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Goede samenwerking tussen de school en ouders is belangrijk voor een optimale ontwikkeling 
van elke leerling. Maar hoe betrekt u ouders bij het proces om een betere school te worden? 
Tijdens het 5e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid vindt u de inspiratie om werk te maken van 
ouderbetrokkenheid. Er wordt teruggeblikt op wat werkt in de praktijk en bijzondere ervaringen zullen 
gedeeld worden. 

Keynote speakers en experts op het gebied van ouderbetrokkenheid en school, zoals Peter de Vries (expert 
Ouderbetrokkenheid en CPS adviseur), Mariëtte Lusse (onderzoeker en lector Hogeschool Rotterdam) en 
Laura Bay (president Parent Teacher Association in de VS) komen aan het woord en zullen u inspireren. 
Alle betrokkenen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn welkom. Ervaar een dag vol goede 
praktijkvoorbeelden en inspiratie!

Wat steek ik ervan op?

Ouders leveren een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling 
van hun kind door ze te ondersteunen bij hun schoolwerk. 
Gedurende deze dag kunt u nieuwe ideeën opdoen 
over hoe ouders helpen de school te verbeteren. 
	 •			U	doet	inspiratie	op	door	de	verhalen		 	
  en praktijkvoorbeelden om werk te maken 
  van ouderbetrokkenheid.
	 •			U	gaat	met	minimaal	drie	tips	terug	naar	school	
  die direct toegepast kunnen worden in de praktijk. 

Nationaal Congres 
Ouderbetrokkenheid
2016
Maak werk van ouderbetrokkenheid!

Neem 
gratis 

een ouder 
mee!



Sprekers
Het 5e Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid wordt een dag vol interessante presentaties, 
forumdiscussies, best practices en meer. Veel experts op het gebied van ouderbetrokkenheid 
zullen aan het woord komen. 

Mariëtte Lusse is een bekende onderzoeker en lector in Nederland op het gebied van 
ouderbetrokkenheid. Vanuit de Hogeschool Rotterdam is zij actief betrokken bij 
vele schoolprojecten ouderbetrokkenheid in Rotterdam. Zowel in het basis- als in 
het voortgezet onderwijs. Ze promoveerde op onderzoek hoe vo-scholen in 
grootstedelijke context de samenwerking met ouders zo vorm kunnen geven dat dit 
bijdraagt aan meer schoolsucces van leerlingen. Mariëtte neemt u tijdens het Nationaal 
Congres Ouderbetrokkenheid 2016 mee in ouderbetrokkenheid met succesfactoren in de praktijk.

Laura Bay is president van de Parent Teacher Association (PTA) in de VS. In deze organisatie 
zoeken ouders én leraren samen naar het beste voor elke leerling. CPS werkt al een aantal 
jaren samen met de PTA. Laura vertelt over meer dan 100 jaar PTA-ervaring en wat dit heeft 
opgeleverd voor de leerlingen, ouders en leraren. Ze is een gedreven belangenbehartiger 
voor het onderwijs en leerlingen. Ook heeft ze veel ervaring als lerarencoach. 

Peter de Vries is Nederlands belangrijkste expert op het gebied van ouderbetrokkenheid, 
veelgevraagd spreker en auteur van onder meer de bestseller ‘Handboek Ouders in de school’ 
en het spraakmakende e-book ‘Ouderbetrokkenheid 3.0, van informeren naar samenwerken.’ 
Zijn recentste boek is het Handboek School in de samenleving: De Samenlevingsgerichte 
School van de 21e eeuw.
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Programma 
•	 09:30 - 10:00 Ontvangst met koffie en thee 
•	 10:00 - 10:15 Opening door dagvoorzitter 
   Myrthe Meurders
•	 10:15 - 10:30 Film Ouderbetrokkenheid 3.0 
•	 10:30 - 10:50 Praktijkverhalen van Mariëtte Lusse 
   en Selma Klinkhamer 
•	 10:50 - 11:00 Ouders en onderwijs
•	 11:00 - 11:15 Presentatie Peter Hulsen 
   Ouders & Onderwijs
•	 11:30 - 12:15 Presentatie Laura Bay 
•	 12:15 - 12:45 Interactieve sms-enquête m.b.t.   
   ouderbetrokkenheid
•	 12:45 - 13:45 Lunch 
•	 13:45 - 15:15 Sessies
 Sessie 1: Ouderbetrokkenheid 3.0 in de praktijk
 Sessie 2: Leren met ouders 3.0 
 Sessie 3: Ouderbetrokkenheid in het 
  voortgezet onderwijs 
 Sessie 4: Ouders voor ouders 
•	 15:30 - 15:50 Presentatie Peter de Vries
•	 15:50 - 16:00 Afsluiting door dagvoorzitter 
   Myrthe Meurders
•	 16:00 - 17:00 Afsluitende borrel

Locatie
Amersfoort

Duur
Eén dag van 10:00 uur tot 16.00 uur

Inschrijven
U	kunt	zich	inschrijven	voor	deze	inspirerende	dag	
via www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl

Voor wie: 
Alle betrokkenen in het basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs: leraren, leidinggevenden 
en ouders

Prijs: 
Deelname bedraagt € 399,- (neem gratis een betrok-
ken ouder ~ geen collega ~ mee!)

‘Ik laat me elk jaar weer verrassen. Ik vond de discussie op het podium en de reacties 
die het opriep erg verfrissend. Het geeft aan dat ouderbetrokkenheid naar een breder 
platform getrokken moet worden.’

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen:
www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl


