het schoolwerk van
de kinderen thuis gezien. Verder wordt alle communicatie en interactie met actoren op school – in de eerste
plaats leraren en directie maar ook andere ouders, leerlingen of leden van het schoolbestuur – én in het kader
van de school onder ouderbetrokkenheid gerekend“ (Dom, 2006, p. 23).
Uit deze definities blijkt dat er geen schaal te ontwikkelen is voor “hoe betrokken” een ouder is. Zo kan een
luizenmoeder zichzelf even betrokken voelen, en evenveel gewaardeerd worden als een ouderraad – moeder.
Immers, beiden zetten zich in voor de school en maken hier tijd voor vrij. Het gegeven dat betrokkenheid niet
meetbaar is, verklaart ook het brede perspectief waarin het ligt ingekaderd. Dit handboek sluit zich om die
reden aan bij de definitie die zowel Bakker en Dom hanteren voor ouderbetrokkenheid. Zo komen wij tot de
volgende definiëring van ouderbetrokkenheid:
Definitie ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is elke vorm van betrokkenheid die een ouder toont, voor het kind, haar schoolloopbaan, haar
schoolresultaten en de ontwikkeling van haar cognitieve en sociaal – emotionele competenties. Deze
betrokkenheid kan worden geuit door ontwikkelingsstimulerende activiteiten uit te voeren met het eigen kind, in
de thuissituatie, met aansluiting op hetgeen het kind leert op school. Daarnaast kan deze betrokkenheid ook
worden geuit, door deelname aan activiteiten op de school van het kind, waarbij de ouder fysiek aanwezig is op de
school. In beide gevallen staat voorop, dat de ouder interesse toont aan het kind en diens ontwikkeling, en dat deze
interesse op een voor het kind duidelijke wijze wordt geuit.
“Ouders moeten de kans krijgen werkelijk mee te denken met de school, en niet alleen maar worden ingezet als
hulp,,
Directeur de Troubadour, Schiedam
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2.2 Ouderbetrokkenheid in internationaal perspectief
Het Schoolopbouwwerk vzw© in Brussel heeft in 2007-2008 een kijkwijzer ontwikkeld, welke scholen in
België handvaten geeft om te inventariseren wat er op hun school kan worden gedaan om ouders te betrekken.
In deze kijkwijzer benoemen zij hun visie op ouders. Die visie maakt gebruik van zeven dimensies, welke
gezamenlijk een definitie geven aan ouderbetrokkenheid. Om eens buiten de kaders van onze Nederlandse
benadering van ouders en hun rol in het onderwijs te denken, geven wij deze visie en bijbehorende dimensies
weer.
Internationale benadering ouderbetrokkenheid: Brussel
Kennisdimensie: Hierin staat de kennis die de
ouder heeft over onderwijs centraal. Weten ouders
hoe het onderwijs wettelijk geregeld is? Zijn ze op
de hoogte van het onderwijssysteem van de school
van hun kinderen en welke methodes er worden
gebruikt? In deze dimensie wordt er ook aandacht
besteed aan manieren waarom de ouder meer
kennis kan krijgen over bovengenoemde dingen.
Emotionele dimensie: Hierin staan de gevoelens
in de relatie tussen ouder en school centraal. Is er
een open sfeer tussen beiden? Voelen beiden zich
veilig en welkom bij elkaar?
Rationele dimensie: Hierin staan de redenen van
ouders om zich wel of niet te betrekken bij de
school centraal. Welke afwegingen maken zij in hun
beslissingen?

Overtuigingsdimensie: Hierin staat de eigen visie
van de ouder centraal. Is deze ervan overtuigd dat
de ontwikkeling van het kind beïnvloed kan worden
door betrokken te zijn bij de school?
Competentiedimensie: Hier staan de
competenties van de ouder centraal. Heeft deze de
nodige competenties om betrokken te zijn? Het gaat
hier om vaardigheden zoals kunnen lezen en
schrijven en de taal beheersen, maar ook om
vaardigheden als assertiviteit.
Gedragsdimensie: Hoe wordt betrokkenheid van
de ouder omgezet in waar te nemen gedrag? Zit
deze in de ouderraad, of praat deze met het kind
over school en helpt de ouder mee bij activiteiten
op school etcetera?
Tijdsdimensie: Hierin staat de tijd die ouders aan
de school en schoolloopbaan van hun kind besteden
centraal. Deze dimensie heeft een sterke relatie met
de gedragsdimensie.

Deze dimensies zijn allemaal in dezelfde mate belangrijk en geven allemaal nodige informatie, die
ouderbetrokkenheid kan stimuleren. Door als school per dimensie te bekijken wat de positie van de school
daarin is, kan er in kaart worden gebracht op welke dimensies nog moet worden ingespeeld. Door alle vragen
te beantwoorden wordt de stand van zaken helder en kunnen er verbeterdoelen worden gesteld (Ruyssinck &
Boeraeve, Schoolopbouwwerk vzw© , 2007-2008).
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III. Waarom is betrokkenheid van ouders wenselijk?
Er zijn verschillende visies te benoemen van waaruit scholen een ouderbeleid formuleren. Deze verschillende
visies beginnen allemaal met het besef dat ouders per definitie deel uitmaken van de school. Zij zijn
verantwoordelijk voor de schoolkeus en vertrouwen hun eigen kind toe aan de school (de Boer & de Vries,
2009).
3.1 Positieve invloed op het leer- en leefklimaat van kinderen
In eerste instantie speelt voor veel scholen mee dat de betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op
de cognitieve ontwikkeling van kinderen, en op hun prestaties (Emmelot, Van Schooten & Timman, 2001). Ook
is er een positieve invloed op de sociale vaardigheden van kinderen te benoemen. Denk hierbij vooral aan
zaken als motivatie, het aannemen van een leerbare houding, relatieopbouw en relatieonderhoud met
medeleerlingen en onderwijzers (Henderson & Mapp, 2002).
Hoover – Dempsy & Sandler noemen in hun onderzoek naar de invloed van ouderbetrokkenheid (1995) drie
positieve gevolgen van ouders die hun betrokkenheid tonen.
1. Modeling. Door betrokken te zijn tonen ouders interesse in de school en schoolzaken. Het kind wordt
aangemoedigd om haar ouders’ focus op schoolzaken over te nemen, en zelf dus ook (meer) waarde te
hechten aan schoolzaken. Er is al sprake van modeling wanneer een ouder aan het kind vraagt hoe het op
school was, door met de juf of meester te praten na schooltijd, of door samen met het kind tijd te besteden
aan huiswerk.
2. Versterken/belonen. Doordat ouders hun kinderen veel prijzen en belonen wanneer zij goed hun best
doen op school, wordt het kind uitgelokt om schoolsucces te handhaven.
3. Onderwijzen. Als ouders hun kind helpen met hun huiswerk, en met hen praten over hoe ze hun huiswerk
aanpakken, is dit voor het kind ook bevorderend voor de leerprestaties.
Belangrijk is dat hierbij wordt erkend dat deze invloeden niet op zich garanderen dat het kind beter gaat
presteren op school. Dit is onderdeel van een groter geheel waarin dingen als de competenties van het kind zelf
en de competenties van de school en de leerkrachten ook een hele belangrijke rol spelen. Ouderbetrokkenheid
is wel een versterkende factor van positieve onderwijsresultaten; wanneer het niet aanwezig is vermindert het
kansen voor verbetering van het onderwijs van het kind, en wanneer het aanwezig is, worden er juist kansen
gecreëerd (Hoover – Dempsy & Sandler, 1995).
“Het doel van de ouderkamer is het overbrengen van kennis en het bewust maken van de ouders, zodat zij de
opgedane kennis kunnen gebruiken in hun eigen situatie. Zo kunnen zij zichzelf ontwikkelen en weten ze wat hun
kinderen op school leren,,
Directeur El Furkan, Schiedam
3.2 Brugfunctie
Daarnaast is ouderbetrokkenheid van belang doordat het een brug slaat tussen de verschillende milieus waarin
het kind opgroeit. In eerste plaats is er het gezin, waarin het kind opvoeding geniet. Dan is er school, waar het
kind onderwijs geniet. Daarnaast is er de rest van omgeving waarin het kind verkeert (familie, vrienden,
sportclubs etcetera). Doordat de school ouders kan ondersteunen bij de opvoeding en ouders de school kunnen
helpen bij het vergroten van het onderwijssucces van hun kind, is er sprake van een partnerschap. Ook met de
rest van de omgeving dient afstemming te worden gepleegd, waardoor er een wisselwerking plaatsvindt tussen
alle opvoedmilieus waarin het kind verkeert. Deze afstemming zorgt ervoor dat het opvoedklimaat van het kind
goed op elkaar is afgestemd en dit biedt meer structuur, wat voor het kind stimulerend is (Landelijk Platform
Allochtone Ouders en Onderwijs, 2008).
Oudercontactfunctionaris of ouderconsulent
Om als school te kunnen voorzien in deze afstemming, is er een
mogelijkheid om een oudercontactfunctionaris of ouderconsulent
aan te stellen in de school. Deze vormt een directe schakel tussen
de ouders, school en rest van de wijk. Vanuit directie krijgt deze
gericht de opdracht om het ouderbeleid tot uitvoering te brengen.
De functionaris of consulent staat direct in contact met alle
partijen.
Afbeelding II. De verschillende opvoedmilieus van het kind ontmoeten elkaar
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Ouderbetrokkenheid en segregatie in het onderwijs
Er is toenemende mate van segregatie op scholen in Nederland. Dit houdt in, dat de ouderpopulatie op scholen
ofwel overwegend sociaal – economisch sterk of – zwak is. Hierdoor blijft de populatie binnen sommige scholen
erg eenzijdig. Een belangrijk aspect van ouderbetrokkenheid, is de relatie tussen ouders onderling. Ouders die
niet genoeg vaardigheden hebben om hun kind te stimuleren, kunnen veel leren van ouders die deze wel
hebben. Door de toenemende segregatie komen de sociaal – economisch zwakke ouders niet meer in aanraking
met de groep ouders die hun kan stimuleren (Vink, 2010). Juist op scholen waar dit ter sprake is, heeft een
bewust ouderbeleid een grote meerwaarde.
Vergroten van de eigen deskundigheid
Een goede dialoog met ouders vergroot ook de eigen deskundigheid van de school. Daarom is het belangrijk
voor de school om zelf open te staan en te leren van de ouders. Dit zijn namelijk deskundigen op het gebied van
hun kind en hun eigen behoeftes. Daarom is het niet alleen zaak om kennis in de ouders te stoppen, maar ook
om zelf nieuwsgierig te zijn naar de ouder en echt in dialoog te gaan, waarbij er wordt samengewerkt. Dan is
er sprake van tweerichtingsverkeer, en dan kan men optimaal van elkaar leren.
“Je moet goed zicht hebben op de ouderpopulatie. Bij ons vragen de leerkrachten de ouders naar hun gebruiken en
manieren. Ze tonen hun interesse en zo ontstaat er wederzijds begrip. Alleen dan kan partnerschap werken,,
Directeur de Troubadour, Schiedam
Doelen van ouderbetrokkenheid
∙ Verbeteren van contact/communicatie en het
∙ Versterken van de eigen ontwikkeling van ouders
wederzijds begrip tussen team/school en ouders
Niet iedere ouder voelt zich zelfverzekerd in het
Ouders en school gaan met elkaar in dialoog en
leven staan. Soms richten de twijfels zich op hun rol
ontdekken meer van elkaars achtergrond. Vooral
als opvoeder. Ouders die de taal minder goed
wanneer er sprake is van culturele verschillen, is
beheersen hebben soms een laag zelfbeeld als het
het belangrijk om in te zetten op wederzijds begrip.
gaat om hun eigen kwaliteiten. Dit gebrek aan
Door voor elkaar open te staan, leer je meer van
zelfvertrouwen uit zich veelal tijdens momenten
elkaar. Dit houdt in dat beiden op allerlei
dat u als professional de hulp van ouders nodig
gelegenheden informatie van elkaar kunnen krijgen
hebt. Ouders haken af omdat zij denken dat zij dit
over elkaars ideeën, de school, het kind en de
geen hulp kunnen bieden, of dat ze de activiteiten
thuissituatie (Smit et al., 2005).
niet zullen begrijpen. De school kan de ouder
∙ Stimuleren van contacten tussen ouders onderling
stimuleren in diens ontwikkeling door activiteiten
De school wordt een ontmoetingspunt waar ouders
aan te bieden die gericht zijn op de ouder
elkaar treffen. Dit stimuleert ook de sociale cohesie,
(Broekhof, 2006).
doordat ouders uit de wijk elkaar beter leren
∙ Vergroten van kennis over het onderwijssysteem
kennen en dit contact uit buiten schooltijd voort
en de kerndoelen van het Nederlands onderwijs
kunnen zetten (Broekhof, 2006).
Doordat ouders meer betrokken zijn bij de school,
∙ Verstevigen van opvoedingsvaardigheden van
wordt hun kennis van het Nederlands onderwijs
ouders
vergroot. Ze worden bekend met lesmethodes die
De school kan ouders ondersteunen bij het
op school worden gebruikt en de doelen die door
ontwikkelen van hun opvoedingsvaardigheden. Dit
het jaar heen worden nagestreefd door de school
kan door het bieden van steun op het gebied van
(Broekhof, 2006).
opvoedingsproblemen. Dit kan tijdens
∙ Stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag
themabijeenkomsten waarbij deskundigen de
bij ouders
ouders komen informeren (Smit et al., 2005).
Door ouders bij de school te betrekken kunnen ze
∙ Verbeteren van de interactie tussen ouder en kind
tools meekrijgen om hun kind te stimuleren bij het
Ouders zijn meer op de hoogte van zaken met
verbeteren van de schoolresultaten (FOKOR, 2007).
betrekking tot het kind en diens schoolloopbaan. dit
∙ Meer handen in de school
komt de interactie met het kind ten goede
Ten slotte is de betrokkenheid van ouders
(Smit et al., 2005).
wenselijk omdat het de school verlicht in haar
taken (Broekhof, 2006).
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III. Betrokken ouders
Ouderbetrokkenheid is een breed begrip. Er zijn dan ook verschillende manieren waarop ouders betrokken
kunnen zijn. Door middel van verschillende activiteiten en gesprekken met het kind, kan de ouder op meerdere
manieren zijn betrokkenheid tonen.
4.1 Verschillende vormen van ouderbetrokkenheid
Onderwijsondersteunende ouderbetrokkenheid
Bij onderwijsondersteunende ouderbetrokkenheid staat de schoolloopbaan van het kind centraal. Ouders
proberen hun kind te stimuleren in zijn cognitieve en sociaal emotionele competenties. De start hiervan ligt al
in het kiezen van een geschikte school voor je kind, en het onderhouden van een relatie met de leerkrachten op
school. Ouders praten met hun kind over de verwachtingen die ze hebben, en de waarde die ze hechten aan de
schoolcarrière van hun kind. Ook geven ze aan dat zij graag meehelpen met het huiswerk, omdat dit erg
belangrijk is. Het kind krijgt hierdoor het beeld dat zijn ouders geïnteresseerd zijn in hoe het gaat op school.
Hierdoor worden de leerprestaties en de motivatie voor school gestimuleerd (FOKOR, 2007).
Kindgerichte ouderbetrokkenheid thuis
Kindgerichte ouderbetrokkenheid kan vorm krijgen door het kind wanneer het niet op school zit, te vermaken
met activiteiten en spellen. Deze vorm van ouderbetrokkenheid vindt vooral plaats in de eigen thuissituatie, en
is daarom erg afhankelijk van de ouders zelf. Toch, kan de school hier wel een rol in spelen. Zo kan zij voorzien
in programma’s die de ouders bewust maken van hun eigen rol bij het motiveren en stimuleren van hun kind.
Hierbij kunnen de ouders ook bekend worden gemaakt met schoolzaken die van toepassing zijn, en kunnen zij
zelfs worden geholpen bij het ontwikkelen van ontwikkelingsstimulerende vaardigheden. Behalve thuis, kan
kindgerichte ouderbetrokkenheid ook op school vorm krijgen. Het gaat hier dan vooral om momenten waarop
ouders in gesprek zijn met directie of de leerkracht, over de schoolresultaten en de ontwikkeling van het kind.
Hierbij horen ook georganiseerde bijeenkomsten die de ouders inlichten over de onderwijsinhoud van de
school en oudercursussen. Het kan hierbij gaan om hele simpele zaken, zoals een goede nachtrust en een goed
eetpatroon (FOKOR, 2007).
Opvoedingsondersteunend gedrag
Het onderzoek van Bordewijk, Dries, Harkink en Visser (2007) naar ouderbetrokkenheid thuis, onderscheidt
een aantal kenmerken voor gedrag dat zowel de opvoedings- als de onderwijsontwikkeling stimuleert. In dit
onderzoek worden vier kenmerken omschreven, te weten: steun, communicatie, verwachtingen en informeel
leren.
 Steun
Ouders steunen hun kinderen op verschillende manieren. Zo doen zij dit door het kind warmte en van
genegenheid te bieden, het kind emotioneel te steunen en door waardering te hebben voor haar autonomie.
Daarnaast helpen ouders het kind ook door hun verwachtingen duidelijk te maken, grenzen aan te geven en
eventueel bij te springen wanneer het minder goed gaat. Het kind wordt geprikkeld om nieuwe dingen te leren,
spelletjes te spelen, zich te uiten via taal en om nieuwe dingen te ontdekken. Hierbij speelt ook het maken van
nieuwe vrienden, en het leren oplossen van problemen een rol.
 Communicatie
Het tweede kenmerk, is verdiepende communicatie. Dit soort communicatie betreft het praten over
gebeurtenissen en emoties, verder vragen en het vragen van verduidelijking. Ook gaat het hierbij om variatie in
communicatie en communicatie gericht op de praktijk.
 Verwachtingen
Verwachtingen die ouders hebben ten aanzien van de schoolresultaten, spelen een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van het kind. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden. Hierbij is vooral belangrijk, dat de
verwachtingen passen bij de mogelijkheden van het kind. Deze verwachtingen zorgen ervoor dat ouders hun
kind in de gaten houden en ondersteuning bieden waar nodig en mogelijk.
 Informeel leren
De dagelijkse, vrij normale dingen die zich thuis afspelen, zorgen ervoor dat het kind constant aan het leren is,
ook wanneer deze niet dit idee heeft. Denk hierbij aan zaken als voorlezen, met het kind praten en zelfs zingen.
Het zijn activiteiten die met het kind worden uitgevoerd, zonder een pedagogische intentie. Toch pikt het kind
onbewust dingen op die weer bijdragen aan een vruchtbare leeromgeving (Bordewijk et al., 2007).
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Ouderparticipatie
Een andere vorm voor ouders om betrokken te zijn, is het deelnemen aan activiteiten die op school worden
georganiseerd, en het participeren in de schoolorganisatie. Bij ouderparticipatie gaat het om onder andere
deelname aan themabijeenkomsten, oudercursussen, koffieochtenden en vieringen. Behalve deze zaken, hoort
ook het helpen bij schoolreisjes of in de bibliotheek bij deze vorm van ouderbetrokkenheid. Daarnaast, kan een
ouder ook participeren in de medezeggenschapsraad of in de ouderraad. Op sommige scholen kunnen ouders
zelfs deel uitmaken van het schoolbestuur (FOKOR, 2007).
Verschil ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Het verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid is nogal eens onduidelijk. Beide termen worden
door elkaar gebruikt. Toch is er een belangrijk verschil. Bij ouderbetrokkenheid gaat het vooral om een
onderwijsondersteunende houding van ouders: het erkennen van het belang van de school, het tonen van
interesse, het bieden van ondersteuning bij het schoolse leren en het op gang komen van een open
communicatie met de school. Participatie daarentegen heeft te maken met betrokkenheid bij de gang van zaken
op instelling, zoals hulp bij de gang van zaken binnen de instelling. (De Weerd & Krooneman, 2002).
4.2 Randvoorwaarden voor een goede samenwerking
Om de prestaties van het kind als ouders en onderwijzer te kunnen stimuleren, zullen de twee partijen met
elkaar moeten samenwerken. Om een optimale samenwerkingsrelatie te kunnen vormen tussen ouders en
onderwijzers, zal er aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan:
 De verwachtingen van de ouders worden goed in kaart gebracht;
 Beiden hebben de wil om ook thuis te werken aan ouderbetrokkenheid, waar ouders dit moeten willen en
leerkrachten dit moeten willen begeleiden en stimuleren;
 Er moet een duidelijk ouderbeleid zijn, welke als leidraad dient;
 Er is sprake van een open sfeer op de school en er wordt gewerkt aan partnerschap tussen ouders en
leerkrachten (Bordewijk et al., 2007);
 Ten slotte zijn coördinatie en evaluatie belangrijke elementen in het bevorderen van de samenwerking.
Verwachtingen
Om als school zicht te krijgen op het ouderbeleid dat je kunt voeren, is het van belang om te weten wat de
ouders verwachten van de school, het onderwijs en van de leerkrachten. Als dit bekend is, is voor de school
duidelijk wat de behoeftes van de ouders zijn, en van daaruit kan verder worden gewerkt (Bordewijk et al.,
2007).
Deze verwachtingen kunnen in beeld worden gebracht door met de ouders in gesprek te gaan, of door de
ouders te laten interviewen. Vragen die hierbij centraal staan zijn:
 Wat vinden ouders de primaire taak van school?
 Wat verwachten zij van de schoolleiding en van de leerkrachten?
 Wat kunnen zij betekenen voor de school en voor hun kinderen?
Hierbij mag de school niet vergeten dat zij haar verwachtingen ook duidelijk en expliciet moet communiceren
richting de ouders. De ouders moeten weten wat er van hen verwacht wordt, anders kunnen zij hier nooit aan
voldoen.
Bereidheid tot werken aan ouderbetrokkenheid, ook thuis
Wanneer de ouder ook thuis betrokken is bij het kind en diens schoolloopbaan, zal het effect groter zijn. Het
Engelse onderzoek naar effecten van ouderbetrokkenheid (Desforges & Abouchaar, 2003) geeft weer, dat
betrokkenheid in de thuissituatie de ontwikkeling van het kind kracht bijzet. De voornaamste positieve effecten
die het heeft, zijn:
 Een vergroting van het zelfvertrouwen;
 Een stimulans in de ontwikkeling van sociale vaardigheden;
 Een positieve instelling jegens school en onderwijs
(Desforges & Abouchaar, 2003).
Hier geldt ook dat de school bereid moet zijn de ouders hierin
te stimuleren. Hiernaast is te zien hoe de Talmaschool in Rotterdam
de ouderkamer daarvoor inzet, door bijeenkomsten te organiseren
waarin de ouders meekrijgen hoe ze thuis aan de slag kunnen met
thema’s die hun kinderen op school krijgen.
. met
thema’s die op school worden
behandeld
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Helder geformuleerd ouderbeleid
Voor de school, is het formuleren van een helder ouderbeleid raadzaam. Een ouderbeleid stelt de visie en
doelstellingen vast met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Alle activiteiten die worden ontplooid in de vorm
van programma’s, projecten en ouderkamer voor ouders, horen hun basis te vinden in dit plan. Het betrekken
van ouders kan verschillende doelen hebben. Ben u erop gericht om partnerschap met de ouders te hebben in
de opvoeding of wilt u dat ze meebeslissen met algemene zaken die met de instelling te maken hebben? De visie
die u heeft op ouders is bepalend voor de vorm die u geeft aan het ouderbeleid. Zo wordt er een kader geschept,
waarbinnen ouders en school elkaars partner kunnen worden (Bordewijk et al., 2007). Belangrijke tip hierbij
is: formuleer je ambities SMART en wees realistisch.
“Alle scholen die een ouderkamer willen opstarten: zorg voor voldoende draagvlak in je team. Door duidelijk te
maken wat het nut is voor alle partijen, zowel school, ouders als het kind, kun je het team meekrijgen,,
Directeur A.S. Talmaschool, Rotterdam.
Open sfeer
Wat misschien wel de belangrijkste voorwaarde is voor het bevorderen van de relatie met ouders, is het
creëren en handhaven van een open sfeer binnen de school. De ouders moeten zich vrij voelen om met elkaar
en met de leerkrachten en schooldirectie in gesprek te gaan. Als er vanuit de school een open houding is
richting de ouders, toont dit ook de belangstelling die de school heeft voor de ouders en hun situatie. Hierdoor
voelen ouders zich gewaardeerd, en daardoor zijn zij meer uitgenodigd om constructief mee te denken met de
school. Wanneer de ouder zich thuis voelt op school, zal het creëren van succesvol partnerschap tussen school
en ouders makkelijker gaan (Bordewijk et al., 2007). Een open sfeer begint al bij hele praktische zaken; is de
hoofdingang goed te vinden? Wordt er snel gereageerd als de bel gaat? Worden gasten welkom geheten door
een vaste persoon? Is de school telefonisch goed bereikbaar? Allemaal zaken waar aan gedacht moet worden,
om de ouders meteen bij binnenkomst het gevoel te geven dat ze geen vreemdelingen zijn.
Coördinatie ouderbetrokkenheid
Sommige scholen kiezen ervoor een coördinator ouderbetrokkenheid aan te stellen. Deze coördineert alle
activiteiten die een relatie hebben met ouderbetrokkenheid. De meerwaarde van een dergelijke functie is dat
de samenhang en afstemming tussen activiteiten voor ouders en andere activiteiten in de instelling goed
kunnen plaats vinden. Tevens heeft deze persoon voldoende tijd en gelegenheid om het onderwerp
ouderbetrokkenheid op de agenda te houden en te ontwikkelen. Collega’s erbij betrekken, blijft dan ook
belangrijk. Activiteiten voor ouders staan idealiter niet los van de rest van de school, maar hebben een relatie
met activiteiten of thema’s binnen de groepen of binnen de wijk. Voor de coördinator is het wel belangrijk dat
deze voldoende taakuren heeft om de functie naar behoren uit te kunnen voeren.
Evaluatie
Evalueren draagt bij aan vraaggericht werken en je blijven afstemmen op de doelgroep. Het maakt weer
duidelijk wat we met elkaar hadden afgesproken over de doelstellingen van ouderbetrokkenheid en hoe de
activiteiten daaraan hebben bijgedragen. Om goed te kunnen evalueren, is het van belang het onderwerp
evaluatie op te nemen in de vergaderstructuur. Ook de activiteit zelf moet volgens een vaste structuur met de
deelnemers worden geëvalueerd.
4.3 Een ouderkamer binnen de school
Feitelijk is een ouderkamer een ruimte, in de school, welke voor en door ouders wordt gemaakt. En
ouderkamer biedt ouders gelegenheid om informeel met elkaar in contact te komen, om nieuwe dingen te leren
en om zich te kunnen ontspannen. Doordat de ruimte specifiek voor ouders is, krijgen de ouders letterlijk een
eigen plek op school. Dit werkt drempelverlagend.
Meerwaarde
Door één plek om te dopen tot ouderkamer, komt er voor
de ouders een herkenbare plek in de school waarvan ze
weten dat ze altijd binnen kunnen stappen. Dit zal een
ouder niet hebben met de lerarenkamer, of met de
directiekamer. Hiernaast is de zithoek van de ouderkamer
op de El Furkan in Schiedam te zien.
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Dit is voor de ouders erg uitnodigend. Daarnaast wordt het ouderbeleid, wat soms al jaren wordt gevoerd,
visueel zichtbaar voor ouders. De ouderkamer laat alle ouders van de school dagelijks zien dat er ouders actief
zijn op school en dat ouders het naar hun zin hebben in de ouderkamer. Door te zien dat ouders gezellig met
elkaar bezig zijn, of dat ouders worden geïnformeerd over voor het kind belangrijke zaken, worden alle ouders
geprikkeld om gebruik te maken van de ouderkamer.
Wanneer ouders regelmatig in de ouderkamer komen, zien de kinderen dat hun ouders aanwezig zijn op hun
school. Dit draagt bij, aan hun beeld dat school belangrijk is, ook voor hun ouders. Ze lopen er immers rond, wat
getuigt van interesse en waardering voor de school. Voor een kind is het vaak plezierig om te zien dat diens
ouders ook aanwezig is op school.
Spil in de wijk
Een ouderkamer staat niet op zichzelf. Er kan altijd een verband ontstaan met de activiteiten in de rest van de
school of wijk. De doelstellingen van de ouderkamer moeten derhalve voldoende worden uitgekristalliseerd en
gecommuniceerd. Het lijkt vanzelfsprekend de doelstellingen van de ouderkamer te integreren in de
doelstellingen van het algemene ouderbeleid. Of andersom: de doelstellingen van de ouderkamer te laten
voortvloeien uit die van het opgestelde beleid. Welzijnsinstellingen en wijkvoorzieningen die in deelgemeenten
en buurten activiteiten uitvoeren, kunnen een aanvulling in expertise en kennis vormen voor de school. Ook
kunnen de buurtvoorzieningen faciliteren bij activiteiten die de ouderkamer zou willen uitvoeren. Denk
bijvoorbeeld aan sportactiviteiten voor ouders die in een sportzaal van het buurtcentrum kunnen worden
uitgevoerd. Of het gebruik maken van de kookvoorzieningen bij een buurthuis als ouders van de ouderkamer
een kookactiviteit willen uitvoeren. Behalve deze logistieke samenwerking, kan ook gebruik worden gemaakt
van het inhoudelijke aanbod wat welzijnsinstellingen voor buurtbewoners, opvoeders en kinderen beschikbaar
hebben.
Denk aan alle instellingen in de wijk die de ouders alleen bereiken
door middel van brieven en folders, maar het persoonlijk contact
missen. Zij hoeven nu niet meer te wachten op de ouders. In overleg
met de school kunnen de verschillende instellingen nu voorlichtingen
geven in de ouderkamer. Voor wijkpartners is de ouderkamer dus ook
een belangrijke plek. Ouders worden bekend met deze partners, en
weten hun voortaan makkelijker te vinden. Dit is de mooie manier
waarop de ouderkamer een spil wordt in de wijk. Als wijkvoorziening
heb je nu een centrale plek waar je ouders altijd kunt bereiken: de
ouderkamer. Hiernaast is te zien hoe de Talmaschool in Rotterdam
materiaal van de wijkpartners in de ouderkamer beschikbaar stelt.
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Tijdens een koffieochtend is de opvoedwinkel uit de wijk te gast in de ouderkamer op de A.S. Talmaschool. Het was
al snel merkbaar dat de ouders zich thuis voelen in de ouderkamer. Er werden hele gerichte vragen over de
opvoeding gesteld en de ouders vertellen waar zij zelf tegenaan lopen. Ze luisteren naar de pedagoog, naar elkaar
en geven elkaar zelfs tips. Hier wordt heel duidelijk dat de ouders via de ouderkamer bekend raken met
wijkinstellingen. Een van de ouders geeft zelfs aan: “Nu ik weet waar jullie zitten en met wat voor vragen ik bij
jullie terecht kan, zal ik wat vaker bij de opvoedwinkel binnenlopen.” Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe de
ouderkamer een spil in de wijk kan vormen. De opvoedwinkel maakt zich kenbaar bij de ouders en deze hebben nu
een beter beeld van het aanbod en kunnen nu gerichter gebruik maken hiervan.
“Wij hebben met het wijkcentrum de afspraak dat zij de ouderkamer altijd mogen gebruiken als zij die nodig
hebben,,
Directeur de Troubadour, Schiedam
Vraaggericht werken
Bij vraaggericht werken in de ouderkamer zijn een aantal aspecten van belang. Ten eerste, is dat werving. Dit,
omdat vraaggericht werken niet meteen inhoudt dat dan de ouders vanzelf komen. Ouders moeten worden
geworven door een outreachende werkwijze met veel aandacht voor persoonlijke werving met ondersteuning
van ander materiaal als flyers of brieven. Belangrijk gegeven, is dat werven tijd kost. Maar eenmaal gelegde
contacten met ouders en de vertrouwensband gaan lang mee en zijn een belangrijke bron van nieuwe
contacten met andere ouders. De personen die werven hebben kwaliteiten nodig in contacten met een grote

diversiteit aan ouders. Sociale vaardigheden, maar ook durf en lef om ouders aan te spreken en bij ze langs te
gaan om te vragen of ze naar de activiteit komen. Ook is humor onmisbaar, net als empatisch vermogen en
doorzettingsvermogen. Daarnaast is programmering erg belangrijk. Een programmering gebaseerd op thema’s
en activiteiten die ouders aanspreken heeft meer kans op succes. Bij de programmering kan het beste ook gelet
worden op de volheid van het programma en evenwicht in de soorten activiteiten en thema’s. Sommige
groepen ouders worden overvoerd met cursussen en bijeenkomsten waaraan zij kunnen deelnemen.

Taallessen en sportactiviteiten via de ouderkamer, op de Wieken in Schiedam

“Bij ons trekken de gerichte themabijeenkomsten de meeste ouders. Opvoedingsondersteuning, het onderwijs en
creatieve thema’s. De interesse van de ouders is best breed en die bepaalt het aanbod,,
Ouderconsulent A.S. Talmaschool, Rotterdam.
Communicatie
Een verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het team, maakt helder wie waaraan meewerkt als het
gaat om ouderbetrokkenheid. Zo heeft een ieder de taak om met enthousiasme reclame te maken voor
activiteiten en contacten met ouders te onderhouden en versterken. Communicatie gaat ook over
vaardigheden. Vaardigheden in interculturele communicatie met ouders. Een ieder die met ouders werkt of ze
regelmatig bij hun werk ontmoet, zou kennis en ervaring moeten hebben van gespreksvaardigheden met
volwassenen. Behalve deze vaardigheden moet ook worden gedacht aan het interculturele aspect. Kennis en
inzicht in de eigen waarden en normen, kennis van culturen en de communicatieregels. Ten slotte is de wijze
waarop de ouderkamer zich profileert ook een belangrijk aspect van communicatie. Als we het hebben over
foldermateriaal en uitnodigingen, moeten we denken aan een vast format dat overeenkomt met de huisstijl van
de school en waar geen taalfouten in terug te vinden zijn. Zo spreek je meteen al een bredere groep ouders aan.
“Het is belangrijk dat er iemand is die de ouders kent en met ze om kan gaan op een informele manier. Dan is het
makkelijk om de ouders even mee te nemen naar de ouderkamer en ze in ieder geval bekend te maken ermee. Zo
proeven ze de sfeer en worden ze geprikkeld om vaker te komen,,
Gastouder, basisschool de Wieken, Schiedam.
“Ik open alle koffieochtenden in de ouderkamer zelf. Ik vertel kort over de ontwikkelingen op school en de ouders
mogen vragen stellen. Zo blijft de lijn tussen mij als directeur en de ouders kort,,
Directeur El Furkan, Schiedam
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IV. Beroepshouding en vaardigheden
In dit hoofdstuk aandacht voor de vaardigheden en houding van professionals. Deze vaardigheden zijn nodig
voor het ontwikkelen van een beroepshouding, waarbij de professional goed in staat is met ouders te werken
en te communiceren. U bent uw eigen instrument. U bent dan ook uw eigen sleutel in het succes van
ouderbetrokkenheid.
5.1 Sensitieve responsiviteit
Sensitieve responsiviteit houdt in dat u signalen kunt oppakken die ouders geven. Ouders kunnen verbaal en
non-verbaal bepaalde signalen afgeven. Als u deze signalen kunt opvangen en er adequaat op weet te reageren
bent u sensitief in u respons. De vraag is nu hoe u zelf de sensitiviteit en respons kunt ontwikkelen. Dit kan
enerzijds door ervaring op te doen in het werken met ouders. Gaandeweg leert men. Bij sensitieve
responsiviteit is het belangrijk dat u gegeven signalen herkent en bevestigt dat u ze ontvangen heeft door te
benoemen: “ik zie dat u het moeilijk vindt om….” Het is hierbij belangrijk dat u zeker bent dat u het signaal op
de juiste manier heeft geïnterpreteerd alvorens bevestiging te geven en dit altijd vanuit de eigen beleving
aangeeft door de zin te beginnen met ik. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt reageren op signalen
van ouders en kinderen. Een aantal hiervan zijn; aanmoediging, ondersteuning, antwoorden, en uitleg geven op
het niveau van degene waar het om gaat.
5.2 Open vragen stellen, doorvragen en objectief kijken
Het werken met ouders is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt ook voor de communicatie met ouders.
Lastig is het stellen van de juiste (open) vragen zodat ouders ook daadwerkelijk in gesprek gaan. Soms blijkt
dat ouders zeer korte antwoorden geven en dan moet u doorvragen. Dat vraagt om verdergaande
gesprekstechnieken. Wat belangrijk is in deze communicatie met ouders, is een onbevangen houding. Het is
moeilijk om ouders die u al kent objectief te bekijken en te benaderen omdat u al een beeld heeft gevormd van
deze ouder. Dit beeld hoeft niet altijd kloppend te zijn. Het kan een lastige opgave zijn om een ouder objectief te
volgen. Meer wederzijdse betrokkenheid tussen u en de ouders, kan leiden tot een heel ander beeld van de
ouders omdat u ze beter leert kennen en meer met ze communiceert over bijvoorbeeld de thuissituatie of de
ideeën die ze hebben over specifieke opvoedkundige zaken. Als professional moet je ook bewust zijn van je
eigen vooroordelen, en open durven staan voor nieuwe inzichten en feedback.
5.3 Empowerment
Ouders stimuleren om hun competenties te gebruiken en ontwikkelen wordt ook wel empowerment genoemd.
De kern van empowerment is dat u ouders stimuleert hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
Hierbij gaat het erom dat ouders ervaren meer controle te krijgen over hun eigen leven. Empowerment hangt
ook samen met "respect voor de autonomie". Een goed advies hoeft niet te worden opgevolgd; dat is aan de
ouder!
5.4 Vaardigheden voor een goed contact met ouders
Kunnen luisteren naar ouders is een van de meest belangrijke vaardigheden. In gesprekken met de ouders en
tijdens het uitvoeren van activiteiten met ouders is het van groot belang om serieus en aandachtig naar de
ouders te luisteren. Goed luisteren is niet zo makkelijk als het lijkt. Belangrijk is dat u de ouders de kans geeft
om uit te praten en hen niet onnodig onderbreekt om bijvoorbeeld een vraag te stellen. Door goed te luisteren
kunt u achterhalen wat achter de woorden van de ouders ligt.
“Luister goed naar de behoeftes van de ouders. Het zijn niet alleen maar klanten. Je moet regelmatig met ze
communiceren,,
Directeur El Furkan, Schiedam
Empathisch vermogen voor het opbouwen en onderhouden van relaties met de ouders begint al bij de eerste
kennismaking met ouders. In de eerste fase in het contact met ouders is het belangrijk dat meer aandacht
besteed wordt aan de relatieopbouw. Ouders kunnen zich in het begin onwennig voelen en daardoor een
drempel voelen om de school binnen te stappen. Uw vermogen om kennis te nemen van, en uzelf in te leven in
de leefwereld van deze ouders is hierbij cruciaal.
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5.5 Inzicht in de behoeften van de ouders met betrekking tot de ontwikkeling van hun kinderen
Veel ouders hebben wel eens vragen ten aanzien van de opvoeding van hun kind. Meestal lossen deze vragen
zich vanzelf op door te praten met anderen. Sommige ouders zijn echter minder goed in staat hun kind te
stimuleren in hun ontwikkeling. Wellicht hebben zij een minder groot netwerk om informatie en advies in te
winnen. Aangezien het ook uw doel is de kinderen een goede toekomst te geven, is het goed te weten waar
ouders behoefte aan hebben als het gaat om het onderwerp opvoeding. Het aanbod aan themabijeenkomsten,
de ouderkamer of activiteiten met ouders en kinderen, kan hier namelijk een rol in spelen en ouders helpen.
Door in kleine gesprekken met ouders eens te vragen naar hun behoeften of door het uitvoeren van een
behoeftepeiling in de instelling, kunt u in zicht krijgen waarin ouders ondersteuning nodig hebben.
“Het is belangrijk om na te denken over je ouderpopulatie. Welke ouders heb je in huis? Ga met ze in gesprek en
kijk wat voor benadering ze nodig hebben en wat hun behoeftes zijn,,
Teamleider, basisschool de Wieken, Schiedam.
5.6 Waarden en normen van de ouders op het gebied van opvoeding respecteren
Het omgaan met verschillende waarden en normen over opvoeding is een belangrijk onderdeel van u houding
tegenover de ouders. In gesprekken met ouders en tijdens het uitvoeren van de activiteiten is het van belang
bewust te zijn van de eigen waarden en normen. In eerste instantie geeft u de ouders de gelegenheid om keuzes
te maken in wat zij wel of niet belangrijk vinden voor hun kinderen. U kunt wel ingaan op de manier waarop de
ouders hun doelen willen bereiken en daarin ondersteuning bieden. Aan de ouders is vervolgens de keuze wat
zij met uw ondersteuning doen en hoe ze ondersteuning aan hun kinderen willen bieden.
Daarnaast is het belangrijk om ouders open en respectvol te benaderen. Dit betekent zonder vooroordelen en
met respect voor andere normen en waarden. Ieder mens heeft normen en waarden meegekregen in zijn leven.
Deze vormen we door een groot aantal situaties. Belangrijk is het gezin waarin u bent opgegroeid. Zelf ouders
open en respectvol benaderen betekent dat u uzelf bewust ben van uw eigen normen en waarden en dat u die
op zij kunt zetten.

Ieder mens is uniek met zijn goede en minder goede kanten. Dit maakt het noodzakelijk om respectvol
met elkaar om te gaan. Respectvol betekent hier: open staan voor andere culturen, opvattingen en
meningen. Maar ook respectvol naar de eigen grenzen en opvattingen als school en de dialoog hierover
opzoeken.

Wandkleed in de ouderkamer op de Talmaschool in Rotterdam, gezam enlijk gemaakt door de ouders van de school
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Ouderkamer, Brug tussen school, gezin en wijk
Deel II:

Praktijkboek
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Inleiding en leeswijzer
Succesvol werken aan ouderbetrokkenheid en een ouderkamer maakt dat er aandacht besteed moet worden
aan een aantal randvoorwaarden. In deze inleiding, die tevens de leeswijzer is, lichten we er een paar uit. Deze
thema’s corresponderen met de indeling van dit praktijkdeel. Daar worden per thema een aantal ideeën
uitgewerkt, die u kunt gebruiken in uw praktijk.
Ouderbeleid
Het ouderbeleid is een gezamenlijke visie van het team uitgewerkt naar uitgangspunten en activiteiten. Het
bepalen van een gezamenlijke visie kost tijd. Ruimte voor dialoog en verschillen van mening zijn onontbeerlijk.
De visie op ouderbetrokkenheid en de daarin geformuleerde doelstellingen zijn de bouwstenen voor de andere
activiteiten in de school. De ouderkamer is hier een voorbeeld van. Op basis van uw ouderbeleid, wordt het doel
van de ouderkamer bepaald. Het is van belang voldoende tijd te reserveren voor het proces. Laat gedurende
een schooljaar op diverse momenten tijdens teamvergaderingen dit onderwerp aan bod komen. Ook is aan te
bevelen werkgroepjes of verantwoordelijken aan te stellen die naast de directie het voortouw nemen en
onderdelen ontwikkelen. Draagvlak is eveneens van groot belang. Zorg ervoor dat het belang van
ouderbetrokkenheid door een ieder kan worden gedeeld en gevoeld. Soms is het nodig het draagvlak binnen
het team te versterken. In sommige gevallen kan het een meerwaarde hebben om een externe partij in te huren
voor ondersteuning en begeleiding. Tegelijk is zelfwerkzaamheid erg belangrijk in dit proces, zodat het niet het
kunstje van de externe partij blijft, maar dat er ook daadwerkelijk van binnenuit wordt geïnvesteerd.
“Een van de valkuilen is dat je dingen soms niet op papier zet. Daardoor zie je niet terug wat er allemaal gebeurt,
en of je doelstellingen worden behaald. Dit zou wel moeten. Het werkt dan ook stimulerend, als iedereen kan zien
wat er voor en door ouders wordt gedaan,,
Teamleider, basisschool de Wieken, Schiedam.
Meer over het versterken van het draagvlak in het team en hoe u dat zou kunnen doen vindt u op het werkblad
Ouderbeleid.
Vraaggericht werken
Inzicht in de behoeften en vragen van ouders is van groot belang bij het succes van activiteiten voor ouders. In
dit handboek is met dit doel een voorbeeld behoeftepeiling, een inventarisatie van activiteiten op school en een
aanvulling op de intake voor directies ontwikkeld. Daaraan voorafgaand, wordt er een voorbeeld oefening met
luisteren aangeboden. Echt vraaggericht werken kan namelijk pas als je echt luistert naar de ouders.
Wat betreft de benodigde randvoorwaarden geldt voor de behoeftepeiling dat deze behoeftepeiling meer
succes heeft als u deze peiling niet als een schriftelijke enquête uitvoert. Beter is de vragenlijst onder
begeleiding tijdens een informatieavond of na tienminutengesprekken in te vullen. Ondersteuning kan hierbij
belangrijk zijn, afhankelijk van de ouders in uw school. De aanvulling op de intake door directies is een goede
manier om al bij aanvang te bouwen aan de relatie met ouders. In deze aanvulling ligt het accent op het leren
kennen van de ouder en zijn verwachtingen en opvattingen ten aanzien van de school.
“De ouderkamer moet geen plek zijn waar de ouders verteld wordt hoe ze het moeten doen. Het moet een
ontmoetingsplek zijn en het moet laagdrempelig blijven,,
Directeur de Troubadour, Schiedam
Meer over vraaggericht werken en hoe u dat zou kunnen doen vindt u op de werkbladen Vraaggericht
werken.
Plannen en organiseren
Het slagen van een ouderkamer is afhankelijk van een goede planning en organisatie. Door de behoeftes van
ouders te peilen, kan er een planning worden gemaakt die aansluit bij hun wensen. Als je gaat inventariseren
wat er zoal wordt gedaan aan ouderactiviteiten op school, is het fijn om de activiteiten ook te categoriseren.
Zijn het activiteiten gericht op zelfontplooiing, sport/recreatie, informatie over school,
opvoedingsondersteuning of creativiteit. Dit is belangrijk om te doen, omdat het de balans in kaart brengt.
Misschien is een van de thema’s overheersend vertegenwoordigd in het aanbod. Dat kan aanleiding zijn om de
planning eens onder de loep te nemen en te zorgen voor meer evenwicht. Verder is het raadzaam om bij de
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planning en organisatie te werken volgens de methodische cirkel. Zo worden alle nodige stappen doorlopen die
zorgen voor een succesvolle uitvoering. Belangrijke elementen hiervan zijn de voorbereiding, de organisatie;
denk hierbij aan werving en PR, de uitvoering zelf en ten slotte de evaluatie.
“Elke 2 weken vergader ik met de oudercommissie. Als er geen agendapunten zijn, komen we to ch bijeen. Dan
praten we over hoe het gaat. Dat is ook heel belangrijk, zo blijft de band hecht,,
Directeur El Furkan, Schiedam
Meer over plannen en organiseren en hoe u dat kunt doen vindt u op de werkbladen Plannen en organiseren.
Empowerment van ouders
Ouders stimuleren om hun competenties te gebruiken en te ontwikkelen wordt ook wel empowerment
genoemd. De kern van empowerment is dat u ouders stimuleert hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te
ontwikkelen. Bij empowerment gaat het erom dat ouders ervaren meer controle te krijgen over hun eigen
leven. U kunt ouders hierbij stimuleren door ze tijdens activiteiten direct oefeningen en opdrachten te geven
die te maken hebben met empowerment en assertiviteit. Als je ouders vraagt naar hun dromen en
toekomstplannen, kun je ontdekken wat voor doelen ouders hebben. Vaak zijn dit doelen die de ouders erg ver
voor zich uit schuiven omdat ze denken dat die moeilijk of zelfs niet te behalen zijn. Zij kunnen dan
gestimuleerd worden om wel achter hun doelen aan te gaan en meer assertief te worden. Dan zijn er ook nog
ouders die weinig geloven in hun eigen kunnen. Deze ouders kunnen ervaring op doen door te helpen in de
ouderkamer, en daar bepaalde taken uit te voeren die ze stimuleert om meer te ondernemen.
“Door de ouderkamer wordt het contact tussen de ouders versterkt, zijn er meer sociale contacten en leren de
ouders zelf nieuwe dingen,,
Gastouder, basisschool de Wieken, Schiedam.
Meer over empowerment en hoe u daaraan kunt werken vindt u op de werkbladen Empowerment.
Inspiratie tot nieuwe activiteiten
Soms is het lastig om inspiratie op te doen voor nieuwe activiteiten. Als er langdurig een bepaald aanbod geldt,
kunnen de ouders daar op den duur op uitgekeken raken. Belangrijk hierbij is dat de behoefte van de ouder
centraal staat. Samen met de ouders kan er gezocht worden naar nieuwe activiteiten. Hierbij kan de wijk een
grote rol spelen. Door met elkaar te bespreken wat er aan aanbod is in de wijk, kan er een nieuwe activiteit
worden gepland. Een manier om dit makkelijk te kunnen doen, is door een sociale kaart te ontwikkelen voor in
de ouderkamer. Op deze sociale kaart kunnen dan alle instellingen uit de wijk en misschien zelfs de gemeente,
worden weergegeven. Zo is in één oogopslag te zien wat er aan aanbod is. Verder kan er een interactieve draai
worden gegeven aan de ouderavonden en – middagen. Daar wordt in de werkbladen een handreiking in
gedaan. Ook wordt er een methodiek toegelicht, die door middel van het vertellen van verhalen zorgt voor
ontmoeting tussen mensen. Meer over inspiratie tot nieuwe activiteiten en hoe u daaraan kunt werken vindt u
op de werkbladen Inspiratie tot nieuwe activiteiten.
Inrichting van de ouderkamer
De inrichting van de ouderkamer is erg belangrijk. Als deze uitnodigend is, voelen ouders zich meer welkom.
Daarom is het ook raadzaam om de ouders daar een stem in te geven. Dit kan door het gezamenlijk ontwikkelen
en in kaart brengen van ideeën. Aandacht voor een “multiculturele” inrichting en de functies van de ruimte is
hierbij belangrijk. Hierbij kun je denken aan het doel van de ouderkamer, uitstraling, kleuren en materialen,
indeling en functies van de ouderkamer. Deze ideeën kunnen worden vertaald naar een programma van eisen,
waarna er gezamenlijk kan worden gezorgd voor een aantrekkelijke inrichting van de ouderkamer.
“Hoe een ouderkamer succesvol wordt? Heb je onze ouderkamer gezien?? Dat zegt al genoeg! Als het mooi en
uitnodigend is ingericht, en er komt echt een eigen ruimte voor de ouders, dan trekt dat ouders vanzelf,,
Gastouder, basisschool de Wieken, Schiedam.
Meer over de inrichting van de ouderkamer en hoe u daaraan kunt werken vindt u op de werkbladen
Inrichting van de ouderkamer.
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Ouderbeleid
1.0 Stapsgewijs naar een gezamenlijke visie: ouderbeleid
Gezamenlijk nadenken over een beleid ten aanzien van ouders kan veel duidelijkheid bieden. Duidelijkheid
voor de school, maar ook voor de ouders. Hier vindt u een stappenplan van wat u kunt doorlopen als eerste
stap naar ouderbeleid.
Doelgroep
Dit stappenplan is bedoeld voor directies, leidinggevenden en teams in het basisonderwijs. Dit stappenplan kan
worden gebruikt in teamvergaderingen of andere bijeenkomsten waarin beleid ten aanzien van ouders centraal
staat.
Doelstellingen/gewenste resultaat
Een gezamenlijk beleid voor de school.
U ontwikkelt een gezamenlijke visie en aanpak op ouders.
Subdoelen
Het in gesprek raken met elkaar over ouders, de verwachtingen van en naar ouders en de normen en regels die
de school wil hanteren.
Ieder teamlid wordt zich bewust van zijn eigen mening en visie ten aanzien van ouders.
Randvoorwaarden
Om een ouderbeleid te kunnen realiseren is het van belang dat van tevoren helder is waarom dit beleid wordt
opgesteld. Is er een concrete aanleiding en van wie komt de wens?
o Voordat wordt begonnen met deze stappen is wellicht nog niet iedereen overtuigd van het nut. Aandacht
voor draagvlak, openheid voor verschillende meningen is dan ook van belang. Misschien is het goed eerst
de vraag de stellen of er een ouderbeleid moet gaan komen.
o Verder is de factor tijd een belangrijke randvoorwaarde. Ouderbeleid ontwikkel je niet in een middag of
dag. Daar zijn een aantal bijeenkomsten voor nodig.
o Ontwikkeling van ouderbeleid vraagt ook tijd en inzet van individuele teamleden als zij in werkgroepjes
onderdelen uitwerken.
Frequentie gebruik en middelen
Het ontwikkelen van ouderbeleid kost tijd. Nadat het beleid er is, doet u er goed aan dit beleid jaarlijks in het
team te evalueren. Voor het ontwikkelen van ouderbeleid is voornamelijk tijd nodig. Als u een extern bureau
inhuurt voor de begeleiding van het proces, zijn hier wel financiële middelen voor nodig.
Rollen en verantwoordelijkheden
De directie speelt een belangrijke leidende rol in het proces. De individuele teamleden kunnen in werkgroepjes
hun eigen bijdragen leveren op onderdelen van het te ontwikkelen beleid.
Ouders kunnen eveneens betrokken worden bij het proces, bijvoorbeeld in een oudercommissie.
Benodigde producten, middelen voor uitvoering
U kunt collega-instellingen vragen of u hun beleidsplan als voorbeeld kan gebruiken. Ook zijn er interessante
artikelen te vinden op internet, die de discussie kunnen voeden. Tenslotte kan het een idee zijn vooraf
gesprekken te voeren met ouders over ouderbeleid en wat zij daarin belangrijk vinden. Dit kunt u bijvoorbeeld
tijdens een ouderavond doen.
Werkvormen
Ouderbeleid kan het beste worden vormgegeven in een aantal bijeenkomsten (teamvergaderingen,
studiedagen) met het gehele team.

1.1 Stappenplan voor het formuleren van ouderbeleid
1. Voorbereiding van het traject
 Stel het onderwerp ouderbeleid ter discussie in het team en vertel waarom het nodig is. Laat de teamleden
hun mening geven en bepaal dan of er voldoende draagvlak is om hiermee verder te gaan.
 Stel de gezamenlijke visie en het einddoel vast (wat verwacht de school van de ouders en wat kunnen
ouders van de school verwachten).
 Bepaal in een gezamenlijke bijeenkomst de gezamenlijke “definitie” van ouderbetrokkenheid.
 Inventariseer eerst alle termen die hierbij horen volgens de deelnemers en laat ze daarna in subgroepjes
een eigen definitie uitwerken.
 Laat de subgroepjes terugkomen in de grote groep en kom tot een gezamenlijke definitie.
 Doe hetzelfde met verwachtingen van de school en die van ouders.
2. Draaiboek
 Als de “definities” zijn bepaald wordt het tijd de resultaten op te schrijven. Aparte werkgroepjes kunnen
aan de slag met de onderwerpen die zijn geformuleerd. Bijvoorbeeld het inventariseren van de huidige
activiteiten en kijken in hoeverre deze activiteiten aansluiten bij de doelen die nu zijn geformuleerd.
 Stel een omgangsprotocol op voor professionals, hoe dienen zij om te gaan met ouders in bepaalde
situaties.
 Iedere professional is op een bepaalde manier betrokken of in gesprek met ouders. Ongetwijfeld zijn er
situaties waarin het nuttig is met elkaar af te spreken hoe hiermee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan
conflicten of meningsverschillen, maar ook bij problemen in de thuissituatie of problemen van het kind
binnen de instelling. Daarnaast kun je ook denken aan de jaarlijkse gesprekken met ouders of de
intakegesprekken met nieuwe ouders.
 Schets randvoorwaarden om te starten.
 Beantwoordt hierbij de vraag wat er nodig is om het beleid in de praktijk te brengen.
 Werkstructuur (wie doet de uitvoering en wie is eindverantwoordelijk) en wanneer evalueren wij het
beleid.
 Leg de activiteiten vast in een planning en benoem per activiteit subdoelen.
 Maak een communicatieplan (welke communicatiemiddelen worden ingezet).
 Een belangrijke vraag is hoe het beleid naar de ouders wordt gecommuniceerd. Het is goed hier voldoende
tijd en aandacht aan te besteden en niet pas de ouders te informeren als alles al klaar is. Bedenk van
tevoren of en hoe ouders inspraak mogen hebben.
3. Checklist en Evaluatie
 Zet een ouderpeiling op waarin je de achtergronden van ouders in kaart brengt en de behoeften en
verwachtingen van ouders peilt
 Breng de huidige situatie in kaart (wat doen we al aan ouderbetrokkenheid en hoe verloopt dat)
 Maak naar aanleiding van de uitkomsten van de ouderpeiling en schets van de huidige situatie, ouderbeleid.
Begin met een gezamenlijke visie van het hele schoolteam
 Stel de gewenste resultaten/doelen vast, niet alleen vanuit de ouders maar ook gezien vanuit de
leerkrachten (wat is jullie eigen bijdrage)
 Maak structurele plannen
 Breng deze structurele plannen in kaart in een jaarprogramma voor ouderbetrokkenheid
 Reeds betrokken ouders kunnen meewerken aan het vormgeven van het ouderbeleid (bijv. Via MR/OR)
 Maak wederzijdse rechten en plichten kenbaar aan ouders en het leerkrachtenteam
 Bespreek de voortgang van het ouderbeleid op een aantal vastgestelde data in het teamoverleg en maak
‘ouders’ een vast agendapunt binnen de teamvergadering
 Stem je ouderbeleid af met de voorschool, peuterspeelzaal of andere relevante instellingen
 Evalueer de activiteiten die worden uitgevoerd met ouders en het hele ouderbeleidsplan Stel de activiteiten
waar nodig bij
 Stel je ouderbeleid waar nodig bij
Meer informatie over het opzetten van ouderbeleid kunt u vinden bij Stichting De Meeuw in Rotterdam of het
Multicultureel Instituut Utrecht. Ook collega-instellingen kunnen u wellicht helpen. DaalAdvies biedt tevens
werkvormen en begeleiding voor het opzetten van ouderbeleid.

Vraaggericht werken
2.0 Luisteren; de eerste stap naar effectief communiceren
Wie kent het spreekwoord “spreken is zilver, zwijgen is goud” niet. Zwijgen zou hier wellicht beter vervangen
kunnen worden door luisteren. Luisteren is één van de belangrijkste vaardigheden in het contact met ouders.
Goed luisteren is ook een echte kunst. Het vraagt dat u zich even helemaal kunt afsluiten van alle geluiden om u
heen. U richt zich volledig op degene die voor u staat. Dit idee beschrijft een oefening in luisteren; de eerste stap
naar een goede relatie met ouders, en het werkelijk vraaggericht kunnen werken.
Doelgroep
Deze oefening is bedoeld voor professionals die in hun werk contact hebben met ouders en regelmatig met hen
gesprekken voeren.
Doelstellingen / gewenste resultaat
Deze oefening heeft als doel het ontwikkelen van luistervaardigheden. De oefening laat de deelnemers voelen
welke manier van luisteren men heeft. Het uiteindelijke doel is uiteraard dat professionals nog beter in staat
zijn te communiceren met ouders.
Randvoorwaarden
Voor deze oefening is ongeveer een uur nodig. De oefening kan het best uitgevoerd worden in een groep van
minimaal 4 personen. Een persoon houdt de tijd in de gaten en laat de tweetallen wisselen. Deze persoon leidt
eveneens de nabespreking van de oefening. Deze oefening kan gedaan worden in een intervisiebijeenkomst of
een teamvergadering met een stuk deskundigheidsbevordering.
Voorbeelden, verwijzingen
Het is verstandig iemand deze oefening te laten begeleiden die zelf een achtergrond heeft in
gesprekstechnieken. Het echt goed aanleren van gesprekstechnieken kan alleen onder deskundige begeleiding
tijdens een workshop of training. DaalAdvies biedt tevens begeleiding en workshops aan op dit gebied.
Tenslotte is er veel informatie over gesprekstechnieken te vinden in diverse boeken.
Checklist en Evaluatie
Het kan zijn dat de deelnemers aan deze oefening na afloop het gevoel hebben dat zij nog meer ondersteuning
nodig hebben of meer willen leren. Als het luisteren wat moeilijk ging kan het ook veel vragen oproepen.
Besteedt hier tijdens de afronding voldoende aandacht aan en inventariseer de leervragen. Kijk ook of er een
vervolg mogelijk is. Tenslotte is het van groot belang deelnemers vooral niet het gevoel te geven dat het gaat
om een beoordeling van hun gesprekstechnieken. Een ieder wordt gerespecteerd en hier niet op afgerekend.
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2.1 Stappenplan voor een oefening in luisteren
1. Voorbereiding
Voorafgaand aan de oefening is het goed wat achtergrondinformatie uiteen te zetten over luisteren.
Deze oefening gaat over drie niveaus van luisteren. Deze niveaus zijn:
Innerlijk luisteren
Innerlijk luisteren is het eerste niveau. Dit niveau herkennen we allemaal. Bijvoorbeeld als we met een vriend
of vriendin praten. Uitspraken als: Ah, dat herken ik” of “Ja, dat had ik nou ook”. Op dit niveau van luisteren
bent u niet gericht op de non-verbale signalen van de gesprekspartner of probeert u niet het verhaal samen te
vatten. In tegendeel, u probeert ook uw eigen verhaal te vertellen.
Gericht luisteren
Gericht luisteren wordt al wat specifieker. Gericht luisteren noemen we ook wel spiegelen. De
gesprekspartnervertelt zijn verhaal en de ander vat samen wat deze heeft gehoord. Ook op dit niveau is er nog
geen aandacht voor non-verbale signalen van de ander. De gesprekspartner let vooral op wat er wordt gezegd
en niet hoe. Bijvoorbeeld; Als ik het goed begrijp dan zeg je..........
Universeel luisteren
Universeel luisteren doe je als je geheel gericht bent op de ander. Je wordt niet afgeleid door andere
geluiden.Deze vorm van luisteren combineert verbaal luisteren (horen wat er wordt gezegd) met non-verbaal
luisteren (horen en zien hoe iets wordt gezegd). De gesprekspartner ziet bijvoorbeeld dat de ander onrustig
friemelt met zijn handen en benoemt dat. Daarnaast vat de gesprekspartner samen wat er wordt gezegd en
stelt open vragen aan de ander.
2. Draaiboek
Verdeel de groep vervolgens in tweetallen. Ieder tweetal zoekt een rustige plek en gaat tegenover elkaar zitten.
Oefening 1 gaat over innerlijk luisteren.
De tweetallen spreken af wie luistert en wie iets vertelt. Dit kan een probleem zijn of een ander verhaal wat die
persoon heeft meegemaakt. Het kan ook een casus zijn over een situatie met een ouder.
Ieder luistert 5 minuten naar het verhaal van de ander en doet dit volgens het niveau van innerlijk luisteren. Na
dat beiden aan de beurt zijn geweest met luisteren wordt kort nagesproken hoe dit was.
Oefening 2 gaat verder met gericht luisteren.
Weer gaan de tweetallen om beurten een probleem of gebeurtenis vertellen. Deze keer reageert de luisterende
persoon op het niveau van gericht luisteren. Hij of zij probeert samen te vatten wat de persoon zegt; “Als ik het
goed begrijp dan zeg je......”
Ook luistert ieder 5 minuten naar elkaar en wordt er na afloop kort geëvalueerd.
Oefening 3 gaat over universeel luisteren. De luisterende persoon let nu ook op non-verbale communicatie en
probeert behalve het samenvatten ook daarover iets te zeggen.
Ieder vertelt weer 5 minuten over een gebeurtenis en daarna wordt gewisseld. Na afloop wordt kort
nagesproken.
3. Evaluatie
Na de derde oefening komt iedereen weer terug in de groep en wordt in de groep nagesproken. De oefening
wordt afgerond en geëvalueerd met de deelnemers. De volgende vragen staan hierbij centraal:
 Hoe voelden de verschillende niveaus van luisteren?
 Welk niveau ging je het gemakkelijkst af?
 Hoe voelde de personen waarnaar geluisterd werd zich tijdens de verschillende niveaus. Kunnen ze
vertellen welk effect de verschillende niveaus hadden?
 Hoe ging het samenvatten?
 Wat was moeilijk in het voeren van een dergelijk gesprek?

Vraaggericht werken
2.2 Inventarisatie van activiteiten op school: 0 – meting
Weet u welke activiteiten de school allemaal verzorgt voor ouders? En kunt u aangeven op welke wijze deze
activiteiten bijdragen aan de door u gestelde doelen als het gaat om ouderbetrokkenheid? Het houden van
overzicht is belangrijk, bij het maken van keuzes, maar ook bij het evalueren van al deze activiteiten. Scholen
organiseren vaak heel wat activiteiten. Het kan dan ook lastig zijn het overzicht te bewaren. In deze
beschrijving vindt u een instrument waarmee u alle activiteiten kunt inventariseren en toetsen aan uw
doelstellingen. Dit instrument is goed te gebruiken als evaluatie-instrument.
Doelgroep
De inventarisatie kan uitgevoerd worden door directies, managers, coördinatoren en/of een werkgroep die de
gegevens wil verzamelen als voorbereiding op een evaluatie of nieuw beleid.
Doelstellingen
De hoofddoelstelling van dit instrument is het in kaart brengen van alle activiteiten en deze toetsen aan de
eerder gestelde doelstellingen ten aanzien van ouderbetrokkenheid. Daarnaast zijn er ook een aantal
subdoelstellingen te noemen:
o Inzicht krijgen in de huidige stand van zaken om van daaruit een gericht ouderbeleidsplan te kunnen
realiseren;
o In kaart brengen van de verbeterpunten;
o Vraaggericht werken stimuleren gaan door ook de visie van ouders en het schoolteam in kaart te brengen;
o De mogelijkheid creëren om bestaande activiteitenplannen bij te stellen.
Randvoorwaarden
Het hele team en ouders geven een inbreng in deze inventarisatie. U kunt hiervoor de oudercommissie of
andere ouders vragen hieraan deel te nemen. De belangrijkste randvoorwaarde is dat er voldoende tijd wordt
genomen voor de inventarisatie en evaluatie. Ook vraagt dit om het vermogen met alle partijen tot een
gezamenlijke visie te komen.
Frequentie uitvoering
Het is zinvol de inventarisatie aan het einde van elk schooljaar te houden en te kijken welke onderdelen kunnen
worden bijgesteld.
Rollen en verantwoordelijkheden
Het is zinvol ook ouders een rol te geven in dit proces. De directie neemt de leiding in dit proces. Als
verantwoordelijkheden worden gedelegeerd, is het belangrijk de reikwijdte van de beslissingsbevoegdheid
duidelijk te formuleren. Als we het hebben over het formuleren van visie, is een eindverantwoordelijkheid en
aanwezigheid van de directie gewenst.
Benodigde middelen en materialen
Gegevens over het afgelopen schooljaar waaronder; activiteitenlijsten, evaluaties en dergelijjke. Eventueel ook
roosters en verslagen van activiteiten.
Werkvormen
U zou voor deze evaluatie een studiedag kunnen gebruiken. U kunt dan ook een deel van de dag besteden aan
de gezamenlijke visie op ouderbetrokkenheid.
Voorbeelden en verwijzingen
Informatie over evalueren en nuttige werkvormen kunt u vinden in boeken met het thema evalueren en
methodisch werken. Dit proces kan ook door een extern bureau worden gecoördineerd en geleid. Dit is aan te
raden als er nog veel onduidelijkheid is omtrent de visie.
Checklist en evaluatie
Evalueer na de inventarisatie hoe men dit heeft ervaren. Spreek ook af wanneer de volgende evaluatie plaats
vindt over datgene, wat is afgesproken.
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2.3 Stappenplan voor een inventarisatie van activiteiten op school
1. Voorbereiding
o Formeer werkgroepjes die aan de slag gaan met de inventarisatie van de huidige stand van zaken rondom
ouderbetrokkenheid;
o Laat ieder werkgroepje een activiteiten uit een bepaalde rubriek inventarisatie. Kies naar gelang de
samenstelling van de werkgroep welke rubriek de werkgroep het beste kan kiezen;
o De werkgroepen gaan aan de slag met het verzamelen van de gegevens. De gegevens worden op een flapover uitgewerkt en plenair besproken.
2. Draaiboek
Stap 1
Maak een inventarisatie van de verschillende visies die er zijn op ouderbetrokkenheid binnen de school. Stel
daarbij de volgende vragen:
 Wat voor subgroepen ouders heeft de school? Sociaal economische achtergrond/culturele
achtergronden/wijkbeeld.
 Welke visie hebben de leerkrachten en ander personeel op ouders?
 Wat vinden de kinderen eigenlijk?
 Welke uitgangspunten hanteert de school?
 Wat verwachten we van ouders?
 Wat verwachten ouders van ons?
 Hoe is de relatie tussen ouders en de school op dit moment?
Stap 2
Maak een inventarisatie van wat de school doet aan activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid. Verdeel
de activiteiten in de volgende rubrieken:
 Informatie en communicatie,
 Onderwijsondersteuning aan het kind door de ouders,
 Opvoedingsondersteuning aan ouders,
 Ouderhulp binnen en buiten de klas,
 Formele ouderparticipatie (MR en oudercommissie),
 Activiteiten voor ouders (zelfontplooiing).
Stap 3
Als de activiteiten in rubrieken zijn gezet doorloop dan bij elke activiteit de onderstaande vragen:
 Wat bieden we aan?
 Hoe past de activiteit in de doelstelling die de instelling heeft geformuleerd?
 Wie zijn de betrokkenen (uitvoerenden en deelnemers)?
 Wat hadden we als doel?
 Is dit doel bereikt?
 Hoe hoog was de opkomst?
 Welke ouders hebben we bereikt?
 Was dit de doelgroep die we wilden bereiken?
 Hoe vaak boden we het aan?
 Is de frequentie van de uitvoering voldoende?
 Moet deze activiteit blijven bestaan in de huidige vorm of worden aangepast, uitgebreid of verdieping
krijgen?
 Wat vinden we ervan?
3. Evaluatie
o In deze bespreking komen knelpunten ter sprake en stelt men vast wat de vervolgstappen zijn m.b.t. de
desbetreffende activiteit
o Tot slot wordt besproken wie er een activiteitenplan gaat opstellen naar aanleiding van deze uitkomsten.
Verdelen van taken en verantwoordelijkheden.
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Vraaggericht werken
2.4 Ouderbetrokkenheid in het intakegesprek
Het intakegesprek met ouders is de basis van de verdere relatie die u met hen opbouwt.
Directies winnen veel informatie van ouders in bij aanmelding van een kind. Vaak wordt tijdens het
intakegesprek nog weinig aandacht besteed aan de visie van ouders op de opvoeding en de verwachtingen van
ouders. In een gesprek worden ouders veelal geïnformeerd over de school en niet of nauwelijks bevraagd. In
onderstaand idee worden tips gegeven over de manier waarop de directies en andere professionals in hun
intakegesprek met ouders aandacht kunnen besteden aan de visie van ouders op de opvoeding, de relatie die zij
met hun kind hebben en de verwachtingen.
Doelgroep
Directie of andere professionals kunnen in het plaatsingsgesprek of een vervolggesprek hierop, aandacht
besteden aan de visie van ouders op de opvoeding, de relatie tussen ouder en kind en de verwachtingen van de
ouders.
Doelstellingen
o U krijgt een beeld van de ouder(s) als opvoeder (welke vragen en/of opvoedproblemen heeft de ouder);
o U weet wat de ouder(s) verwachten van de school;
o De ouder(s) weten wat de instelling van hen verwacht;
o De ouders kennen de mogelijkheden om betrokken te zijn bij de school.
Randvoorwaarden
o Ouders hebben uitleg nodig over het hoe en van waarom de vragen aan hen gesteld worden en wat er met
de gegevens gebeurt;
o Ouders geven hun toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens;
o Er vindt overdracht van de gegevens plaats aan de professional bij wie het kind in de groep is geplaatst. De
ouder is hiervan op de hoogte gesteld in het gesprek.
Frequentie gebruik en middelen
Het vraaggesprek kan éénmalig plaatsvinden bij plaatsing van het kind op school. De vragen worden mondeling
aan de ouders gesteld. De vragen kunnen ook in enquêtevorm behandeld worden, al is dit minder effectief.
Ouders die moeite hebben met de Nederlandse taal of met lezen en schrijven, zullen dit moeilijk vinden.
Bovendien kun je via een enquête niet doorvragen, wat in een persoonlijk gesprek wel kan.
Werkvormen
o De intake met ouder(s) kan plaatsvinden in een vraaggesprek met de directie/manager/coördinator;
o De intake met ouder(s) kan plaatsvinden in een gesprek met de leerkracht waarbij het kind geplaatst gaat
worden;
o De intake met ouders kan mondeling of via een vragenlijst vorm krijgen;
o De vragen voor de intake worden geïntegreerd met reeds bestaande vragenlijsten en worden zo onderdeel
van het kennismakingsgesprek.
Voorbeelden en verwijzingen
Een gesprek voeren met ouders kan soms best lastig zijn. Gesprekstechnieken zijn hierbij van groot belang. U
kunt uiteraard ook deskundigheidsbevordering organiseren over dit onderwerp. DaalAdvies biedt bijvoorbeeld
ook ondersteuning bij het ontwikkelen van gespreksvaardigheden.
Checklist en evaluatie
Vraag bij ouders na hoe het intakegesprek is bevallen. Doe dit enige tijd na het intakegesprek en stel ouders in
de gelegenheid ook kritiek te kunnen uiten.
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2.5 Stappenplan voor ouderbetrokkenheid in het intakegesprek
Stap 1
Kijk of er voldoende algemene gegevens over de ouders zijn verkregen; namen ouder(s), aantal kinderen,
culturele achtergrond, gezinssamenstelling, opleiding, werk en andere bijzonderheden.
Stap 2
Verzamel gegevens over de visie die de ouder heeft op de opvoeding van het kind. Ga daarbij in op de volgende
onderwerpen:
o Wat vind(en) de ouder(s) belangrijk in de opvoeding?
(Sociaal gevoel, persoonlijkheidsontwikkeling, aanpassing aan de sociale omgeving, schoolprestaties)
o Waaraan zou u extra aandacht willen besteden in de opvoeding?
( Versterken van de band met het kind, ondersteuning op school, samen ondernemen van activiteiten,
ontwikkelen/uitbreiden van het sociaal netwerk van het kind, lichamelijke beweging van het kind)
Stap 3
Vraag de ouder te benoemen wie men verantwoordelijk houdt met betrekking tot de volgende onderwerpen:
o Cognitieve ontwikkeling van het kind (rekenen, taal, lezen);
o Sociaal emotionele ontwikkeling van het kind(gedrag, bewustzijn);
o Uiterlijke verzorging van het kind;
o Lichaamsbeweging (sport en spel) van het kind;
o Gezondheid van het kind;
o Opvang van het kind buiten schooltijden.
Van belang is erachter te komen of ouder(s) vinden dat voor deze onderwerpen een gedeelde
verantwoordelijkheid ligt, een verantwoordelijkheid van de school of van henzelf. Indien de ouder heeft
gegeven waarvoor de school verantwoordelijk is, vraag dan door naar de verwachtingen van de ouder ten
aanzien van de school.
Stap 4
Verzamel gegevens over hoe de ouder(s) tegen het kind aankijken. Waar is het goed in en waar minder goed.
Hoe gedraagt het kind zich in de thuissituatie en buitenshuis. Ga daarbij in op de volgende onderwerpen:
o Verbaal gedrag van het kind;
o Contact met andere kinderen;
o Fysiek en emotioneel gedrag;
o Houding t.o.v. volwassenen;
o Vraag ook of het kind anders is in de thuissituatie dan buitenshuis en wat er dan anders is.
Stap 5
Verzamel gegevens over de kwaliteiten van deze ouder en hoe de ouder betrokken wil zijn bij de school. Denk
daarbij aan:
o Wil de ouder actief zijn binnen de school?
o Hoe wil de ouder actief zijn en hoe vaak?
o Waarin wil de ouder participeren en of betrokken zijn?
o Heeft de ouder een bepaalde hobby of talent welke hij/zij in kan of wil inzetten binnen de school?
Stap 6
Verzamel gegevens over wat de ouder verwacht van de school. Denk daarbij aan:
o Waarmee moet de school rekening houden met het oog op cultuurverschillen; eetpatroon, normen en
waarden, straffen en belonen, manier van opvoeden, feestdagen, uiterlijke verzorging.
o Waarmee vindt de ouder dat hij/zij zelf rekening moet houden met het oog op cultuurverschillen;
eetpatroon, normen en waarden, straffen en belonen, ondersteuning van het kind, etcetera.
Stap 7
Welke informatie verwacht de ouder te krijgen van de school, hoe vaak wil de ouder informatie ontvangen en
op welke manier.
Stap 8
Geef duidelijk aan wat u als school verwacht van ouders. De ouder kan niet voldoen aan verwachtingen, als
deze niet op de hoogte is wat deze verwachtingen zijn. Wees hier dus concreet in, en geef aan wat de rol van
ouders is binnen de school.
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Plannen en organiseren
3.0 Het opzetten van een ouderkamer
Een ouderkamer is een plek speciaal voor ouders binnen de school en een middel om ouders te kunnen
betrekken bij de school. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er een aanbod aan activiteiten gedaan die
gericht kunnen zijn op opvoedingsondersteuning, zelfontplooiing en informatievoorziening. Daarnaast krijgen
ouders de ruimte om met andere ouders in contact te komen onder het genot van een kop koffie of thee. In dit
format wordt een idee gegeven hoe een ouderkamer kan worden opgezet.
Doelgroep
Dit idee voor het opzetten van een ouderkamer is bruikbaar voor de uitvoerenden van de ouderkamer of indien
uitvoerenden nog niet bepaald zijn, voor directies.
Doelstellingen/gewenste resultaten
Uitvoerenden en/of directies een leidraad geven die het mogelijk maakt om een succesvolle ouderkamer op te
zetten binnen de school.
Randvoorwaarden
Onderstaande tips voor het opzetten van een ouderkamer kunnen alleen gebruikt worden indien:
o Er een ruimte voor de ouderkamer beschikbaar is;
o Er financiële middelen zijn voor de uitvoering.
Frequentie gebruik
De ouderkamer kan in principe op alle dagen opengesteld worden. Het programma aanbod kan op een
evenwichtige manier worden samengesteld zodat er wekelijks van alle thema’s activiteiten worden
aangeboden. Denk aan activiteiten gericht op opvoedingsondersteuning, informatie over de school,
zelfontplooiing, ouder- en kindactiviteiten. De openingstijden dienen te worden afgestemd op de wensen van
de verschillende groepen ouders. Het opzetten van een ouderkamer is een langdurig proces van ontwikkelen en
bijstellen. Men heeft gemiddeld een half jaar nodig om goed te kunnen opstarten.
Rollen en verantwoordelijkheden
WIE
Directie

o
o
o
o
o

Coördinator
ouderkam er

Medewerker of
gastouder ouderkamer

Medewerker of
gastouder ouderkamer

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ROLLEN/TAKEN
Beschikbaar stellen ruimte voor de ouderkamer
Draagt zorg voor het aanstellen van medewerkers
en coördinator ouderkamer
Begeleiden opening van de ouderkamer
Overleg met de coördinator ouderkamer
Opnemen taken en verantwoordelijkheden
leerkrachten en medewerkers ouderkamer in
ouderbeleid
Begeleiden medewerkers of gastvrouwen
ouderkamer
Overleg met wijkorganisati es
Fondsenwerving en s ubsidies
Afspraken wijkorganisaties
Uitvoeren van workshop inrichting van de
ouderkamer met ouders
Begeleiden van de gas tvrouwen
Opvangen kinderen
Koffie en thee ontv angst ouders
Gereed maken van de ouderkamer voor gebruik
Opstellen van de programmering/jaarplanning
Opstellen van het communicatieplan intern en
extern.
Uitvoeren van activiteiten i n de ouderkamer
Externe gastsprekers uitnodi gen en organisatie
bijeenkomsten.

EINDVERANTWOORDIING
Directie

Directie

Coördinator ouderkamer

Coördinator ouderkamer
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3.1 Stappenplan voor het opzetten van een ouderkamer
Stap 1
De bemensing in de ouderkamer moet minimaal bestaan uit twee personen.
Deze twee personen kunnen het beste zodanig geselecteerd worden dat zij een afspiegeling zijn van de
ouderpopulatie in de school. Alle ouders moeten zich welkom voelen.
Stap 2
Bij het aanstellen van vrijwilligers of gastouders, is screening van de kandidaten heel belangrijk en eveneens
het regelmatig belonen van hun inzet. Maak met de vrijwilligers afspraken omtrent vergoedingen,
werkzaamheden en mogelijkheden bij afwezigheid omtrent vervanging, aantal uren etcetera. Leg deze
afspraken vast in een vrijwilligerscontract.
Stap 3
De volgende stap is het zoeken van een geschikte locatie waar mogelijkheden zijn om audiovisueel materiaal te
gebruiken en waar voldoende ruimte is voor uitvoering van activiteiten. Een ruimte die voorzien is van een
keuken is een pré.
Stap 4
Bedenk met de ouders een goede inrichting voor de ouderkamer. Houdt een workshop waarin de ouderkamer
wordt vormgegeven met ouders.. Zorg dat de ouders zich er thuis voelen en dat zij zelf inbreng hebben bij de
inrichting door bijvoorbeeld spullen van thuis te laten meenemen.
Stap 5
Richt de ouderkamer in volgens het plan dat met de ouders in de workshop is opgesteld. De inrichting blijft
betaalbaar indien ouders de ruimte krijgen iets van huis mee te nemen, een inzamelingsactie wordt gedaan of
gebruik wordt gemaakt van kringloopwinkels of een tweedehands aankoop via een internetsite.
Stap 6
Nadat de ruimte is ingericht, wordt samen met ouders een programmering gemaakt. Hierbij kan gebruik
gemaakt worden van een ouderpeiling en een inventarisatie van de reeds bestaande activiteiten voor ouders in
de school en in de wijk. De ouderpeiling dient hierbij als middel om van alle ouders in de school te weten wat
hun wensen en behoeften zijn ten aanzien van ouderbetrokkenheid en mogelijke thema’s voor in de
ouderkamer. Het vraaggerichte werken zorgt ervoor dat ouders direct betrokken worden en dat de toegang tot
deelname laagdrempelig wordt gemaakt.
Stap 7
Aan de hand van de verzamelde onderwerpen en/of thema’s wordt er een jaarplanning voor de ouderkamer
gemaakt. Hierin wordt naast een activiteitenplan ook aangegeven wie wat, wanneer gaat doen en hoe vaak.
Geef daarbij ook aan wie de eindverantwoordelijke is. Deze jaarplanning moet afgestemd worden met
wijkorganisaties en de leerkrachten, zodat er een doorgaande lijn ontstaat van activiteiten en dat er verdieping
en verbreding van activiteiten en thema’s komt. Deel de jaarplanning in rubrieken in. Zorg daarbij dat alle
rubrieken evenveel aandacht krijgen. Zorg dat de programmering geschikt is voor alle soorten ouders.
Stap 8
Stel een communicatieplan voor de ouderkamer op. Maak gebruik van een matrix waarin je vastlegt wie je met
welke informatie wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. Maak daarin onderscheidt tussen de doelgroep interne
medewerkers en ouders. Met interne medewerkers kunnen afspraken gemaakt worden omtrent de
doorverwijzing van ouders naar de ouderkamer. Met name leerkrachten van bovenbouwgroepen zijn hierin
een belangrijke schakel om ook die ouders te kunnen bereiken. Het is belangrijk met teamleden af te spreken
hoe zij ouders gaan verwijzen naar de activiteiten in de ouderkamer. Zorg dat de directie hierover met
leerkrachten en andere beroepskrachten afspraken maakt. Te denken valt aan een roulatieschema waarbij
leerkrachten en andere beroepskrachten om de beurt aanwezig zijn in de ouderkamer. Geef hen op dat moment
ook een duidelijke taak mee.
Stap 9
Houdt een feestelijke opening van de ouderkamer, waarbij je een voor de ouders belangrijk persoon uitnodigt
om deze bijeenkomst te openen. Bijvoorbeeld (wethouder onderwijs, schooldirecteur etc.) Het zou goed zijn
om bij de opening te zorgen voor multiculturele muziek en hapjes.
Stap 10
Eindverantwoordelijke houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de betrokkenen en zorgt dat alles op
tijd is gerealiseerd.
Stap 11
Voor meer informatie over het opzetten van een ouderkamer kan deze methodiek worden gebruikt.
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3.2 Checklist voor een succesvolle werving
Om de werving voor een activiteit zo succesvol mogelijk te doen, hebben we een checklist voor het werven van
deelnemers opgesteld. Deze stappen zijn een geheugensteuntje om te kijken of alles is doordacht, gedaan en er
voldoende voorinformatie aanwezig is om de activiteit vraaggericht te kunnen invullen.
Doelgroep
Deze checklist is geschikt voor een ieder die een activiteit binnen de school wil organiseren.
Doelstellingen en gewenste resultaten
o De activiteit is door vooronderzoek zo goed mogelijk afgestemd op de doelgroep waar het voor is bedoeld.
o De doelgroep die u voor ogen had is bereikt.
o De ouders zijn tevreden over het verloop van de activiteit en hebben er daadwerkelijk iets aan gehad.
o De ouders hebben voldoende inbreng gehad.
o Medewerkers hebben zicht op doelstellingen, doelgroep en organisatorische mogelijkheden.
Randvoorwaarden
Tijd is de belangrijkste randvoorwaarde voor een goede werving. Dit, naast bijvoorbeeld eigenschappen als
creativiteit en doorzettingsvermogen. Het is goed u van tevoren te realiseren dat werving het belangrijkste deel
van de voorbereiding is en meer tijd kost dan de uitvoering.
Frequentie gebruik en middelen
Bij elke voorbereiding op een activiteit of een reeks activiteiten kunt u deze checklist gebruiken. U heeft geen
extra producten of middelen nodig, behalve een goede wervingsflyer en een goed humeur.!
Rollen en verantwoordelijkheden
Afhankelijk van de te organiseren activiteit verdeelt u de rollen over degenen die de activiteit uitvoeren. Er is
met nadruk ook een rol weggelegd voor degenen die de deelnemers werven.
Werkvormen
De checklist is verdeeld in verschillende onderdelen die te gebruiken zijn bij het verdelen van de taken. De
onderdelen zijn:
o Bepalen doelgroep (wat weet ik over de doelgroep).
o Inschakelen intermediairs.
o Toeleiding en doorverwijzing.
o Informatievoorziening.
Voorbeelden, verwijzingen
Ga eens bij andere succesvolle bijeenkomsten na hoe men de werving heeft gedaan en wat volgens hen de
sleutel was voor succes.
Checklist en Evaluatie
Evalueer achteraf hoe de werving is verlopen. Doe dit met degenen die de werving hebben uitgevoerd, maar ook
met de ouders. U kunt hiervoor het volgende werkblad voor evaluatie gebruiken.
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3.3 Stappenplan voor een succesvolle werving
Stap 1. Bepaling van de doelgroep
Weet ik welke activiteiten er nog meer plaatsvinden in de instelling of wijk waar deze ouders komen?
Zitten hier potentiële ouders bij voor mijn activiteit?
Weet ik al voldoende over mijn doelgroep?
Welke doelgroepen heb ik?
Wat zijn hun kenmerken: sociale en culturele achtergrond, economische achtergond, burgerlijke staat
Waar hebben zij behoefte aan, wat zijn hun wensen?
Weet ik van deze verschillende doelgroepen wat voor hen geschikte tijden en dagen zijn om mee te kunnen
doen aan mijn activiteit?
8. Heb ik verschillende opties voor deze ouders?
Stap 2. Inschakelen intermediairs
Ouders, maar ook andere personen zijn vaak goede wervers van andere ouders. Iedere ouder kent namelijk wel
weer een aantal andere mensen.
1. Kan ik ouders via andere ouders werven?
2. Aan welke ouders denk ik dan?
3. Kan ik een subgroep van ouders vormen voor de werving?
4. Kan ik leerkrachten vragen te ondersteunen in de toeleiding van ouders naar mijn activiteit?
Op welke manier wil je deze intermediair inzetten?
o Zij werven andere ouders.
o Zij denken mee over de uitvoering.
o Zij dragen onderwerpen aan voor de uitvoering.
o Zij verzamelen wensen en behoeften van de andere deelnemende ouders.
Stap 3. Toeleiding en doorverwijzing
Andere collega’s kunnen eventueel ook ondersteunen bij de werving. Denk hierbij aan:
o Intern begeleider
o Schoolmaatschappelijk werk
o Directielid
o Ouderraad/medezeggenschapsraad
o Sleutelfiguren in de wijk (buurthuis, moskee, kerk, vrouweninloop)
Stap 4. Informatievoorziening
Welk medium gebruik ik voor de werving?
o Brief (officiële brief via de directie of informeel via leerkracht/leidster)
o Flyer of poster
o Foto’s
o Informatiebrief
o Informatietafel
o Persoonlijk gesprek
o Huisbezoek
Stel u bij het medium de volgende vragen:
o Zijn de teksten kort en bondig en zijn de uitnodigingen geschreven in een taal die de ouders beheersen?
o Kies ik ervoor om je tekst in één taal of meerdere talen te zetten?
o Komen de vier “ w” s erin voor: wie, wat, waar, wanneer, waarom voor in de uitnodigingsbrief/flyer?
o Maak ik gebruik van intekenlijsten of antwoordstrookjes?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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3.4 Evalueren met ouders
Het is niet altijd even gemakkelijk een vorm te vinden waarin alle ouders kunnen aangeven wat zij vonden van
een activiteit of voorziening. Onderstaande werkvorm kunt u gebruiken voor een evaluatie onder een groep
ouders. Deze evaluatie biedt ouders de mogelijkheid aan de hand van vragen aan te geven, hoe zij de activiteit
hebben ervaren.
Doelgroep
Alle professionals die werken met ouders en activiteiten samen met ouders uitvoeren, kunnen dit instrument
gebruiken.
Doelstellingen
De doelstelling van dit instrument is gestructureerd inzicht te krijgen in de mening van ouders over een
bepaalde activiteit. Het gaat hierbij om:
o De presentatie van de activiteit;
o De organisatie;
o De inhoud en het onderwerp.
Randvoorwaarden
Het is belangrijk voldoende exemplaren te hebben van de vragenlijst. Ook is het handig voldoende mensen
aanwezig te laten zijn die kunnen helpen bij de evaluatie of het vertalen voor ouders die het Nederlands minder
goed beheersen. Het kan zijn dat ouders moeite hebben met schrijven. Ondersteun de ouder dan door zelf te
schrijven en de ouder de vragen mondeling te laten beantwoorden.
Frequentie gebruik
U kunt deze werkvorm gebruiken na een serie activiteiten. U kunt de lijst met vragen aanpassen aan de te
evalueren activiteit. Deze lijst is wellicht wat minder geschikt voor het wekelijks evalueren van activiteiten.
Middelen en materialen
o Voldoende exemplaren van de vragenlijsten.
o Pennen en ander schrijfgerei.
o Ondersteuning bij het vertalen of invullen van de lijst.
o Voldoende ruimte en tafels om aan te zitten.
Rollen en verantwoordelijkheden
De professional is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en begeleiding van de evaluatie met ouders.
Eventuele andere collega’s begeleiden de ouders bij het invullen of vertalen. Ook andere ouders kunnen hierbij
helpen.
Werkvormen
De werkvorm bestaat uit een vragenlijst die hieronder is weergegeven. De ouders vullen in kleine groepjes van
vier tot zes personen het vragenformulier in.
Stappen
Leg in een introductie uit wat de bedoeling is van de evaluatie. Vertel waarom u het belangrijk vindt de mening
van ouders te kennen. Ook kritiek is welkom, laat ouders weten dat u hiermee de activiteit en de presentatie
kunt verbeteren. Laat ook weten wat u met de mening van ouders gaat doen en hoe u hierop terug gaat komen.
Geef vervolgens uitleg over de werkwijze. De evaluatie wordt uitgevoerd in groepjes van vier tot zes personen.
Verdeel de groepjes over de ruimte. Geef ieder groepje de lijst met vragen. Indien nodig kan een ouder of een
assistent ondersteunen bij het vertalen. Geef de ouders een half uur de tijd de vragenlijst in te vullen. Loop rond
om te kijken hoe het gaat en of er nog vragen zijn. Geef de ouders wel voldoende ruimte om hun mening te
geven.
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3.5 Evaluatieformulier activiteiten

Naam activiteit:
Rubriek/thema:
Aantal aanwezige ouders:
Naam uitvoerende:
Datum en jaartal:

In te vullen door professional

Namenlijst ouders:
(Vanaf hier in te vullen door de groepjes ouders)
Naam ouder(s)
Land van herkomst
Naam kind(eren)

Groep kind(eren)

PRESENTATIE VAN DE ACTIVITEIT OF THEMABIJEENKOMST
1. Noem circa vier dingen die u goed vond en vier dingen die u minder goed vond aan de presentatie.
Denk daarbij aan: de introductie, verstaanbaarheid, stemgebruik, begrijpelijkheid, aankleding van de ruimte,
gebruikte materialen.
2. Noem circa vier dingen die u hebt geleerd of te weten bent gekomen in deze bijeenkomst/ activiteit.
36
3. Heeft u voldoende ruimte gekregen om vragen te stellen?
4. Heeft u genoeg ruimte gekregen om zelf mee te doen/denken?
ORGANISATIE
5. Noem een aantal punten waarvan u vindt dat de organisatie van de activiteit beter had gekund.
Denk aan: werving van de ouders, tijdsindeling, informatievoorziening over de activiteit, aantal aanwezige
ouders, gekozen werkvorm, evaluatie.
ONDERWERP/THEMA
6. Zou u meer willen weten over dit onderwerp?
7. Zou u een volgende keer weer komen naar een bijeenkomst/ activiteit?
8. Noem vier dingen die u leuk vond en vier die u niet leuk vond, aan de bijeenkomst of activiteit.

Dank u voor uw medewerking!

Empowerment van ouders
4.0 Empowerment in de ouderkamer
Empowerment is het werken aan het vergroten van de bewustwording en zelfredzaamheid van je doelgroep.
Belangrijk hierbij is, het werken aan geloof in eigen kunnen. Door je doelgroep te stimuleren en te activeren,
help je ze om zelf meer betrokkenheid te kunnen tonen. Dit, omdat je ze door empowerment specifieke kennis
en vaardigheden kunt helpen verwerven, waardoor zij hun eigen leven een kwaliteitsimpuls kunnen geven. De
ouderkamer is een plek waar alle ouders welkom zijn. Voor veel ouders, veelal moeder s, is het niet altijd
vanzelfsprekend dat zij hun eigen leven actief reguleren. Sommigen, hebben geen werk, geen opleiding en
hebben ook weinig kennis van hoe voor zichzelf op te komen en hoe zich te profileren. Voor deze ouders is het
ook extra moeilijk om zich actief op te stellen op de school, en betrokken te zijn. Hieraan kan ten grondslag
liggen dat deze ouders niet van zichzelf denken dat zij het in zich hebben om zich in te zetten voor de school en
hun kind. Door aan empowerment van je ouders te werken, help je ze dus om zich meer betrokken op te stellen.
Doelgroep
Het thema empowerment is vooral bedoeld voor de ouders. Belangrijk is hierbij, de ouders die het nodig
hebben zich bewust te laten worden van hun eigen kwaliteiten. Dit kunnen zowel de ouders zijn die de
ouderkamer draaien (oudercommissie, ouderraad) als de ouders die de ouderkamer gebruiken en bezoeken.
Indien de ouderkamer wordt gecoördineerd door een ouderconsulent of oudercontactfunctionaris, is dit thema
ook voor hen van toepassing.
Doelstellingen/gewenste resultaat
o Ouders bewust laten worden van hun eigen kwaliteiten
o Ouders in staat stellen zelf actief bij te dragen aan hun eigen ontwikkelen (assertiviteit)
o Ouders activeren om actief te worden in de school en in de wijk
o Ouders/ouderconsulent tools meegeven om de ouderkamer goed te kunnen coördineren
Randvoorwaarden
Voor het bevorderen van empowerment bij de ouders, is het belangrijk dat ouders de behoefte voelen en
erkennen dat empowerment belangrijk is. Door goed duidelijk te maken wat empowerment is en wat het doel
ervan is, kun je hieraan bijdragen. Verder is het van belang om iemand beschikbaar te hebben om dit thema in
de vorm van een workshop of cursus aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is binnen de school, kan dit extern
worden ingekocht en dan zijn er financiële middelen benodigd.
Frequentie gebruik
Het werken aan empowerment kan in verschillende vormen worden aangeboden. Wanneer dit als onderwerp
op de jaarplanning wordt gezet, kan het enkele (1 à 2) keren in workshopvorm worden behandeld. Echter, het
belang van dit onderwerp maakt het ook mogelijk hier het hele jaar door aan te werken, waardoor het in
meerdere ouderkameractiviteiten gedurende het jaar terugkeert.
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4.1 Stappenplan voor het werken aan empowerment in de ouderkamer
Stap 1
Als je met de ouders wilt werken aan empowerment, moet er eerst een vertrouwelijke en goede sfeer heersen. Alleen dan
voelen ouders zich vrij genoeg om te vertellen ov er henzelf, hoe ze in het lev en staan en wat ze graag anders zouden willen
zien en doen. Daarom is het belangri jk om goed te inves teren in deze sfeer, en hi er ook de tijd voor te nemen. Maak kennis
met elkaar middels leuke informel e werkvormen, die de ouders met elkaar in gesprek brengen op een open wijze. Denk
hierbi j aan;
o Het IK-Spel. Hierbi j kiezen de ouders een kaart met een afbeelding, en lichten ze toe waarom die afbeelding ze
aans preekt. Met deze werkvorm v ertellen deelnemers al tijd iets over zichzelf dat ze niet in een standaard
kennismaki ng zouden vertellen.
o Sleutelbos. Elke ouder zoekt zi jn/haar sleutelbos (of portemonnee, of iets anders uit de tas) en vertelt waar elke
sleutel voor dient. Hierdoor krijgen de ouders een beeld van elkaars huishouden/dagelijks leven.
Wanneer er inderdaad sfeer is, en de ouders hebben een goede basis om met elkaar in gesprek te gaan, kan er i nhoudelijke
worden ingegaan op het thema empowerment.
Stap 2
Praat met de ouders over empowerment. Weten ze wat het betekent? Wat stellen ze zich erbij voor? Indien de ouders er
niet bekend mee zi jn, kan het begrip empowerment worden toegelicht en verduidelijkt.
Stap 3
Inventariseer met de ouders waar ze zich op di t moment bevinden in de samenl eving en in hun eigen leven. Denk hi erbi j
aan v ragen als:
o Wat voor baan hebben ze, hebben ze een opleiding afgerond, of volgen ze er een?
o Hoe staan ze tegenov er zichzelf als individu in de samenleving?
o Hoe staan ze tegenov er zichzelf als ouder en wat vinden ze hun ei gen rechten en plichten?
o Welke kwaliteiten hebben ze?
o Welke kwaliteiten zouden ze graag willen uitbouwen?
o Wat zi jn hun dromen en wensen?
o Hoe kunnen deze dromen en wens en worden bereikt?
o Hoe komen ze op voor hun eigen belangen en wat vinden ze hierbij geoorloofd?
Deze vragen di enen als leidraad om met de ouders in gesprek te gaan over de ker n van empowerment.
Stap 4
Laat de ouders zelf in kaart brengen wat zij in het l even willen doen en hoe hun leven eruit ziet zonder belemmeringen.
Dit kunnen ze doen door op te schrijven wat zij op dit moment het liefste zouden willen doen voor zichzelf. Daarnaas t
schrijven ze op waarom ze dat nu ni et kunnen doen. Wat zijn dingen die hen tegenhouden om hun droom achterna te
gaan? Bespreek deze belemmeri ngen en ga na in hoeverre deze te overwinnen zijn.
Stap 5
Besteedt ook ti jd aan assertiviteit. Bespreek met de ouders hoe zij voor hun belangen opkomen en praat over hoe zij
zichzelf profileren naar anderen toe. Rollenspellen zijn een goede manier om hier inzicht i n te krijgen. Bespreek ook
vragen zoals;
o Welke gedachten dragen bij aan assertief zijn?
o Welke gedachten belemmeren assertiviteit?
o Hoe relativeer je en handel je vanuit de feiten?
o Hoe houdt je een doel voor ogen?
o Hoe laat ik me zo min mogelijk beïnvloeden door negatiev e gedachten of commentaar?
Stap 6
Laat de ouders een aantal doel en ops tellen, om hun wensen werkelijkheid te kunnen laten worden. Wat willen ze bereiken
en wat is daarvoor nodig. Door te benoemen wat er nodig is om het werkelijkheid te kunnen maken, worden de wensen
concreet gemaakt, en kunnen de ouders voor zichzelf aan de slag. Deze doelen kunnen deel blijven uitmaken v an de
omgang met de ouders.
o Een idee om dit te doen, is om een doelenboek te maken met de ouders. Zo kan empowerment een rode draad worden
in de ouderkamer, waar al tijd over gepraat en aan gewerkt wordt.
o Een ander idee, is de ouders een persoonlijk ontwikkelings plan laten maken. Hierin kunnen zij vas tleggen waar zij zich
nu bevinden, en waar ze in de loop van de tijd aan willen werken. Hierin mogen zij zelf weten op welk niveau zi j
ontwikkelpunten willen benoemen.
Stap 7
Breng je ouders op de hoogte van dingen die ze behalve op school, in de wi jk kunnen ondernemen. Ouders die
empowerment nodig hebben, zijn soms behalve weinig actief op school, ook weini g acti ef bij andere principes. Breng de
ouders in contact met wijkcentra, andere scholen en bijeenkomstmogelijkheden in de wi jk, om zo ook bij te dragen aan het
activeren van de ouders binnen de wijk.
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4.2 Wat draag ik bij aan ouderbetrokkenheid?
Even bewust stilstaan bij je eigen houding ten aanzien van ouders? In alle drukte is daar vaak weinig tijd voor.
Het is in het belang van het kind om ouders als partner in de opvoeding te zien. Aan de hand van een vragenlijst
over communiceren met ouders kunnen professionals een zelfevaluatie uitvoeren waardoor zij bewust worden
van het eigen handelen in het contact met ouders. Professionals krijgen op die manier zicht op verbeterpunten
in het communiceren met ouders en kunnen hiermee aan de slag. Om ouders te kunnen empoweren, dien je
eerst van jezelf te weten waar jij staat en wat jouw eigen verbeterpunten zijn. Dit idee geeft een aanzet van hoe
je daar achter kunt komen.
Doelgroep
Deze test kan gebruikt worden door iedere professional die contacten met ouders heeft.
Doelstellingen
o Professionals bewust maken van hun eigen houding ten opzicht van ouders.
o Probleempunten in de communicatie met ouders in kaart brengen om deze punten om te kunnen zetten in
verbeteringen dan wel successen.
Randvoorwaarden
o De professional heeft contacten met ouders.
o De professional heeft een open instelling met betrekking tot het analyseren van het eigen gedrag.
o Probleempunten worden omgezet in verbeteracties.
Frequentie gebruik en middelen
De zelftest communicatie met ouders kan op ieder gewenst moment gebruikt worden.
Wat er nodig is, is het werkblad zelftest communicatie met ouders en een rustige ruimte voor het uitvoeren van
de test. De test kan in groepsverband en individueel worden uitgevoerd.
Rollen en verantwoordelijkheden
De professional die deze test gebruikt is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij omgaat met het
invullen van de lijst en voor het uitzetten van verbeteracties. De professional kan hierin wel ondersteuning
vragen van een collega , bijvoorbeeld een intern begeleider.
Werkvorm
Vragenlijst over communicatie met ouders.
Checklist en evaluatie
Na het invullen van de checklist kan het prettig zijn de lijst te vergelijken met die van een collega of de lijst te
bespreken met een collega of leidinggevende. Schrijf de conclusies op en bedenk stappen over hoe u aan uw
verbeterpunten gaat werken. Deze checklist kan onderdeel zijn van een persoonlijk begeleidingstraject.
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4.3 Werkblad zelftest communicatie met ouders
Vul de vragenlijst in. Bij het invullen zul je zelf aangeven welke dingen je lastig vindt, en welke niet. Bepaal van
daaruit je leerpunten in het communiceren met ouders.
Werk je leerpunten vervolgens stapsgewijs uit. Let op: het werkblad is 2 pagina’s.
Hoe kaart ik een probleem aan?
 Ik durf niet goed een probleem aan te kaarten bij een ouder en klap vaak dicht.
 Ik kaart het probleem niet aan
 Ik kaart het probleem aan zonder commentaar of oordeel
 Ik geeft iemand anders de schuld van het ontstaan van het probleem
 Ik schiet in de verdediging
Hoe ga ik om met mijn eigen gevoel bij het bespreken van een probleem met een ouder?
 Ik laat mijn gevoel niet blijken aan de ander
 Ik geef een ‘ik’ boodschap waarbij ik duidelijk laat merken, wat iets bij mij teweeg brengt
 Ik ga met mijn gevoel na afloop naar een collega en spreek mijn frustratie dan pas uit
 Ik hou mijn frustratie voor mezelf en praat er niet meer over
 Ik leg uit aan de ouder waar dat gevoel vandaan komt en ga hier dieper op in.
Hoe ga ik om met de situatie waarin de ander verkeert?
 Ik toon begrip voor de situatie en laat dit met woorden weten
 Ik toon geen begrip voor de situatie maar blijf bij mijn eigen situatie en gevoel
 Anders namelijk:
Wat voor vervolgstappen neem ik?
 Ik ben toegeeflijk en praat er niet meer over
 Ik kom er nog een andere keer op terug en laat het op dat moment rusten
 Ik geef aan wat ik zou willen dat de ouder doet
 Ik geef mijn eigen standpunt en draag oplossingen aan
 Ik houd geen rekening met wat de ouder wil, maar drijf mijn zin door.
Stellen van vragen
Als iemand bij mij een probleem voorlegt dan reageer als volgt:
 Ik stel open vragen
 Ik stel gerichte vragen om het probleem voor mezelf helder te krijgen
 Ik stel gesloten vragen
 Ik stel reflecterende vragen waardoor de ander nadenkt wat dit probleem voor hem of haar betekent
 Ik zeg wat ik zelf zou doen in de situatie
 Ik stel geen vragen en weet me geen houding te geven
 Anders namelijk…
Luistervaardigheden
Hoe is mijn luistergedrag?
 Ik kan actief luisteren naar een ander (aandacht voor de beleving van de ander)
 Ik heb een open luisterhouding (laten zien van lichaamstaal en interesse)
 Met de volgende luistervaardigheden kan ik goed overweg:
 Ik kan goed luisteren zonder het gesprek over te nemen
 Ik verlies me niet in de ander tijdens het luisteren naar die ander
 Ik verlies me niet in mijn eigen gedachten tijdens het vertellen van een verhaal door een ander.
 Ik kan mijn eigen referentiekader (normen en waarden) naar achteren schuiven en blijven luisteren.
 Ik kan………………………………….ik kan niet………………………………………..
Gespreksvaardigheden
Met de volgende gespreksvaardigheden kan ik goed uit de voeten:
 Ik kan doorvragen aansluitend op de vage bewoordingen in het verhaal van de ander.
 Ik kan doorvragen naar het gedrag, de intenties en oordelen van de ander.
 Ik heb oog voor ontwijkende antwoorden en weet dan door te vragen zonder in een strijd terecht te komen.
 Ik kan weerstand bij de ander doorzien en er op een bevredigende manier mee omgaan.
 Ik kan met vragen aansluiten bij het verhaal van de ander
 Ik heb veel verschillende soorten vragen tot mijn beschikking.
 Ik kan……………………………….., ik kan niet…………………………………….
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Reflecteren
Reflecteren wil zeggen dat je van een afstand kunt terugkijken op je eigen handelen en dat je daarbij in staat bent
je eigen aandeel te onderscheiden van dat van anderen. Daarbij maak je verschil tussen dat wat goed en wat
minder goed ging.
 Ik kijk vaak terug op hoe ik een taak heb volbracht
 Ik weet vaak zelf heel goed wat er goed en minder goed ging
 Ik heb zicht op mijn eigen aandeel in een probleem
 Ik heb zicht op mijn aandeel in de successen
 Ik vind het moeilijk om te constateren dat ik iets beter had kunnen doen dan ik gedaan heb
 Ik vind het moeilijk om feedback van anderen op juiste waarde te schatten
 Ik kan……………………………….., ik kan niet……………………………………
Gebruik van waarneming en intuïtie
Als ik een gesprek voer dan gaat de aandacht vooral uit naar:
 Het nonverbale gedrag van de ouder
 De samenhang tussen het nonverbale en verbale gedrag van de ouder
 Mijn eigen reactie op wat ik zie bij de ander tijdens het gesprek
 Wat ik meen te voelen bij de ander
 Hoe iemand de dingen zegt
 Wat iemand zegt
 Anders namelijk…
Geven van feedback
Als ik feedback geef naar aanleiding van het effect dat het gedrag van de ander op mij heeft dan:
 Geef ik informatie over hoe het gedrag van de andere op me overkomt en wat ik dan voel
 Ik ben op de hoogte van de gedragsregels bij het geven van feedback
 Ik vind het niet gemakkelijk om feedback te geven
 Ik kan……………………………………………………..ik kan niet…………………………………………
Het ontvangen van feedback
Als iemand mij feedback geeft op mijn gedrag dan:
 Luister ik open naar de kritische woorden over mijn gedrag
 Dan haal ik uit de boodschap wat van toepassing is op mij
 Dan voel ik me aangevallen en ga ik in de verdediging
 Leg ik de feedback naast me neer
 Dan…
Omgaan met beleving / emoties
Beschrijf onderstaand hoe je omgaat met beleving / emoties van jezelf en van de ander:
Tonen van emoties, verwoorden van de eigen emoties,
omgaan met de eigen emoties, reageren op de emoties van anderen:
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Inspiratie tot nieuwe activiteiten
5.0 Nieuwe inspiratie voor ouderavond of -middag
Veel scholen en instellingen maken het mee. Met veel enthousiasme is een ouderavond voorbereid. Helaas
komen er slechts weinig ouders opdagen. Een ouderavond heeft vaak als doel de drempel te verlagen voor
ouders om bij de school betrokken te zijn. Om dit te bereiken is het belangrijk om de ouders als uitgangspunt te
nemen en dus rekening te houden met hun wensen en behoeften. Over welke onderwerpen zouden zij graag
meer willen weten? Ook is het belangrijk vast te stellen welk doel u hebt met een ouderavond. Gaat u ouders
enkel informeren, wilt u veranderingen aanbrengen binnen de school en ouders hierbij betrekken of wilt u dat
ouders met elkaar in gesprek gaan over een thema?
Doelgroep
Het team van de school is vaak de uitvoerder van ouderavonden/middagen. De directie heeft veelal meer een
coördinerende rol. De ouderavond/middag is uiteraard bedoeld voor ouders. Deze ouders moeten zich welkom
voelen.
Doelstellingen
De belangrijkste doelstelling is dat ouders op een interactieve manier betrokken worden bij de school. Dit komt
de relatie met ouders ten goede en veel ouders profiteren dan van de boodschap die u te vertellen heeft.
Daarnaast is een belangrijke doelstelling dat u hoort wat ouders vinden en te vertellen hebben. U leert de
ouders daardoor beter kennen.
Subdoelen
o Ouders ervaren wat er op school gebeurt;
o Ouders hebben inbreng en denken mee met de school;
o Ouders en het team wisselen via discussie uit met elkaar;
o Ouders geven informatie aan de school;
o De school geeft informatie aan de ouders.
Randvoorwaarden
Voor het uitvoeren van deze interactieve ouderavond/middag is het nodig dat er voldoende mensen zijn om de
ouders te verwelkomen. Liefst is iedereen die met ouders te maken heeft aanwezig.
Frequentie
Een ouderavond wordt doorgaans tweemaal per schooljaar uitgevoerd.
Benodigde middelen en materialen voor uitvoering
Voor de uitvoering van de op het volgende werkblad beschreven activiteit zijn de volgende materialen en
middelen nodig:
o Hapjes voor de ouders, koffie en thee
o Vragenkaartjes en opdrachten voor de groepen ouders
o Voor iedere ouder een A4 met twee cultuurcirkels
o Flappen voor het nabespreken
o Materialen om de bijeenkomst een multicultureel karakter te geven en de vragen te illustreren
o Voldoende bemensing voor de begeleiding van de groepen ouders
Rollen en verantwoordelijkheden
In de hierna beschreven werkvorm gaat het erom dat ouders in gesprek raken over opvoeden in twee culturen.
Door middel van vragen vertellen zij hoe iets in hun eigen cultuur gaat en waar zij zich het beste thuis voelen. U
kunt ervoor kiezen iedere leerkracht met de ouders van zijn of haar groep aan de slag te laten gaan. Ook kunt u
de groepjes anders samenstellen. Dit heeft echter als nadeel dat leerkrachten ouders treffen waarmee zij
doorgaans weinig te maken hebben. Er is een persoon nodig die de tijd bewaakt. Daarnaast iemand die de
koffie en thee regelt en de groepen naar het juiste lokaal begeleid.
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5.1 Werkblad ouderavond: Opvoeden in twee culturen
De ouders krijgen vragen en/of opdrachtjes die zij in tweetallen uitvoeren. De vragen zijn opgehangen in het
lokaal, genummerd van 1 tot 10. De ouders gebruiken bij het beantwoorden het vel met twee cirkels
(cultuurcirkels). Bij iedere vraag zet de ouder een kruisje op de plek waar deze zichzelf het prettigst voelt of het
meest in past. Daarnaast zet iedere ouder voor hun kind(eren) een driehoekje in een van de cirkels, waar voelt
het kind zich het meeste thuis?
Stappen
o Inleiding door een externe gastspreker of de directie.
o Wat kunnen ouders verwachten op de ouderavond?
o Wat is het doel ?
o Wat is het programma?
o Verdeel de ouders in groepjes met een bepaalde kleur, bijvoorbeeld per klas.
o Laat elk groepje ouders naar het lokaal met hun kleur lopen.
o In het lokaal aangekomen krijgen de ouders vragen en/of opdrachtjes die zij in tweetallen uitvoeren. De
vragen zijn opgehangen in het lokaal, genummerd van 1 tot 10. De ouders gebruiken bij het beantwoorden
het vel met twee cirkels (cultuurcirkels). Bij iedere vraag zet de ouder een kruisje op de plek waar deze
zichzelf het prettigst voelt of het meest in past. Daarnaast zet iedere ouder voor hun kind(eren) een
driehoekje in een van de cirkels, waar voelt het kind zich het meeste thuis?
o Daarna gaan de ouders in een kring zitten en vertellen hoe hun cultuurcirkels eruit zien. Zitten er veel
kruisjes in de Nederlandse of andere cultuur? De vragen worden in de groep nog eens besproken. De
ouders en de professional delen hun ervaringen en gedachten.
o Afsluiting van de avond/middag
De vragen die ouders kunnen beantwoorden kunt u uiteraard ook zelf verzinnen. Hieronder staan
vragen die u kunt gebruiken:
o Beweging en sport; in Nederland wordt sport en beweging belangrijk gevonden, ook voor meisjes. Hoe is
dat in uw/of een andere cultuur? Waar voelt u zich het prettigst bij?
o Familierelaties en relaties met vrienden en kennissen. Ziet u verschillen in hoe er met vrienden en
kennissen wordt omgegaan binnen de Nederlandse en uw/of een andere cultuur? Waar voelt u zich het
meeste thuis?
o Voeding en eten. In Nederland hebben we de gewoonte dat mensen niet uitgenodigd worden om mee eten.
Hoe gaat u hiermee om als vrienden van uw kinderen bij u thuis spelen tijdens etenstijd? Hoe is dat in
uw/of een andere cultuur? Waar voelt u zich het prettigst bij?
o Vrienden en kennissen. Hoe is uw contact met vrienden en kennissen in Nederland. Hoe is dat in uw land
van herkomst/andere cultuur? Waar voelt u zich het prettigst bij?
o Geld. In Nederlands zijn veel voorzieningen; pensioen, werkloosheidsuitkering, uitkering als je ziek bent.
Hoe is dat in uw land van herkomst/andere cultuur? Waar is het volgens u het prettigst geregeld?
o Uw huis. Hoe woont u hier in Nederland. Hoe was dat voor u of uw familie in het land van herkomst/andere
cultuur. Waar voelt u zich het prettigst?
o Straffen en belonen van uw kind. Ziet u een verschil in de manier waarop kinderen worden gestraft en
beloond in Nederland en in uw land van herkomst/andere cultuur? Waar voelt u zich het beste bij en
waarom?
o Prestaties op school. Hoe belangrijk zijn voor u goede prestaties op school? Ziet u een verschil in de mate
waarin prestaties op school belangrijk worden gevonden in uw land van herkomst/andere cultuur en
Nederland? Waar voelt u zich het meeste thuis?
o Slapen. Hoe wordt er volgens u omgegaan met “op tijd naar bed gaan” in Nederland en in het land van
herkomst/andere cultuur? Waar voelt u zich prettig bij?
o Kleding. Zijn er verschillen in de wijze waarop jongens en meisjes zich mogen kleden als u kijkt naar
Nederland en uw land van herkomst/andere cultuur? Welke zijn dat en waar voelt u zich het prettigst bij?
Kring en terugkoppeling
Als alle tweetallen de vragen hebben beantwoord gaan de deelnemers in de kring zitten. De professional vraagt
vervolgens hoe het is geweest en wat er is geantwoord. Alle ouders laten hun A4 zien met de twee cirkels en
vertellen hoe de cirkels eruit zien. Voelt men zich thuis bij de Nederlandse gewoonten of bij die van hun land
van herkomst? De professional vraagt door en vraagt naar de mening van de andere ouder. Wellicht dat ook
ouders van Nederlandse afkomst deelnemen. Het is in dat geval leuk om de tweetallen samen te stellen uit
ouders met een verschillende afkomst.
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Inspiratie tot nieuwe activiteiten
5.2 Het verhalenhuis
Het Verhalenhuis ontstaat door (groepen) mensen met elkaar in contact te brengen die ogenschijnlijk weinig
met elkaar te maken hebben, maar die elkaar wel iets te vertellen hebben. Het Verhalenhuis is een bundeling
van verhalen die persoonlijke, organisatorische en/of maatschappelijke betekenis geeft aan luisteraars en
vertellers. Ontmoeting, contact, verbinding en interactie staan centraal (Verberne, 2010).
Doelgroep
Het Verhalenhuis is voor iedereen toegankelijk. In deze context zijn de ouders de doelgroep. Zij moeten met
elkaar in gesprek, om met elkaar in verbinding te komen. De methodiek kan ook voor ouders met leerkrachten
gelden, als die niet zo goed met elkaar communiceren. Een andere constructie is ouders en school met de wijk
(winkeliers, buurthuizen en dergelijke).
Doelstellingen
o Mensen (die elkaar nog niet kennen) bij elkaar brengen;
o Ontmoeting, contact en verbinding bewerkstelligen tussen ouders onderling;
o Vermengen van verschillende culturen in de school.
Randvoorwaarden
Het Verhalenhuis is een methodiek, welke onder begeleiding dient te worden uitgevoerd. Dit houdt in, dat er
externe begeleiding nodig is, om de methodiek uitvoerbaar te maken. Daarnaast, is het Verhalenhuis een
methode die een veilige sfeer behoeft. Wanneer deze ontbreekt, zullen de deelnemers niet open naar elkaar toe
zijn.
Voorbeelden en verwijzingen
Het Verhalenhuis is een methodiek van Bureau Inzicht Uitzicht. Via DaalAdvies, of direct via Bureau Inzicht
Uitzicht kan de methodiek worden geïntroduceerd op de school.

Stappenplan het Verhalenhuis
Stap 1. Leren vertellen
In eerste instantie, ga je met elkaar onderzoeken wat een goed verhaal is en hoe je dit kunt vertellen. Hiervoor
is het werken in kleine groepen raadzaam. Deze kleine groepen kunnen worden ingedeeld op etnische afkomst,
maar deze kunnen ook homogeen zijn. Het onderverdelen van de groepen, dient ter bevordering van het
stimuleren van de veilige onderlinge sfeer.
Stap 2. Leren uitwisselen
Nadat de groepen apart hebben uitgewisseld, worden de groepen gemengd. Zo ontstaan er nieuwe groepen,
welke gemengd zijn. Hier komen alle deelnemers uit verschillende groepen bijeen. Nu staat het leren
uitwisselen van verhalen in het middelpunt. Door de groepen te mengen, stimuleer je de deelnemers om hun
verhaal te delen met “ vreemden” , op een veilige manier.
Stap 3. Leren werken aan een narratieve ouderkamer
Ten slotte wordt het doel, het creëren van een verhalende ouderkamer. Zo krijg je een ruimte, waar verhalen
die er toe doen tussen allerlei verschillende mensen worden uitgewisseld. Deelnemers die al vanaf de ee rste
stap meedoen, kunnen anderen stimuleren om ook verhalen uit te wisselen. Op deze manier wordt de
vertelkring uitgebreid. Zo kunnen er verhaalactiviteiten worden opgezet die weer andere ouders kunnen
trekken.
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Inrichting van de ouderkamer
6.0 Ontwerp van de ouderkamer
De ouderkamer is een ruimte met een functie. Het moet een uitnodigende plek zijn, waar ouders graag naartoe
willen komen. De inrichting ervan kan daar veel aan bijdragen. Door de ouderkamer in te richten als een
gezellige huiskamer, wordt er een huiselijke sfeer gecreëerd, die de ouders aanspreekt. Niemand zit graag een
hele ochtend in een kale, koude ruimte. Daarom is de inrichting zo belangrijk.
Doelgroep
De doelgroep is de ouders. Als de ouderkamer aantrekkelijk wordt ingericht, wordt dit gedaan met het doel een
veilige herkenbare plek voor ouders te creëren.
Doelstellingen
o Vaststellen functies van de ouderkamer;
o Ouderkamer herkenbaar en aantrekkelijk inrichten;
o Een veilige sfeer creëren in de ouderkamer;
o Ouderkamer een afspiegeling laten zijn van de ouders en de school.
Stappen
Stap 1: Programma van eisen
Wat moet de ouderkamer uitstralen?
Is op dit moment vanaf de buitenkant zichtbaar dat dit de ouderkamer is?
Is er een duidelijke aanduiding dat hier de ouderkamer te vinden is?
Wat zijn de voor- en nadelen van de ligging van de ouderkamer? Zit deze op een goede plek, zijn ouders hier
snel afgeleid door alles wat eromheen gebeurt?
 Wat kan er in de hoeken worden gedaan? De mogelijkheid tot het maken van hoeken is gewenst. Die
hoeken kunnen zijn; een speelhoek, werkhoek, eethoek, rusthoek enzovoorts.
 Welke functies moeten er in de ouderkamer aanwezig zijn?
 Wie worden de gebruikers van de ouderkamer?
 Moe t de ruimte multifunctioneel zijn? Zo ja, dan moeten elementen in de ruimte makkelijk te verzetten zijn.
Stap 2: Schetsontwerp
 Na de huidige situatie in kaart te hebben gebracht wordt er een schetsontwerp gemaakt. Er kan met
potlood op doorzichtig folie worden gewerkt.
 Bedenk met elkaar welke meubels er in de ruimte moeten komen. Door de meubels meteen te tekenen, zie
je hoe de vormen binnen de ouderkamer passen. Dragen de vormen die worden bedacht, bij aan de sfeer
die er in de ouderkamer moet worden gecreëerd?
 Van welke materialen kunnen de meubels het beste worden gemaakt. Denk aan de uitstraling van
materialen en denk ook aan gewicht: lichte materialen zijn gebruikersvriendelijker.
 Bespreek welke kleuren er in de ouderkamer moeten komen.
 Maak gezamenlijk een sfeerbord. Dit kan door een collage te maken van afbeeldingen uit tijdschriften.
Welke sfeer moet de ouderkamer krijgen?
 Wanneer de ruimte zo efficiënt mogelijk is ingedeeld, is de schets af.
Stap 3: Bespreken van het eindresultaat
Bij het bespreken van het eindresultaat komen dingen als; kosten, uitvoering en eindverantwoordelijkheid aan
de orde.
 Maak een definitief inrichtingsvoorstel en als het kan, meteen een begroting.
 Hou in de gaten hoeveel budget er is voor de inrichting, en of dit genoeg is voor het plan dat er nu ligt.
 Om kosten te beperken kan gebruik worden gemaakt van reeds in school aanwezige meubels.
 Tot slot bespreekt men wat een goede logo en slogan voor de ouderkamer kunnen zijn.
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6.1 Draaiboek voor de inrichting van de ouderkamer
1. Voor welke functies of doeleinden wordt onze ouderkamer gebruikt?
(voorbeelden: presentatie/lezingen, informatie, spel, koffie drinken, hulp).
2. Voor welke van deze functies/doeleinden zal een eigen hoek kunnen worden
ingericht? (geef de hoeken een nummer en een naam)

Draaiboek taakverdeling en planning
Hoeknummer
en naam

Wie

Wat

Hoeknummer
en naam

Benodigde materialen

Waar

Wanneer start

Draaiboek materialen en kosten
Materiaalkosten

Wanneer gereed

Tijdsinvestering

Draaiboek randvoorwaarden
Hoeknummer
en naam

Randvoorwaarden
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Draaiboek vergaderschema
Betrokkenen
Taakgroep

Datum vergadering

Eindverantwoordelijke

Waarvoor

Locatie v ergadering

Onderwerp
Agendapunten

Draaiboek eindverantwoording en taken
Welke taken horen hierbij
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