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S
chool en ouders lijken steeds meer 
te worden beschouwd als twee 
losstaande systemen die moeten 
samenwerken als partners. 
Over het algemeen zijn er de 

volgende vormen van contact tussen 
school en ouders:

School , ouders:
• de school informeert ouders over be-

langrijke zaken (met name in de tien-
minutengesprekken, gesprekken naar 
aanleiding van het handelingsplan, 
schoolkrant en schoolgids, enzovoort).

Ouders , school:
• ouders vertellen hoe het thuis gaat 

met hun kind of brengen hun visie in 
naar aanleiding van het door de school 
opgestelde handelingsplan;

• ouders mogen zich uitspreken over de 
school door middel van de regelmatig 
terugkerende ouderenquête (en verder 
kunnen zij natuurlijk zaken aangeven 
bij de leerkracht en de directeur);

• ouders helpen mee op school.

Ouders %, school:
• de MR – bestaande uit een school- en 

oudergeleding - is het formele contact 
tussen ‘de’ ouders en ‘de’ school.

Er zijn natuurlijk nog tal van andere 
vormen om het contact tussen school en 
ouders vorm te geven. Toch zullen veel 
scholen en ouders het bovenstaande 
herkennen als manieren om ouderbetrok-
kenheid vorm te geven. Echter, wanneer 
het bij deze zaken blijft, zal ouderbetrok-
kenheid te weinig van de grond komen. 
Wat voorbeelden:

• De school informeert ouders… In 
hoeverre is er bij informeren sprake 
van een gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid van school en ouders?

• Geeft de ouderenquête wel voldoende 
informatie? Deze gaat immers vaak 
uit van gemiddelde cijfers, terwijl de 
‘onderkant’ van de cijfers (maar vooral 
de argumenten die aan deze cijfers 
ten grondslag liggen) waarschijnlijk de 
beste informatie geeft over kansen om 

de school daadwerkelijk te verbeteren.
• De MR handelt formele zaken af vol-

gens vastgestelde procedures, maar 
wordt daardoor de betrokkenheid van 
alle ouders vergroot?

Het zojuist besproken model lijkt vooral 
uit te gaan van een school die ouder-
betrokkenheid alleen vormgeeft door 
 ouders slechts te informeren en tevre-
den te houden, in plaats van onderwijs 
te zien als een gemeenschappelijke ver-
antwoordelijkheid van school en ouders 
samen. Onderwijs is immers ‘slechts’ 
een onderdeel van de opvoeding? 

Bovenstaand model zet school en 
ouders in een geheel andere verhouding 
tot elkaar: 
• de school informeert ouders niet 

alleen, maar betrekt hen in alles wat 
hun kind betreft, vanaf het allereer-
ste begin (bijvoorbeeld al bij het op-
stellen van een handelingsplan door 
mee te schrijven of gericht input te 
leveren, waardoor het maken van 
een handelingsplan een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van school 
en ouders is);

Ouderbetrokkenheid 
vraagt om omdenken

School Ouders
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Sport
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enz…

Totale opvoeding waarvoor 
ouders verantwoordelijk zijn:

Door Peter de Vries

Als intern of ambulant begeleider zit je er soms mooi tussen: je begrijpt 

de ouders maar je wilt je collega niet afvallen die de ouders in een gesprek 

nauwelijks met begrip bejegent. Hoe kan het toch dat veel leerkrachten ouders 

niet lijken te begrijpen, terwijl ze soms zelf ouder zijn?
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• ouders worden erkend in hun specifie-
ke deskundigheid tijdens het leerpro-
ces, zij kennen hun kind het best;

• ouders worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid in het onderwijs-
proces.

Ouderbetrokkenheid is daarom een 
niet-vrijblijvende en gelijkwaardige 
samenwerking tussen ouders en school 
waarin ouders en school vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
werken aan de (school)ontwikkeling 
van het kind. Het is dan ook de vraag 
of het begrip ‘partners’ en ‘educatief 
partnerschap’ wel handige begrippen 
zijn. Ouders zijn geen ‘partners’ maar 
‘ouders’ van hun kinderen en in die 
hoedanigheid dienen zij hun verant-

woordelijkheid te nemen. ‘Partners’ en 
‘educatief partnerschap’ zijn termen 
die slechts het schoolperspectief op 
ouderbetrokkenheid weergeven en 
niet het perspectief dat onderwijs een 
onderdeel van opvoeden is. 

Vier uitgangspunten
Het hoort bij het vak van intern of 
ambulant begeleider om aan collega-
leerkrachten te laten zien hoe je kunt sa-
menwerken met ouders. Dat vraagt vaak 
om stevig ‘omdenken’ van die collega’s. 

In de praktijk betekent dit het toepassen 
van vier essentiële uitgangspunten. Via 
het opkomen voor deze uitgangspunten 
is de ambulant of intern begeleider in 
feite een ‘ambassadeur’, niet van ou-
ders, maar van de sámenwerking tussen 
school en ouders en dus ambassadeur 
van het kind. Ieder kind heeft immers 
recht op een goede samenwerking tus-
sen school en ouders.

Uitgangspunt 1

Denk en werk vanuit een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid.

Onderwijs is per definitie een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van school en 
ouders. Kinderen doen het beter, blijven 

langer op school en houden meer van 
de school wanneer scholen, gezinnen 
en de samenleving samenwerken in het 
leerproces van kinderen (Henderson en 
Mapp 2002).

Uitgangspunt 2

Handel altijd vanuit gelijkwaardigheid 
en spreek je collega’s daarop aan.

Ouderbetrokkenheid staat of valt bij een 
gelijkwaardig contact tussen school en 

ouders. Schoolmedewerkers en ouders 
hebben hun eigen actieve inbreng, en de 
plaatsen waar gesprekken worden ge-
voerd zijn voor iedereen comfortabel en 
gelijkwaardig. Ook is er voldoende tijd 
voor alle deelnemers. Gesprekken met 
ouders kunnen zodoende nooit alleen 
maar het informeren van ouders zijn. 
Ouders worden gezien als deskundig 
en weten soms meer van een bepaald 
probleem dan de leerkracht. 
Stop met tienminuntengesprekken als 
vaststaande vorm, daarmee worden 
veel ouders tekortgedaan. Een beter 
alternatief is de laatste twee dagen van 
de schoolvakantie met elke ouder een 
intakegesprek te voeren (de leerkracht 
en in sommige gevallen in bijzijn van 
de ib’er), liefst met de leerling erbij, en 
spreek met iedere ouder een passend 
gespreksarrangement af dat aansluit 
op de behoefte van de ouder en van 
de school. In de ene situatie is dat een 
paar keer 10 minuten in een jaar, in een 
andere situatie halverwege het jaar een 
uur. In een gelijkwaardig gesprek is dit 
goed af te spreken. Effecten? Meer 
tevredenheid, spreiding van gesprekken 
en dus minder werkdruk, en communi-
catie op maat. 
Gelijkwaardigheid betekent ook dat 
het leerlingdossier en liefst ook het 
leerlingvolgsysteem voor ouders open 
staat. Informatie van leraren én ouders 
vindt hierin een plaats. Dit stimuleert dat 
school en ouders met één mond praten 
in het belang van de leerling, zorgt dat 
ouders mee verantwoordelijk voor het 
onderwijsproces zijn en maakt eventuele 
verschillen in de ontwikkeling van de 
leerling tussen school en thuis gemakke-
lijker zichtbaar. Deze verschillen kunnen 
dienen als basis voor een gemeenschap-
pelijke aanpak. Bijvoorbeeld: een kind 
dat op school nogal verlegen is, kan (als 
reactie daarop?) thuis onhandelbaar zijn.

Uitgangspunt 3

respect.

Handel en spreek altijd vanuit respect. 
Praat positief over ouders en spreek je 
collega’s erop aan wanneer zij dat niet 
doen. Dat kan zomaar gebeuren in de 
koffiekamer: even je hart luchten over 
bepaalde ouders. Natuurlijk is het zo 
dat je soms je verhaal kwijt moet, maar 
doe dat altijd in een professionele con-
text, bijvoorbeeld in een één-op-één-
gesprek met jou als begeleider. Van je 

Ouderbetrokkenheid is een 

niet-vrijblijvende en 

gelijkwaardige samenwerking



17

collega’s mag je dat eisen in het belang 
van het kind. Spreek je collega’s erop 
aan als er negatief over ouders wordt 
gesproken tijdens koffiepauzes. Van ou-
ders wordt verwacht dat zij respectvol 
aan het hek spreken over de school en 
over leerkrachten. Van de medewerkers 
van de school mag precies hetzelfde 
worden verwacht in hun gesprekken 
over ouders.

Uitgangspunt 4

stimuleer hoge verwachtingen ten 
aanzien van ouders!

Laagopgeleide ouders, allochtone ou-
ders… kun je van hen wel iets verwach-
ten? Juist deze ouders hebben een extra 
zetje nodig! Zij hebben dikwijls hoge 
verwachtingen van de school en te lage 
verwachtingen van zichzelf.

Leerprestaties
Volgens de Amerikaanse wetenschapper 
Anne Henderson moet ouderbetrokken-
heid altijd gericht zijn op het verhogen 
van leerprestaties, want ouderbetrok-
kenheid is hierop van grote positieve 
invloed. Als school verhoog je ouderbe-
trokkenheid door ouders:
* steeds te laten weten dat ze betrokken 
móeten zijn, in het belang van hun kind;
* te helpen om zich capabel te voelen, 
de school heeft hier een taak in;
* zich uitgenodigd en welkom te laten 
voelen om bij te dragen aan de leeront-
wikkeling van hun kind.

Wanneer je merkt dat je collega’s te lage 
verwachtingen van ouders hebben, maak 
dit dan bespreekbaar met hén. Soms is 
het nodig om bepaalde groepen ouders 
extra te begeleiden in hun taak om hun 
kind te ondersteunen in het leerproces. 

Een goede manier om ouderbetrokken-
heid in dit kader vorm te geven, is het 
organiseren van zogenaamde Family 
Learning Events. Ook ouders moeten na-
melijk voortdurend geschoold worden om 
hun belangrijke taak uit te kunnen voeren 
in het onderwijs aan hun kind. 
Voor allochtone ouders zien deze Family 
Learning Events er anders uit dan voor 
hoogopgeleide ouders, maar beide 
groepen hebben ze nodig. Organiseer 
bijvoorbeeld studieavonden voor ouders 
en besteed voor sommige ouders veel 
aandacht aan talige activiteiten. Spreek 
ouders erop aan wanneer zij deze bijeen-
komsten niet bezoeken. Ouderbetrok-
kenheid is immers een niet-vrijblijvende 
en gelijkwaardige samenwerking tussen 
ouders en school. ❦
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‘Binnen de LBBO en LBib was het 
onderwerp en de stellingname van de 
auteur voer voor discussie. 

Discussieer met ons mee en 
geef je mening op de ib-groep 
op LinkedIn! 

Zie hiervoor: (http://www.linkedin.
com/groups/Intern-Begeleiders-LBib-
3674251?gid=3674251&trk=hb_
side_g)

Het is sowieso interessant om regel-
matig op LinkedIn de discussiegroe-
pen van uit LBib, LBab en LBgs te 
volgen. Deze gaan over zaken rondom 
actualiteiten die ons bezighouden.  Je 
vindt ons door te zoeken op de groep 
intern begeleiders, ambulant begelei-
ders en/of  gedragsspecialisten.
Hiervoor dien je wel eerst bij LinkedIn 
te zijn aangemeld als lid. Meer 
informatie hierover kun je op onze 
websites terugvinden onder het kopje 
Sociale Media-LinkedIn.


