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Bijlage 17 
Voorbeeld inventarisatieformulier  
Ouderparticipatie 3.0

Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.3.2.

Dit formulier kan bijvoorbeeld worden ingevuld na het startgesprek of op een ander 
moment waarop de ouder aangeeft zijn expertise/ervaring te willen inzetten.

Naam ouder

Ouder van leerling(en) op moment van 
invullen

Naam leerling Groep/klas

In te zetten expertise/ervaring (denk 
aan beroep/hobby)

In te zetten voor:
•  Leerlingen (alleen eigen groep/

klas of ook andere groepen/
klassen)

•  Andere ouders
• Leraren (bijvoorbeeld studiedag)

Vorm inzet (les, workshop) 
“bijvoorbeeld workshop geven aan 
leraren tijdens studiedag” 

Beschikbaarheid (hoeveel tijd, welke 
dagen/dagdelen, welke periode) 

Aanpassen bij wijziging

Contactpersoon school

Datum invullen

Vraag aan de ouder of hij zijn kennis/expertise wil blijven inzetten op het moment dat 
zijn kind(eren) van school gaan. 

Bijlage 18 
360 graden feedback Ouderbetrokken-
heid 3.0 voor schoolleiders

Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9.

Nota bene: na de uitleg over de 360 graden feedback zijn twee aanbiedingsbrieven 
toegevoegd voor ouders, collega’s en leerlingen.

Werkwijze
Collega’s: vraag aan minimaal 4 collega’s (onderwijsgevend en 
onderwijsondersteunend personeel) om onderstaande vragen te beantwoorden.
1  Alle groepen (primair onderwijs) of leerjaren/afdelingen (voortgezet onderwijs) zijn 

vertegenwoordigd. Als de school dus bijvoorbeeld een havo- én een vmbo-afdeling 
heeft, wordt een collega uit havo 1 én een collega uit vmbo 1 gevraagd. Enzovoort.

2  Wanneer meerdere collega’s binnen een leerjaar hiervoor in aanmerking komen, 
neem dan de eerste in het alfabet. Als hij de vragenlijst om wat voor reden dan ook 
niet of moeilijk kan beantwoorden, neem dan de volgende in het alfabet. 

Ouders: vraag een aantal ouders om onderstaande vragen te beantwoorden.
1  Alle groepen (primair onderwijs) of leerjaren/afdelingen (voortgezet onderwijs) zijn 

vertegenwoordigd. Als de school dus bijvoorbeeld een havo- én een vmbo-afdeling 
heeft, wordt een ouder uit havo 1 én een ouder uit vmbo 1 gevraagd. Enzovoort.

2  Wanneer meerdere ouders binnen een leerjaar hiervoor in aanmerking komen, 
neem dan de laatste in het alfabet. Als hij de vragenlijst om wat voor reden dan ook 
niet of moeilijk kan beantwoorden, neem dan de voorlaatste in het alfabet. 

Leerlingen (alleen voortgezet onderwijs): 
1  Alle groepen (primair onderwijs) of leerjaren/afdelingen (voortgezet onderwijs) zijn 

vertegenwoordigd. Als de school dus bijvoorbeeld een havo- én een vmbo-afdeling 
heeft, wordt een leerling uit havo 1 én een leerling uit vmbo gevraagd). Enzovoort.

2  Wanneer meerdere leerlingen binnen een leerjaar hiervoor in aanmerking komen, 
neem dan de eerste in het alfabet. Als deze leerling de vragenlijst om wat voor 
reden dan ook niet of moeilijk kan beantwoorden, neem dan de volgende in het 
alfabet. 

In alle situaties: kies zelf op welke manier de vragen worden voorgelegd (op papier, per 
mail of op een andere wijze). Plan maximaal twee weken in voor dit onderzoek. 
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Voorbeeld: aanbiedingsbrief voor ouders/collega’s bij vragenlijst Ouderbetrokkenheid 3.0 

Plaats, datum

Beste ouder/verzorger/collega,

Op onze school werken we aan een goede samenwerking tussen 
school en ouders. Ook als directeur/schoolleider heb ik hierin een 
verantwoordelijkheid en wil daarom graag onderzoeken hoe ik kan 
zorgen voor een optimale samenwerking tussen school en ouders. 
Ik wil u vragen om mee te denken en mij van tips en feedback 
te voorzien. Daarvoor kunt u de volgende vragen schriftelijk 
beantwoorden. 
Wilt u de beantwoorde vragen uiterlijk (datum) weer bij mij inleveren? 
Wanneer u behoefte hebt om uw antwoorden mondeling toe te lichten, 
dan hoor ik dat graag.

1  Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee doorgaan als het 
gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders? 

2  Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee stoppen als het 
gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders? 

3  Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee beginnen als het 
gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders?

Hartelijk dank voor uw/jouw medewerking!

Naam

Voorbeeld: aanbiedingsbrief voor leerlingen voortgezet onderwijs bij vragenlijst  
Ouderbetrokkenheid 3.0 

Plaats, datum

Beste naam,

Op onze school werken we aan een goede samenwerking tussen 
school en jouw ouders. Als directeur/afdelingsleider wil ik hier ook 
mijn best voor doen. Ik ben benieuwd naar jouw mening en tips 
hierover. Daarom wil je vragen om de volgende drie vragen op papier 
te beantwoorden. Je kunt de antwoorden tot uiterlijk (datum) bij mij 
inleveren.

1  Dit vind ik goed op onze school als het gaat om het samenwerken 
met (mijn) ouders: 

2  Dit zou onze school anders kunnen doen als het gaat om het 
samenwerken met (mijn) ouders: 

3 Welke tips heb je voor mij als schoolleider?  

Hartelijk dank voor je medewerking!

Naam
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Voorbeeld: aanbiedingsbrief voor ouders/collega’s bij vragenlijst Ouderbetrokkenheid 3.0 

Plaats, datum

Beste ouder/verzorger/collega,

Op onze school werken we aan een goede samenwerking tussen 
school en ouders. Ook als directeur/schoolleider heb ik hierin een 
verantwoordelijkheid en wil daarom graag onderzoeken hoe ik kan 
zorgen voor een optimale samenwerking tussen school en ouders. 
Ik wil u vragen om mee te denken en mij van tips en feedback 
te voorzien. Daarvoor kunt u de volgende vragen schriftelijk 
beantwoorden. 
Wilt u de beantwoorde vragen uiterlijk (datum) weer bij mij inleveren? 
Wanneer u behoefte hebt om uw antwoorden mondeling toe te lichten, 
dan hoor ik dat graag.

1  Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee doorgaan als het 
gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders? 

2  Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee stoppen als het 
gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders? 

3  Waar moet ik als directeur/schoolleider vooral mee beginnen als het 
gaat om een goede samenwerking tussen school en ouders?

Hartelijk dank voor uw/jouw medewerking!

Naam

Voorbeeld: aanbiedingsbrief voor leerlingen voortgezet onderwijs bij vragenlijst  
Ouderbetrokkenheid 3.0 

Plaats, datum

Beste naam,

Op onze school werken we aan een goede samenwerking tussen 
school en jouw ouders. Als directeur/afdelingsleider wil ik hier ook 
mijn best voor doen. Ik ben benieuwd naar jouw mening en tips 
hierover. Daarom wil je vragen om de volgende drie vragen op papier 
te beantwoorden. Je kunt de antwoorden tot uiterlijk (datum) bij mij 
inleveren.

1  Dit vind ik goed op onze school als het gaat om het samenwerken 
met (mijn) ouders: 

2  Dit zou onze school anders kunnen doen als het gaat om het 
samenwerken met (mijn) ouders: 

3 Welke tips heb je voor mij als schoolleider?  

Hartelijk dank voor je medewerking!

Naam




