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Voorwoord 

De iOuder als koffer is ontwikkeld binnen het project Diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid in het 

secundair onderwijs. 

Dit project is één van de projecten binnen NOvELLe. 

NOvELLe staat voor Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise voor de Limburgse 

Lerarenopleiding en werd opgericht naar aanleiding van het decreet betreffende de 

lerarenopleidingen in Vlaanderen van 6 december 2006. In dit decreet wordt de samenwerking 

tussen verschillende aanbieders van de lerarenopleiding aangemoedigd via de uitbouw  van een 

expertisenetwerk  of regionaal platform voor lerarenopleidingen. 

Het doel is de expertise van de verschillende lerarenopleidingen in complementariteit te bundelen en 

te ontwikkelen ter verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen en ter versterking van de 

dienstverlening op het vlak van de continue professionalisering van leraren. 

De volgende personen en onderwijsinstellingen werkten mee aan dit project. 

Projectleden: 

 Greet Van Doren, CVO Limlo Diepenbeek - promotor 

 Guido Swinnen, KHLim - copromotor 

 Ingrid Heps, XIOS Hogeschool Limburg 

 Els Keunen CVO Limlo Diepenbeek 

 Leon Timmermans, CVO STEP Hasselt 

In 2007-2008 en 2008-2009 werkten  ook nog mee: 

 Johan Arduï, KHLim 

 Marijke Hendrickx, Xios Hogeschool Limburg 

 Daniël Vandersmissen, KHLim 

Ondersteund door de coördinatiecel van NOvELLe: 

 Prof. Dr.  Jan Broeckmans 

 Marijke Huber 

 Lien Vanhoef 

 Jos Veijfeijken 

 

Onze welgemeende dank gaat uit naar de scholen die we mochten interviewen en naar alle 

scholen, onderwijs- en pedagogische diensten die ons feedback hebben gegeven gedurende 

de looptijd van het project. 

 

Contactname kan via: e-mail: project2.novelle@uhasselt.be 
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Inleiding 

Binnen het project diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid in het secundair onderwijs hebben we 

gekozen voor de focus ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid is een hefboom naar gelijke 

onderwijskansen. Ervaring en onderzoek tonen aan dat een goede samenwerking tussen ouders en 

school het welbevinden en de leerprestaties van leerlingen bevordert. 

Heel wat scholen zijn hiervan overtuigd. Ze nemen initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid en hebben 

al doende hun eigen specifieke deskundigheid opgebouwd.  Andere scholen zitten met heel wat 

vragen. Scholen willen vaak pasklare antwoorden. Dit is niet zo eenvoudig.  Een initiatief opzetten is 

altijd maatwerk. Men dient rekening te houden met de situatie van de school: de grootte, de 

leerlingenpopulatie (leeftijd, afkomst, …), de schoolcultuur, de visie op samenwerking en inspraak 

enz. 

Het opzet van ons project is tweeledig. Enerzijds trachten we secundaire scholen en basisscholen te 

ondersteunen om met het hele schoolteam een visie te ontwikkelen rond ouderbetrokkenheid. 

Anderzijds willen we voor de lerarenopleiding inhoudelijke en methodische handvatten aanreiken 

om een aantal competenties en attitudes uit het beroepsprofiel van leraar te versterken.  Meer 

bepaald gaat het over onderstaande competenties en attitudes.  

Functioneel geheel 6: De leraar als partner van de ouders of verzorgers. 

6.1 De leerkracht kan zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de 
leerling. 

De ondersteunende kennis omvat elementen van deontologie in verband met gegevens over 
de leerling. 

6.2 De leerkracht kan met ouders of verzorgers communiceren over het kind in de school op 
basis van overleg met collega's of externen. 

De leerkracht kan : 

6.2.1 met de hulp van collega's informatie verstrekken over leervorderingen, studiekeuze 
en/of beroepskeuze, gedrags- en houdingsaspecten; 

6.2.2 in overleg adviezen voor de studieaanpak thuis geven; 

6.2.3 doorverwijzen naar interne begeleidingsvoorzieningen. 

De ondersteunende kennis omvat agogische inzichten met betrekking tot de communicatie 
tussen school en ouders, kennis van interne en externe begeleidingsdiensten en van externe 
hulpverleningsinstanties. 

6.3 De leerkracht kan in overleg met het team, communiceren met de ouders of verzorgers 
over het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders. 
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De ondersteunende kennis omvat kennis van de diversiteit van sociale en culturele 
realiteiten van ouders of verzorgers, en communicatietechnieken. 

6.4 De leerkracht kan met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs. 

De ondersteunende kennis omvat referentiekaders om onderwijskundige thema's en 
ontwikkelingen te duiden. 

6.6 De leerkracht kan strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige 
ouders. 

De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige 
ouders kunnen vergemakkelijken. 

 

Functioneel geheel 8: De leraar als partner van externen 

8.1 De leerkracht kan in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en 
samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. 

De leerkracht kan : 

8.1.1 in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met 
onderwijsbetrokken initiatieven gericht op kinderen en jongeren; 

8.1.2 in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met 
onderwijsbetrokken initiatieven gericht op leerkracht- en teamondersteuning. 

De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om initiatieven of instanties op te sporen 
die actief zijn in een betrokken regio. 

8.3 De leerkracht kan, onder meer met het oog op gelijke onderwijskansen en in overleg met 
collega's, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele 
sector. 

De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om in de betrokken regio actieve instanties 
en initiatieven op te sporen. 

De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele 
situaties. 

Attitudes 

A1 beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen over ouderbetrokkenheid of tot een 
handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragen 

A2 relationele gerichtheid: in contacten met ouders en anderen kenmerken van echtheid, 
aanvaarding, empathie en respect tonen 
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A3 kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde 
van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te 
verifiëren, alvorens een stelling in te nemen 

A7 verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor ouderbetrokkenheid op school 
en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen 

A8 flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, 
doelen, mensen en procedures. 

 

De volledige lijst van competenties en attitudes van de leraar vind je via volgende link:   

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13952#245903 .  

Als output van ons project zijn we gekomen tot een methodiek met bijhorende materialenkoffer om  

over de eigen visie op ouderbetrokkenheid en mogelijke initiatieven na te denken. We noemen hem 

iOuder.’ 

iOuder’ staat voor: de interessante ouder, de intelligente ouder, in interactie met ouders, de ouder 

en ik. Het is het resultaat van een zoektocht om studenten en leerkrachten  een werkvorm aan te 

bieden die hen toelaat zich op een interactieve wijze in te leven in ouderbetrokkenheid. 

Daarnaast is er ook een website waarvan de materialen te downloaden zijn en waar 

inspiratiebronnen worden aangereikt:  www.iOuder.eu 

In deze handleiding vind je eerst meer uitleg omtrent de opzet van de iOuder en een visie op 

ouderbetrokkenheid. Daarna wordt uitgebreid beschreven wat je in de koffer vindt en hoe je ermee 

aan de slag kan gaan. Op momenten dat de website aanvullend kan gebruikt worden, wordt er naar 

verwezen. 

Noot: ofschoon deze iOuder tot stand kwam in het kader van een project gericht op secundair 

onderwijs en op de lerarenopleidingen tot leraar secundair onderwijs , zijn we van oordeel dat het 

kader op ouderbetrokkenheid ook kan gebruikt worden binnen het basisonderwijs en dus ook binnen 

de lerarenopleiding tot leraar basisonderwijs. De voorbeelden moeten dan wel aangepast worden 

aan het basisonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13952#245903
http://www.iouder.eu/
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1.  Opzet van iOuder 

Op basis van literatuur en interviews met secundaire scholen zijn we gekomen tot een kader rond 

ouderbetrokkenheid, aan de hand waarvan men als leerkracht of als student kan nadenken over de 

terreinen waarin men ouders wil betrekken en in hoeverre men ze wil betrekken. 

De ontwikkelde methodiek en bijhorende materialenkoffer is bedoeld om op een planmatige manier 

aan de slag te gaan rond ouderbetrokkenheid.   

Met ‘ouder’ bedoelen we iedereen die de ouderlijke verantwoordelijkheid op zich neemt. De school 

dient dus zeker oog te hebben voor andere en nieuwe gezinscontexten en –vormen. 

Hieronder bespreken we in grote lijnen het opzet van de iOuder. 

 

1.1 Doel 

Een inspirerend kader en methodiek om als student aan de lerarenopleiding en/of als 
leerkrachtenteam te werken rond visieontwikkeling en initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid. 
 

- Lerarenopleiding: via deze methodiek kan men studenten een visie laten ontwikkelen m.b.t. 
ouderbetrokkenheid en hen via stageopdrachten de kans geven deze visie te toetsen aan en 
concrete gestalte te geven via de realiteit. 

- Basis- en secundair onderwijs: leerkrachtenteams  kunnen aan de hand van deze methodiek 
hun visie en initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid in kaart brengen en optimaliseren. 

 
 

1.2 Materiaal 

Om bovenstaande doelen te realiseren werd volgend materiaal ontwikkeld: 

- Koffer: iOuder 

- Website   www.iOuder.eu  
Met inspiratiebronnen: praktijkvoorbeelden, weblinks, literatuurlijst, uitbreiding van    
materialen van de koffer, contactgegevens. 
 

Concrete doelen en mogelijkheden van het materiaal: 

 Reflecteren over de visie op ouderbetrokkenheid en deze expliciet maken. 

 Initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid (aangebracht door de studenten of door 
leerkrachten en andere personeelsleden binnen het  basis – en secundair onderwijs)  
in kaart brengen i.f.v. de vraag op welke terreinen willen we ouders betrekken en in 
hoeverre willen we ze betrekken (betrokkenheidniveau). 

 Vanuit de twee vorige punten doelen en acties bepalen. 

http://www.iouder.eu/
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Om over te gaan tot concrete acties kan het interessant zijn om inspiratie te putten 
uit dingen die reeds bestaan.  Zoals hoger reeds vermeld kan je op onze website 
inspiratiebronnen vinden. 

1.3 Planmatig werken 

Via de ontwikkelde materialen kan je planmatig aan de slag gaan.  
Om ouders te betrekken dien je als school eerst een visie te ontwikkelen en vervolgens actie te 
ondernemen om ouderbetrokkenheid verder te kunnen uitbouwen.  
In het schema hieronder worden de stappen en deelstappen weergegeven. Daarna lichten we het 
schema toe. 
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1.3.1 Het ontwikkelen van een visie 
 

Bij het ontwikkelen van een visie zijn volgende vragen richtinggevend. 

- Wat is ouderbetrokkenheid? 

- Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk? 

- Waarin dienen ouders betrokken te zijn/te worden? 

- In welke mate dienen ouders betrokken te zijn/te worden? 

- Via welke initiatieven kan dit gerealiseerd worden? 

 

1.3.2 Aanpak 
 

1.3.2.1 Doelen stellen 

 
- Start met  een contextanalyse en/of beginsituatie analyse. 

Iedere leerling, iedere ouder, maar ook iedere leerkracht en school heeft zijn eigenheid: 
taal(gebruik), (sub)cultuur, kwaliteiten, opleidingsniveau, onderlinge relationele 
voorgeschiedenis, leeftijd, … 
Het is dus belangrijk om je als school af te vragen: Wie zijn wij als school, wie zijn de 
ouders, wie zijn onze leerlingen (leeftijd, afkomst, …),  hoe zijn we ingebed in de 
omgeving enz. 
Je kan hierbij vragen stellen naar de competentie, het competentiegevoel van alle 
betrokkenen, de verwachtingen, het gevoel van invloed te hebben, de wil en drijfveren 
van iedereen, enz. (ter inspiratie verwijzen we ook nog naar de tekst Kijkwijzer 
ouderbetrokkenheid en naar het boek Gezin en school VLOR, 2011 p 153, 206-208). 

- Bepaal je doelen. 
- Indien teveel doelen, beperk je dan en kies deze die het meest prioritair zijn. 
- Formuleer de doelen als smartdoelen (specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch voor 

de verschillende betrokkenen en tijdsgebonden) 
 

1.3.2.2  Actie ondernemen 

 
Vanuit de doelen en rekening houdend met de contextanalyse kunnen er nu acties worden 
gepland.  
Ga hierbij stapsgewijs aan de slag en laat je leiden door volgende vragen. 
 
- Wat moeten we als leerkracht/als school eerst nog weten? Bijv. wat willen de ouders, 

welke ouders bereiken we tot nu toe wel en welke niet en welke verklaringen zijn 
hiervoor, … 

- Welke ondersteuning hebben we zelf als school, als leerkracht nodig? Bijv. 
communicatievaardigheden, kennis van andere culturen, contacten met brugfiguren, 
enz. 

- Met wie gaan we samenwerken en hoe? Welke (externe) partners willen we betrekken 
bij het opzetten van de initiatieven? 
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Schoolgerelateerde partners: andere basis- en secundaire scholen al dan niet op basis 
van goede praktijkvoorbeelden, CLB,  pedagogische begeleidingsdiensten, 
schoolopbouwwerk, lokaal overleg platform, ouderkoepels, de lerarenopleidingen enz. 
Schoolexternen: organisaties die werken met kansengroepen en als brugfiguur kunnen 
fungeren, de opvoedingswinkel,…  
 

Voor het plannen van acties kan het Gantt- schema inspirerend werken: 
http://www.projectplace.nl/features/project-planningtool/ 
 

 
 

1.3.2.3 Evalueren van doelen en acties 

 
Na een bepaalde tijd evalueer je of de acties hebben bijgedragen tot de vooropgestelde 
doelen. Betrek iedereen bij dit evaluatieproces. 
 

 
 
Noot: om het proces planmatig te laten verlopen,  reiken we twee tools aan: 
 

- PDCA-cirkel 
 

Bron: 
http://123management.nl/0/020_structuur/a212_structuur_05_processtructuur_pdca.html  

 

                                     

 

- Bijlage 5 in deze handleiding: een instrument/checklist  voor  het  bepalen van een visie en 
doelen en het actiegericht en evaluerend werken. Voor basis – en secundaire scholen is dit 
zeker een interessant werkinstrument om de dingen digitaal bij te houden. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projectplace.nl/features/project-planningtool/
http://123management.nl/0/020_structuur/a212_structuur_05_processtructuur_pdca.html
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2.  Visie op ouderbetrokkenheid 

Vooraleer je aan de slag gaat met de iOuder willen we een aantal aspecten toelichten die van belang 

zijn bij het ontwikkelen van een visie. 

2.1  Wat is ouderbetrokkenheid ?  

Ouderbetrokkenheid is een ruim begrip. We nemen je mee  in de beschrijving van het begrip zoals 

wij het hanteren in onze methodiek.  

Bij betrokkenheid kan het gaan van een eerder passief engagement zoals interesse, aandacht hebben 

voor, geïnformeerd zijn over, zich verbonden voelen met tot een actief engagement waarbij 

ondersteuning, een helpende hand en inspraak een plaats krijgen. 

Daarnaast dient men zich af te vragen waarop ouders betrokken (kunnen, mogen, moeten, willen) 

zijn en met welk doel. We hanteren volgende driedeling. 

 Ouderbetrokkenheid thuis met als doel het welbevinden, het leren en de leerprestaties van 

het eigen kind op te volgen en te optimaliseren. 

 Ouderbetrokkenheid op school met hetzelfde doel als hierboven; opvolgen en ondersteunen 

van het welbevinden en de schoolloopbaan van het eigen kind. 

 Ouderbetrokkenheid op klas - en/of schoolgebied met als doel het welbevinden en de 

leerprestaties niet alleen van het eigen kind maar ook dat van alle leerlingen te bevorderen. 

We diepen deze 3 vormen van ouderbetrokkenheid verder uit. 

Ouderbetrokkenheid thuis gaat het over de schoolse betrokkenheid van de ouders die zich 

uit in interesse tonen voor, in opvolging van het leren,  van het huiswerk en van datgene wat 

op school gebeurt. Het betekent ook dat  er thuis stimulansen worden gegeven en/of  samen 

dingen gedaan worden die niet onmiddellijk school gerelateerd zijn, maar die toch een 

invloed kunnen hebben op prestaties, welbevinden en sociale vaardigheden. We denken 

hierbij aan stimuleren tot lezen, samen TV kijken en kritisch bespreken van TV- programma’s 

en actualiteit, naar culturele activiteiten gaan of deelnemen aan andere activiteiten die 

gericht zijn op het verruimen van de algemene vorming, stimuleren dat het kind deel 

uitmaakt van een groep (jeugdbeweging, sportclub, muziek) tijdens de vrije tijd enz.  

De ouderlijke betrokkenheid op school i.f.v. het eigen kind gaat over geïnformeerd worden 

door de school over de vorderingen en welbevinden van het eigen kind, alsook over al 

datgene wat de school belangrijk vindt voor de ontplooiing van leerlingen. Het gaat ook over 

het samen nadenken over aanpakwijzen voor hun kind. De wijze waarop dit alles kan 

gebeuren,  is via oudercontacten, brieven, rapport, e-communicatie, huisbezoeken, enz. 

De derde vorm van ouderbetrokkenheid gaat over contact, ondersteuning en overleg met 

schoolse actoren m.b.t. heel wat schoolse gebieden. Dit kunnen enerzijds allerlei hand- en 

spandiensten zijn zoals het meehelpen bij opendeurdagen of andere activiteiten, de 

bibliotheek beheren en anderzijds zal dit gaan over geïnformeerd worden en/of inbreng 
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hebben op pedagogisch, didactisch, administratief en reglementair gebied.  Maar of het nu 

gaat om eerder logistieke ondersteuning dan wel het in relatie treden vanuit meer 

inhoudelijke pedagogische thema’s,  het motief dient steeds de optimale zorg voor leer- en 

ontwikkelingskansen te zijn.  

 

We omschrijven ouderbetrokkenheid dan als volgt: 

Ouderbetrokkenheid verwijst naar de betrokkenheid van ouders op het schoolgebeuren in zijn 

algemeenheid en naar de betrokkenheid van ouders op het schoolgebeuren van het eigen kind in het 

bijzonder. Deze betrokkenheid uit zich via allerlei activiteiten waarbij het de bedoeling is dat het 

welbevinden en de ontplooiingskansen niet alleen van het eigen kind maar ook dat van alle 

leerlingen bevorderd wordt.  

 

Uit onze omschrijving blijkt duidelijk dat het om meer gaat dan de betrokkenheid  via de formele 

participatieorganen. Immers in vele gevallen bereik je dan enkel ouders uit de middenklasse en zij die 

zich goed voelen bij een vergadercultuur, terwijl ouderbetrokkenheid alle ouders betreft. Echter niet 

alle ouders zijn even vlot te bereiken en anderzijds is niet elke betrokkenheid even aangenaam. 

 

Dat ouders betrokken zijn op hun kind, dit verwachten alle scholen en leerkrachten. Een minimaal 

engagement  hierbij is het oudercontact  zoals dit ook beschreven staat in de engagementsverklaring 

dewelke meestal is toegevoegd aan het schoolreglement. 

Maar men dient zich te realiseren dat deze betrokkenheid niet voor alle ouders vanzelfsprekend is.  

Volgende redenen kunnen een verklaring zijn waarom ouders niet of minder betrokken zijn: 

tijdsdruk, eisen en verwachtingen vanuit de job (bijvoorbeeld steeds op avonden moeten werken), 

zorg voor andere en jongere kinderen, anderstaligheid, andere cultuur, niet weten wat de school 

verwacht naar ouderbetrokkenheid, andere  visie al dan niet uit onwetendheid (bijvoorbeeld weinig 

kennis over het onderwijssysteem), het zich niet competent voelen, het gevoel van geen invloed te 

hebben enz.(zie ook  Gezin en school, Vlor, 2011,  p 207).  

De betrokkenheid van deze ouders zou kunnen verhoogd worden door hen explicieter uit te nodigen, 

door als school aan te geven waarom ouderbetrokkenheid er iets toe doet, door het overleg of 

eenvoudigweg het contact met hen aan te gaan. Immers om ergens op betrokken te zijn of te 

geraken moet men soms ook betrokken worden.  Uit onderzoek blijkt dat specifieke vragen en 

uitnodigingen tot ouderbetrokkenheid vanwege de school, het kind of anderen een invloed hebben 

op het engagement van ouders (Vlor,  Gezin en school 2011 p154). Zoek dus als school naar diverse 

kanalen om ouders te bereiken en te betrekken.    

Dat men van ouders ook op andere terreinen input, overleg of hulp verwacht is niet altijd duidelijk en 

eenduidig bepaald binnen het schoolbeleid. Langs de ene kant verwachten scholen wel hulp en 

ondersteuning, langs de andere kant is men bang voor teveel inmenging. Dit is uiteraard begrijpelijk. 

Een school mag en moet “neen” kunnen zeggen tegen vragen, eisen  en bemoeizucht van ouders. 

Men moet immers de grenzen van zijn eigen deskundigheid, territorium en draagkracht bewaken. De   

iOuder biedt hierop een zinvol antwoord. Het is een instrument om als student een visie en als 

school een beleid te ontwikkelen omtrent welke terreinen en in welke mate men betrokkenheid van 

ouders wenselijk vindt. Helderheid in verwachtingen en afspraken komt een vruchtbare 

samenwerking ten goede. 
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2.2  Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk? 

Diverse onderzoeken tonen aan dat ouderbetrokkenheid een hefboom is naar gelijke 

onderwijskansen.  

Uit vorige paragraaf bleek reeds dat ouders moeten weten wat er leeft op de school en hoe hun kind 

het doet om zo hun kind beter te kunnen ondersteunen. De school moet de leerling ruimer leren 

kennen doordat ouders vertellen over  zijn talenten en tekortkomingen, de thuissituatie, … zodat de 

school op zijn beurt hier beter kan op inspelen. Dit uitwisselen, dit met elkaar delen, hier samen over 

nadenken, …komt de individuele leerling ten goede; men kan immers maatwerk leveren. Daarnaast is 

het belangrijk dat men dit ook doet over thema’s die de individuele leerling overstijgen. 

Een andere reden waarom ouderbetrokkenheid belangrijk is omdat: “ouderbetrokkenheid ervoor 

zou zorgen dat leerlingen gemotiveerder zijn’‘(De Bond 25 mei 2012, artikel Samen Opvoeden in 

verschil).  En dus menen wij dat ouderbetrokkenheid er voor ieder kind én voor iedere leerkracht  toe 

doet.  Een hogere motivatie bij de leerling zorgt ervoor dat deze meer meewerkend in de klas zit en 

betere resultaten heeft. Dit heeft een positieve invloed op de leerkracht,  op zijn lesgeven, zijn 

welbevinden en op de band met zijn leerlingen en het klasklimaat. 

Daarnaast zijn er de maatschappelijke evoluties waarbij zowel de rol(opvatting) en taken van ouders 

als die van leerkracht verruimd zijn.  

Langs de kant van de leerkracht zien we dat het beroepsprofiel zich vertaalt in een brede 

professionaliteit waarbij ‘de leerkracht als partner van ouders’ één van de 10 basiscompetenties van 

de leerkracht is.  

Langs de kant van de ouders valt het op dat deze mondiger geworden zijn en uitdrukkelijk willen dat 

de school met hen rekening houdt (Gezin en School, Vlor, 2011, p 126).  De mondige en kritische 

houding van ouders kan in verband worden gebracht met de toegenomen kennis van ouders over 

onderwijs  (Gezin en school, Vlor, 2011, p 107). Aelterman geeft verder aan dat het voor ouders 

belangrijk is dat leraren aandacht hebben voor de mens in elke leerling en rekening houden met de 

persoonlijke situatie van de leerling (Aelterman, 2007, p177). 

 

In de literatuur lezen we regelmatig dat  ouders en leerkrachten tevreden zijn over elkaar. Maar we 

lezen ook dat uit onderzoek blijkt dat ouders en leerkrachten een andere visie op opvoeding en op 

elkaars rol hebben (Gezin en School, Vlor, 2011, p 128). Ouderbetrokkenheid in de betekenis van 

overleg is dan ook belangrijk om  tot afstemming en uitklaring te komen van  visie, verwachtingen, 

motieven en  doelen.  

Bovendien zal men door het goed afstemmen,  ook daar waar het de individuele leerling betreft, 

congruente boodschappen aan leerlingen geven.  

 

Misschien minder expliciet, maar zeker impliciet werd reeds gezegd dat ouderbetrokkenheid de 

kwaliteit van de school ten goede kan en moet komen. 
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2.3  Een goede relatie als voorwaarde tot 
constructieve ouderbetrokkenheid 

Als men samen aan dezelfde doelen wil werken en hierover wil communiceren, dan moet er een 

goede relatie zijn.  

We gaan eerst in op enkele aspecten die essentieel zijn voor een goede samenwerkingsrelatie.  

Daarna geven we enkele voorbeelden van hoe je deze relatie  kan faciliteren.  

 

Kenmerkend voor een goede relatie zijn openheid, gelijkwaardigheid, vertrouwen. Laten we deze 

begrippen even van naderbij bekijken. 

Openheid betekent langs de ene kant open zijn over zichzelf, transparant zijn en langs de 

andere kant openheid naar de ander, m.a.w. een bereidheid om naar de ander te luisteren. 

Gelijkwaardigheid betekent dat de ene zich niet meer of minder voelt dan de andere. Het 

betekent dat men beiden recht heeft op inspraak, op het uiten van zijn mening en dat het 

gevoel bij beide partijen bestaat dat ze dit toestaan aan elkaar want pas dan kan men zich 

gerespecteerd en beluisterd voelen.  Maar gelijkwaardigheid mag niet verward worden met 

totale gelijkheid. Immers ieder brengt dingen in vanuit zijn perspectief en zijn deskundigheid.  

Hierdoor is men aanvullend op elkaar.  In de literatuur spreekt men regelmatig van 

pedagogisch partnerschap waarbij ouders de eindverantwoordelijken zijn m.b.t. de 

opvoeding van hun kind en de school de eindverantwoordelijkheid draagt m.b.t. de 

organisatie en inrichting van het onderwijs (zie ook Cees de Wit, 2003, 2007 – Hilde Leonard, 

2009). 

Vertrouwen zouden we kunnen omschrijven als erin geloven dat de ander iets te bieden 

heeft, dat het zinvol is wat hij te zeggen heeft, dat de dingen die hij doet of niet doet 

ingegeven zijn vanuit goede en eerlijke intenties en dat gemaakte afspraken worden 

nagekomen. 

Vaak heeft het tijd nodig om tot een dergelijke relatie te komen. Daarom lijkt het ons belangrijk om 

als school te investeren in het opbouwen van een goede relatie of band met de ouders. Het is 

immers  - hoe goed bedoeld ook – niet voor iedereen even uitnodigend als men als school zegt: ‘Kom 

gerust langs als er iets is’. Er is meer nodig. Zoek met ouders actief contact. Onderzoek bevestigt  dat 

hoe meer contact de school zoekt met de ouders, om welke reden dan ook, hoe meer ouders contact 

zoeken met de school (Feuerstein, 2000). 

Creëer daarom als school een klimaat waarin ouders zich welkom en gewaardeerd voelen. Hierbij is 

een regelmatig contact met ouders noodzakelijk. Informele contacten binnen de schoolmuren 

kunnen ervoor zorgen dat ouders zich op hun gemak voelen en dat er een vertrouwensband kan 

groeien. Op momenten van meer formeel overleg  (bijv. een oudercontact, een informatieavond, een 

debat, …) zal er hierdoor wellicht een grotere diversiteit van ouders deelnemen. Dit formeel overleg 

zal dan ook vlotter verlopen en vanuit een echte dialoog omdat er meer begrip is voor elkaar en 

inleving in elkaars situatie. 
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Scholen herkennen en erkennen  de meerwaarde van informele contacten. Zij zetten heel wat 

initiatieven op om ouders op een informele manier te bereiken. We denken hierbij aan een 

kienavond, een kaas- en wijnavond of een ‘oudercafé’  waarbij de refter n.a.v. een gezamenlijk 

oudercontact of een andere schoolactiviteit wordt ingericht als ontmoetingszaal waar een drankje 

kan genuttigd worden.  

Maar we merken ook dat deze initiatieven soms hun doel voorbijschieten. Ouders lopen er wat 

doelloos rond, ze willen wel een praatje slaan met de leerkrachten, maar ze weten niet goed hoe er 

aan te beginnen, waarover te praten, … Ze vragen zich af of ze hun kind zo misschien niet in 

diskrediet brengen. Ze weten niet goed wie de leerkrachten van hun kinderen zijn en de leerkrachten 

(buiten de klastitularis en enkele leerkrachten van de hoofdvakken) lijken niet te weten van wie zij de 

ouder(s) zijn. Scholen laten hier soms kansen liggen.  

Mits kleine ingrepen kunnen dergelijke initiatieven  uitgroeien tot  echte contactmomenten.      

Opgespelde naamkaartjes bijvoorbeeld, zowel voor ouders als voor leerkrachten dragen bij tot 

herkenning en verlagen de drempel om een informeel gesprek te starten; leerkrachten stellen zich 

als doel om met X- aantal ouders van leerlingen aan wie ze lesgeven een informele babbel te slaan. 

Later, op momenten waarop over meer cruciale dingen dient te worden gesproken, zal het gesprek 

veel vlotter verlopen omdat men van persoon tot persoon spreekt. 

 

Deze initiatieven hebben betrekking op ouders die ingaan op uitnodigingen om  naar school te 

komen.  Voor ouders  die je niet op school krijgt , zullen andere initiatieven  ontwikkeld moeten 

worden 

We denken hierbij aan huisbezoeken, tolken, brugfiguren, enz. . We willen hier het belang van het 

overleg met externe partners om goede initiatieven op te zetten, onderstrepen. Voor meer 

informatie verwijzen we naar de website en de literatuurlijst  achteraan deze handleiding.  
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2.4  Terreinen  en initiatieven m.b.t. 
ouderbetrokkenheid 

 

Het doel en opzet is inmiddels duidelijk . Namelijk ervoor zorgen dat ouders thuis en/of op school 

betrokken zijn op die gebieden die een invloed kunnen hebben op de ontplooiingskansen van 

leerlingen. Betrokkenheid van ouders betekent dat ze geïnformeerd zijn,dat ze investeren in hun 

kind, dat ze een helpende hand zijn naar hun kind en de school, dat er overleg en inspraak is over 

schoolse terreinen.  

Daarnaast gaven we aan dat het binnen een schoolbeleid niet altijd duidelijk is wat men van ouders 

verwacht en wat niet en dat dit zelfs in de gevallen waar het wel duidelijk is daarom niet per se   

duidelijk is voor de ouders.   

In onderstaande tabel geven we een overzicht van terreinen en initiatieven en in volgende paragraaf 

gaan we verder in op de mate waarin je ouders kan betrekken. Met dit kader willen we jeinspireren 

om verwachtingen en grenzen duidelijk uit te tekenen. 

 

Het begrip ‘terrein’ verwijst naar een gebied/domein waarop de school actief is. Bij al deze gebieden 

kan de school de ouders in meer of mindere mate betrekken.  

Het begrip ‘ initiatief’ omschrijven we als een concreet middel om ouders te informeren, met hen in 

overleg te gaan óf als een activiteit via dewelke ouders op hun kind of de school betrokken zijn. 

 

In de linkerkolom (kolom 1) staan de terreinen, de rechterkolom (kolom 3) bevat mogelijke 

initiatieven.  

Dit overzicht is enerzijds te beschouwen als een screeningsinstrument om na te gaan welke terreinen 

(kolom 2) en welke initiatieven (kolom 4) er in de eigen school aanwezig zijn. Anderzijds vindt men 

hierin als school inspiratie omtrent initiatieven indien men zijn beleid rond ouderbetrokkenheid 

wenst te optimaliseren. We zijn er ons van bewust dat we niet volledig zijn en dat iemand anders 

mogelijk andere terreinen en initiatieven naar voor schuift.  
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Tabel : Terreinen en initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid. 

 

Terreinen en initiatieven 

Terrein Aan-

wezig 

Initiatieven Aan-

wezig 

Welbevinden en 
prestaties van de 
individuele leerling 

 
 

 

 

 

 

  Contact tussen ouders en 

leerkracht(en): 

 

 inschrijving 

 

 oudercontact 

 individueel 

 klassikaal 
 schoolpoort 
 huisbezoek 
 telefonisch 

hierbij eventueel tolk 
inschakelen 

 andere 

 
 schoolagenda 

 
 brieven 

 
 e-communicatie 

 

 rapport 
 

 portfolio 
 

 expositie – moment 
 

 andere 
 

 
 Contact thuis tussen 

 ouder en de leerling: 
 

 gesprekken 

 
 opvolging 

 

 stimuleren 
 

 samen dingen doen 
 

 andere 
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Huiswerk, 
studiehouding  en  - 
methode 

 

 

 

 

 

 

  tijdens oudercontact 
hierover communiceren 

 tutoring@home 
 buddy’s/tutoring binnen 

de school 
 ouders ondersteunen hun 

kind 

 ouder – denkgroep* 
 ouderraad 
 aanwezigheid van ouders 

tijdens de 
studiemomenten 
(naschoolse studie in de 

school) 

 andere 
 

 

Studieoriëntering. 
 

 

 

 

 

  informatiebrochure voor 
ouders 

 informatieavond voor 

en/of door ouders 
 oudercontact individueel 

(ander moment dan 
rapportafhaling) 

 andere scholen bezoeken 
 andere 

 

 

Didactiek 

inhoud en methode 

 
 

  tijdens oudercontact 

 vormingsmomenten, 

thema – avond 
 ouder-enquête 
 schoolbrochure/pedago- 

gisch project 
 openklasdag 
 ouder- denkgroep * 
 extra-muros activiteiten 

 ouder die zelf expertise 
overbrengt 

 andere 
 

Klas -en 

schoolklimaat 

 
 

 

 

 

 

  tijdens oudercontact 

 ouder-enquête ouder- 

denkgroep * 
 ouderraad 
 open - klasdag 
 open- schooldag 
 schoolbrochure/pedago- 

gisch project 

 vormingsavonden rond 
bijv. puberteit, depressie 
en hoe de school hiermee 
omgaat/kan omgaan 

 extra-muros activiteiten 
 andere 

 

 

Feesten, activiteiten, 

hand- en 
spandiensten 

 

 

  opendeurdagen 

 vormingsavonden 
 praatcafé op het einde 

van informatieavond, 
vormingsavond 

 sportdagen 
 meerdaagse uitstappen 
 werkgroepen 
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  klussen 
 andere 

Reilen en zeilen van 
de school 
 

  oudercontacten 
 ouder - enquête 
 ouder- denkgroep* 

 ouderraad 
 oudercomité 
 andere 

 

 

Andere 
 

   

 

(*) ouder – denkgroep: dit kan een groep zijn van enkel ouders of een groep van ouders samen 

met enkele afgevaardigden van de school. 
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2.5  Betrokkenheidniveau 

In de voorgaande paragraaf bespraken we de terreinen en initiatieven. Maar het is uiteraard ook 

belangrijk om zich af te vragen in hoeverre men ouders wil betrekken op deze terreinen. 

Wanneer we het hebben over de mate waarin ouders betrokken zijn of worden,  dan onderscheiden 

we 5 niveaus.  We schetsen ze hieronder. 

1. Meeweten: 

De school informeert de ouders. 

Op die manier komen de ouders te weten hoe hun kind functioneert en wat er gebeurt in de 

klas en/of de school. 

De informatie wordt gegeven via oudercontacten (gezamenlijke of individuele), inschrijving, 

nieuwsbrief, leerplatform, huisbezoeken, schoolagenda, posters en uithangborden, enz. 

 

2. Meedelen 

Ouders informeren de school. 

De ouders verstrekken deze informatie op vraag van de school maar ze kunnen ook op eigen 

initiatief informatie aanbrengen. De ingewonnen informatie kan betrekking hebben op het 

kind zelf. Denken we aan een oudercontact waar leerkrachten via gerichte vragen maar ook 

door spontane inbreng informatie verkrijgen over de interesses, kwaliteiten, het 

functioneren van hun kind, over hoe zij hun kind ondersteunen, wat zij belangrijk vinden, 

welke aanpak wel en niet aanslaat, enz.... De leerkracht verruimt en/of toetst zo de eigen 

zienswijze af aan de verkregen informatie. 

De informatie kan ook gaan over ruimere aangelegenheden (klas- en /of schoolgebied). 

Denken we aan een school die een enquête afneemt over een bepaald aspect van het 

schoolleven om zo relevante informatie te verkrijgen en de eigen zienswijze af te toetsen in 

functie van verbeterprojecten. 

Via de informatie die men van ouders krijgt,  worden ouders tot op zekere hoogte gehoord.  

De school zal in de meeste gevallen iets doen met de ingewonnen informatie, maar 

duidelijkheid ontbreekt.  Op dit niveau is er dus weinig transparantie m.b.t. de bedoelingen 

en de integratie van deze informatie.  

Hier zit het verschil met niveau van ‘meedenken’ (niveau 4)  waar er echt sprake is van 

overleg en terugkoppeling.   

 

3. Meehelpen  

De ouders nemen een welomschreven taak en/of verantwoordelijkheid op zich. Het gaat hier 

dus om  een actiever engagement. 

Ook dit kan gaan over het eigen kind of over  klas- en schoolaangelegenheden. 

Op individueel niveau kunnen ouders hun kind ondersteunen via het nakijken van de 

schoolagenda, of er op toezien dat de leerling in een rustige omgeving studeert, of de 

gedragskaart opvolgen, enz. 

Op klas- en schoolgebied komen ouders bijv. helpen in een project rond gezonde voeding, of 

ouders steken een handje toe bij de opendeurdag, kienavond, ... 
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4. Meedenken 

Ouders mogen meedenken. 

Het gaat over samen denken, samen praten waarbij expliciet ieders mening of visie op de 

tafel komt en als gelijkwaardig wordt beschouwd. 

Op  het gebied van het eigen kind kan men  bijv. samen nadenken over de studiekeuze van 

de leerling.  

Op schoolgebied kan dit betekenen dat ouders meedenken over meerdaagse uitstappen. 

Hier komen verschillende terreinen aan bod: didactiek (welke inhoud en op welke manier 

wordt deze best verworven); reilen en zeilen (onkosten, Nederlands aan de schoolpoort en 

op de speelplaats); schoolklimaat en/of pedagogisch project (de ruimere vorming van 

leerlingen), enz.   

Op het niveau van meedenken zal uiteindelijk de school beslissen, maar ze  heeft eerst 

geluisterd naar het verhaal en de argumenten van de ouders en zal tenslotte aan de ouders 

uitleggen waarom ze bepaalde keuzes wel of niet maakt. Als school is men dus heel 

transparant in zijn keuzes en redenen waarom men een bepaalde beslissing neemt. 

 

5. Meebeslissen 

Ouders mogen meebeslissen. 

Vanuit het overleg met de ouders komt men gezamenlijk tot besluiten en keuzes. Men zal 

dan ook in gedeelde verantwoordelijkheid taken uitvoeren die voortvloeien uit de 

besluitvorming. 

Op individueel gebied kan dit betekenen dat men samen doelen stelt voor de leerling en dat 

men overlegt hoe men die aanpakt en opvolgt. 

Op klas- en schoolgebied kan dit betekenen dat men met ouders rond de tafel zit rond hoe 

een opendeurdag of een project rond VOETen kan worden opgevat. Men komt  samen tot de 

inhoudelijke invulling ervan en beslist samen over de verantwoordelijkheden en 

taakverdeling. 

 

Het is duidelijk dat hier sprake is van een continuüm: vertrekkende bij een eerder passieve en 

vrijblijvende vorm van betrokkenheid, naar steeds meer actieve inbreng met gedeelde 

verantwoordelijkheden. 

 

Op basis van betrokkenheidniveaus en de terreinen, komen we tot onderstaande tabel. 

Het moge duidelijk zijn dat we geenszins willen zeggen dat men als school op ieder terrein en tot op 

het hoogste niveau ouders moet betrekken. Als school dient men hier zelf keuzes te maken rekening 

houdend met een aantal contextgegevens en decretale bepalingen.  
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Tabel: terreinen en betrokkenheidniveaus 

 Betrokkenheidniveaus 

Terreinen Meeweten Meedelen Meehelpen Meedenken Meebeslissen 

Welbevinden  en 

prestaties van de 

individuele 

leerling 

     

Huiswerk , 

studiehouding en 

– methode 

     

Studieoriëntering      

Didactiek      

Klas- en 

schoolklimaat 

     

Feesten, 

activiteiten en 

hand- en 

spandiensten 

     

Reilen en zeilen 

van de school 

     

Andere      
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3.  Aan de slag met de iOuder 

Inleiding 

Om ouderbetrokkenheid zoals beschreven in paragraaf 2 gestalte te geven, hebben we een 

methodiek uitgewerkt die tools aanreikt bij het ontwikkelen of verfijnen van een visie op 

ouderbetrokkenheid en bij de concretisering ervan. 

Via deze methodiek worden er antwoorden gezocht op volgende vragen: 

1) Wat betekent ouderbetrokkenheid voor mij/voor ons als school? 

2) Waarom vind ik/ vinden wij dat als school belangrijk? 

3) Op welke terreinen vinden wij dat ouders betrokken dienen te zijn of te worden? 

4) Via welke initiatieven kan er invulling gegeven worden aan de betrokkenheid op de gekozen 

terreinen. 

5) Tot op welk niveau willen we ouders betrekken om vorm en inhoud te geven aan een bepaald 

terrein. 

We willen er op wijzen dat onze methodiek focust op het perspectief van (toekomstige)leraar en/of 

een schoolteam. Het is belangrijk bij het uitwerken van een beleid rond ouderbetrokkenheid dat de 

neuzen van het schoolteam in dezelfde richting wijzen.  

Maar daarnaast is het belangrijk om als school ook te weten waarin en tot op welke hoogte ouders 

zelf betrokken willen worden. Een beleid zal krachtiger zijn als visie, standpunten en verwachtingen 

van ouders en school op elkaar afgestemd zijn (zie ook paragraaf 2.2) 

Het win-win spel dat ontwikkeld werd door klasse in samenwerking met de ouderkoepels kan 

inspiratie bieden om de communicatie met ouders hieromtrent aan te gaan. We verwijzen hiervoor 

naar de bronnenlijst achteraan in deze handleiding.  

 

We beschrijven hieronder eerst het materiaal dat in de iOuder-koffer aanwezig is en vervolgens het 

verloop van de methodiek. Tot slot formuleren we twee aandachtspunten die van belang zijn bij het 

uitwerken van een visie en beleid.  

 

  



24  
 

3.1  Beschrijving van het materiaal 

 

3.1.1  Affiches met teasers 
 

De teasers zijn vind je in de koffer en kunnen desgewenst afgehaald worden van de  

bijgevoegde CD-rom. 

 

Welke de teksten zijn bij de teasers kan je lezen in bijlage 1. 

 

Voorbeeld van een teaser: 

 

 
 

Doel:  

De deelnemers nieuwsgierig maken en motiveren om actief te participeren aan deze sessie 

rond ouderbetrokkenheid.  

 

Gebruik: 

Hang enkele dagen/weken voor het werken met de koffer de posters op in het leslokaal, in de 

gangen of in de leraarskamer om het gesprek rond dit thema op gang te brengen. 
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3.1.2  Stellingen en notitiebladen m.b.t. wat en waarom 

ouderbetrokkenheid. 
 

 

De kaarten met stellingen vind je in de koffer. 

Voor een overzicht van de stellingen verwijzen we naar bijlage 2. 

 

Er is een sjabloon voorzien op de CD-rom zodat je zelf kaartjes met stellingen kan bijmaken. 

 

Voorbeeld van een stellingenkaart 

Voorkant: 

 

Achterkant: 

 

 

Het betrekken van ouders komt het welbevinden en de 

individuele prestaties van leerlingen ten goede 

 

 

Doel: het gesprek rond het waarom van ouderbetrokkenheid op gang trekken (zie verder3.2.1) 
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De notitiebladen vind je in de koffer en kunnen ook afgedrukt worden via de bijgevoegde  

CD-rom. 

 

Afbeelding Notitiebladen:  

  

Doel: brainstormen rond wat men onder 

ouderbetrokkenheid verstaat. Afhankelijk van 

de vertrouwdheid met het thema en de 

eenduidigheid van het begrip onder de 

deelnemers kan het belangrijk zijn om hier 

eerst nog over na te denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: brainstorming rond het waarom van 

ouderbetrokkenheid. 
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3.1.3  Drie posters/overzichtsbladen 
 

 

Poster 1: Overzicht terreinen en betrokkenheidniveaus 

 Betrokkenheidniveaus 

Terreinen Meeweten Meedelen Meehelpen Meedenken Meebeslissen 

Welbevinden  en 

prestaties van de 

individuele 

leerling 

     

Huiswerk, 

studiehouding en 

– methode 

     

Studieoriëntering      

Didactiek      

Klas- en 

schoolklimaat 
     

Feesten, 

activiteiten en 

hand- en 

spandiensten 

     

Reilen en zeilen 

van de school 
     

Andere      
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De poster vind je in  3-voud in de koffer.  

Dit zijn reserve posters omwille van mogelijke slijtage of wanneer je met verschillende groepen 

gelijktijdig met de methodiek aan de slag wenst te gaan. 

Op de CD-rom vind je ook een wordbestand van deze tabel. 

 

Doel:  

Beginsituatieanalyse: op welke terreinen zijn we reeds bezig, via welke initiatieven en welk is 

hierbij het niveau van betrokkenheid dat we aan de ouders geven/wat we van ouders 

verwachten. 

 

Gebruik: 

De situatiekaartjes en blanco kaartjes kunnen hierin gekleefd worden of via magneten 

bevestigd worden. Zo krijgt men snel een overzicht omtrent de terreinen en 

betrokkenheidniveaus waarrond de school al iets of (nog ) niets doet.  
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Poster 2: Brainstorming: wat zou je graag willen rond 

ouderbetrokkenheid?   

 

 

 

 

 

Doel: brainstormen, fantaseren over wat 

wenselijk is: ‘toverstok’-denken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster 3: Actieplan 

 

 

 

Doel: 

 Bepalen van prioritaire doelen 

 Bepalen van acties: wie doet er wat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide posters vind je in de koffer en op de CD-rom. 

  



30  
 

3.1.4  Situatiekaarten en blanco kaarten 
 

Ook deze kaarten vind je in de koffer. 

Voor een overzicht van de situaties verwijzen we naar bijlage 3. 

 

Er is een sjabloon voorzien op de CD-rom zodat je zelf nog situatie- en blanco kaarten kan 

bijmaken. 

 

Situatiekaart 

 
Voorkant: 

 
Achterkant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: deze kaarten geven aan de deelnemers inspiratie om na te denken over de initiatieven 

die ze zelf reeds kennen en/of ondernomen hebben, over het betrokkenheidniveau en over de 

nog zelf op te zetten initiatieven (zie hieronder ook bij blanco kaartjes). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het oudercontact druk ik mijn bezorgdheid uit naar de 

ouders m.b.t. leerprestaties en welbevinden en ik vraag hen (en 

de leerling) met wat het te maken heeft dat de leerresultaten zo 

laag zijn. Ik bevraag me ook of ik het juist interpreteer dat de 

leerling er wat passief bijzit. Ik laat hen meedenken over de 

oorzaken van resultaten en welbevinden en tracht samen naar 

oplossingen te zoeken (nu of in een vervolggesprek). 
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Blanco kaart 

 

 

Doel: op de achterkant kunnen de deelnemers zelf initiatieven noteren die ze nu reeds 
organiseren of in de toekomst wensen te organiseren. 

 

3.1.5  Ouderkaarten 
 

Ook deze kaarten vind je in de koffer. 

Voor een overzicht van de ouderkaarten verwijzen we naar bijlage 4. 

 

Er is een sjabloon voorzien op de CD-rom zodat je zelf nog ouderkaarten kan bijmaken. 

 

Voorkant 

 
Achterkant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: de deelnemer wordt hier gestimuleerd om vanuit het standpunt van de ouder te kijken. 
 

 

Als ouder vind ik het moeilijk om bepaalde problemen aan 

te kaarten. Ik ben altijd bang dat dit in het nadeel van mijn 

kind gaat spelen. Vooral wanneer het gaat over de wijze 

waarop de school of een bepaalde leerkracht mijn kind 

benadert. 
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3.1.6  Inspiratiebronnen 
 

Op de website  www.iOuder.eu vind je: 

 

 Goodpractices: geïnterviewde scholen en organisaties m.b.t. brugfiguren. 

 Literatuurlijst 

 Weblinks 

 

Doel: bij het opzetten en verfijnen van eigen initiatieven (in de fase van actieplan) kan men 

hier inspiratie halen. 

 

 

3.1.7  Stickers 
 

 

 

Doel: uit het geheel van doelen, prioritaire doelen bepalen. 

Gebruik: Om de prioritaire doelen te bepalen krijgt iedere deelnemer 3 groene stickers en 1 

rode.  Hij kleeft de groene bij de doelen die hij zinvol vindt.  

Een rode sticker kan, maar moet niet gebruikt worden. Deze sticker kleeft men bij doelen waar 

men knelpunten ziet of waarbij men alert moet zijn m.b.t. het actieplan omdat het toch bijv. 

extra acties of voorwaarden vereist (zie paragraaf 1.4.2.2  of  2.3). 

  

http://www.iouder.eu/
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3.1.8  Tijdscapsule 
 

 

Doel: het actieplan (van de school of van de student) wordt hierin bewaard + de 

vooropgestelde datum waarop men terug rond de tafel zit. De tijdscapsule kan op een 

zichtbare plaats worden gelegd zodat het thema verder leeft. 

 

De tijdscapsule zelf is niet te vinden in de koffer. We laten dit over aan ieders creativiteit om 

hier vorm aan te geven. 

 

 

3.1.9  Checklist 
 

Zie bijlage 5 

De checklist is ook te vinden op de CD-rom. 

 

Doel: 

Via deze checklist krijg je een overzicht  van de vragen die je  bij het opstellen van een beleid 

rond ouderbetrokkenheid kan stellen. 

In die zin is het een nuttig instrument voor zowel beleidsmakers binnen het onderwijs, als voor 

de lector binnen de lerarenopleiding omdat je zo inhoudelijk een goed overzicht krijgt voor je 

lessen rond het thema ouderbetrokkenheid. 

 

 

3.1.10 CD-rom 
 

Alle voorgaande tekstmaterialen zijn hierop terug te vinden. 
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3.2  Verloop 

 

Zoals eerder reeds geschetst kan de methodiek gebruikt worden én  in de lerarenopleiding én in het 

basis- en secundair onderwijs. De toepassing verschilt enigszins in functie van de doelgroep.  Het 

verloop (paragraaf 3.2) en aandachtspunten (paragraaf 3.3) in deze handleiding zijn niet zomaar over 

te nemen voor gebruik in basis – en secundair onderwijs. We hebben wel een versie voorzien voor 

deze doelgroep(en) , deze vind je op de CD-rom of kan je downloaden via onze site www.iOuder.eu. 

 

3.2.1  Wat is ouderbetrokkenheid? 
 

Als eerste stap tracht men met de studenten tot een duidelijke en eenduidige definiëring van 

ouderbetrokkenheid te komen. 

In groepjes of klassikaal wordt er nagedacht over wat er verstaan wordt onder 

ouderbetrokkenheid.  

 

3.2.2  Waarom ouderbetrokkenheid? 
 

Als tweede stap denken de studenten na over het belang van ouderbetrokkenheid. Om het 

gesprek op gang te trekken kunnen de stellingenkaarten worden gebruikt. 

Inhoudelijke achtergrond is te vinden in paragrafen 2.1 en 2.2 en in de checklist (bijlage 5). 

 

3.2.3  Welke mogelijke initiatieven zijn er? 
 

Laat studenten in kleine groepjes nadenken over welke initiatieven rond ouderbetrokkenheid  

ze reeds kennen.  

Laat hen deze opschrijven op de blanco kaartjes. 

Geef hen ter inspiratie ook nog situatiekaartjes. 

De situaties in bijlage 3 zijn als volgt genummerd: Bijv. nr.  1a, 1b, 1c … 

Op de situatiekaarten is deze nummering achterwege gelaten. 

De nummers verwijzen naar het terrein waarop ouder kunnen betrokken 

zijn/worden. De letters verwijzen naar het niveau van betrokkenheid. Deze 

informatie is voor de lector belangrijk en interessant als hulpmiddel, doch dient niet 

te worden meegedeeld aan de studenten. 

http://www.iouder.eu/
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Je kan ervoor kiezen om van 1 terrein de gehele kaartenreeks (dus alle niveaus van 

betrokkenheid te geven) of je kan ervoor kiezen om gewoon willekeurig een aantal 

kaartjes te geven. 

 

 

3.2.4  Initiatieven plaatsen binnen de terreinen en betrokkenheidniveaus. 
 

Plenum: 

De poster wordt op het bord gehangen. 

Een aantal initiatieven wordt gelezen en men tracht deze in  poster 1 ‘Terreinen en 

initiatieven’ te plaatsen.  

De inhoud van poster 1 wordt nu pas toegelicht. Op die manier krijgt men meer aha-erlebnis, 

ervaart men veel sterker de verschillende gradaties van betrokkenheid. 

Men kan er natuurlijk als lector ook voor kiezen om deze inhoud vooraf aan te reiken. Een 

deel van het zelf ontdekken zal dan minder zijn. 

 

Doordat de poster met de kaartjes ophangt, krijgt men visueel een duidelijk beeld van de 

ingevulde terreinen en betrokkenheidniveau. Samen kan men nadenken over de betekenis 

hiervan. ”Wat vinden wij als toekomstige leerkrachten belangrijk? Waarin willen we ouders 

betrekken, waarin vinden we dat ze betrokkenheid moeten tonen? Hoever mag of dient dit 

dan te gaan?” 

 

In deze fase worden nog geen concrete initiatieven besproken. Men tracht alleen ideeën uit 

te wisselen omtrent de terreinen en betrokkenheidniveau. 

In de volgende stap gaat men verder nadenken over initiatieven. 

 

3.2.5  Verdiepen en verbreden van initiatieven 
 

De studenten brainstormen over: 

 hoe ze de terreinen en initiatieven, die ze daarstraks op de blanco kaartjes schreven 

of die ze gelezen hebben op de situatiekaartjes,  tot een hoger niveau kunnen krijgen 

 nieuwe  initiatieven, het betrokkenheidniveau ervan en hoe men dit concreet kan 

vorm geven (lector kan hier aan de deelgroepjes de opdracht geven om na te denken 

over initiatieven op terreinen die in de vorige stap nog niet waren ingevuld). 

Om het geheel diepgang te geven, kunnen er inspiratiebronnen worden geraadpleegd 

(aangereikt door de lector of tijdens de les opgezocht door de studenten) én ouderkaarten 

worden gegeven. De ouderkaarten stimuleren hen om vanuit het perspectief van ouders te 

gaan kijken. 
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Ieder groepje vult zijn besluiten in op poster 2 (‘Wat zou je graag willen op het gebied van 

ouder betrokkenheid?) en/of op blanco kaartjes (die dan  daarna in poster 1 kunnen worden 

geplaatst) 

Dit wordt vervolgens weer in het plenum gebracht. 

 

3.2.6 Doelen en acties 
 

Ook al gaat het om een gesimuleerde situatie, het is een goede oefening dat studenten 

doelen en acties leren opstellen. 

 

3.2.6.1 Bepalen van doelen    

 

Doelen dienen als smartdoelen te worden geformuleerd. Dus: Specifiek, Meetbaar, 

Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. 

Bijv. ‘Als school willen we de ouders meer betrekken bij het welbevinden en leerprestaties 

van hun kind. We willen hen hier bij betrekken op het niveau van meedenken. We willen met 

dit doel van start gaan vanaf volgend schooljaar bij het oudercontact n.a.v. het rapport van 

het eerste trimester. We houden ook na de eerste rapportbespreking een reflectiedag over 

onze succeservaringen en moeilijkheden.’ 

Dit doel is specifiek meetbaar, realistisch en tijdsgebonden en wordt wellicht ook als 

acceptabel bevonden door het lerarenkorps.  Dit laatste is uiteraard belangrijk. Immers de 

betrokkenen komen maar in actie als ze achter het doel kunnen staan, als ze er het nut van 

inzien. 

 

3.2.6.2  Bepalen van acties   

 

Doelen op zich zijn natuurlijk niet voldoende om een veranderingsproces op gang te krijgen. 

Een volgende stap is om de studenten te laten nadenken over mogelijke acties. 

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 

- Bepalen welke acties er nodig zijn om de doelen te kunnen bereiken. 

- Maken van afspraken: wie voert de actie uit, volgt op en binnen welke termijn wil men 

acties realiseren. 

 

 

 



  37 

 

Keren we terug naar ons voorbeeld van hierboven, dan zijn er verschillende acties 

mogelijk: 

- Bijscholing: het kan bijvoorbeeld zijn dat leerkrachten aangeven dat ze 

bijscholing nodig hebben om op het niveau van ‘meedenken’ met ouders in 

overleg te gaan.  

- Duidelijke communicatie: het is ook belangrijk dat, als men de ouders op een 

hoger niveau zal betrekken,  men dit ook communiceert aan de ouders.  

Belangrijk zijn dan volgende vragen: wie gaat dit communiceren, op welke 

manier, via welk kanaal, enz. 

- Werken met externen: misschien zijn er ook leerkrachten die aangeven dat het 

allemaal niet zo vanzelfsprekend is om met anderstalige ouders of ouders uit een 

andere cultuur te werken. Dan zou bijvoorbeeld de pedagogisch 

verantwoordelijke kunnen exploreren waarom ze dit niet vanzelfsprekend vinden 

om vervolgens een gepaste actie op te zetten. Bijv. de ondersteuning vragen van 

een interculturele bemiddelaar of iemand betrekken uit een organisatie die rond 

kansarmoede werkt of het werken met een tolk, enz. 

 

Doelen en acties kunnen worden ingevuld op poster 3. 

 

3.2.6.3 Tijdscapsule   

 

 Men kan de studenten in de lerarenopleiding een persoonlijk leerdoel laten 

formuleren m.b.t. zijn groei in ouderbetrokkenheid. Deze leerdoelen kunnen ingebed 

worden in hun stages bijv. een leerdoel naar de communicatie met ouders i.f.v. 

oudercontacten, tutoring,…  of het mee uitwerken van projecten van scholen en/of 

andere organisaties. 

 

 Daarnaast kan men aan de studenten ook de bedoeling uitleggen van de tijdscapsule 

voor basis – en secundaire scholen: de doelen en actiepunten zoals ingevuld op 

poster 3 verdwijnen in de tijdscapsule. De tijdscapsule wordt op een duidelijke plaats 

gelegd bijv. in de leraarskamer. Op die manier wordt het thema ouderbetrokkenheid 

levendig gehouden. 

 

3.2.7  Evaluatie 
 

Het is belangrijk dat studenten zich bewust worden dat eens de doelen en acties 

operationeel zijn en geresulteerd hebben in initiatieven, dat men dan ook regelmatig dient te 

evalueren. Dit betekent kijken of iets werkt en bijgestuurd dient te worden. 

Zie ook  PDCA-cirkel  (zie ook 1.3.2.3). 
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3.3 Aandachtspunten bij het werken rond 
ouderbetrokkenheid 

We  formuleren twee aandachtspunten die van belang zijn bij het uitwerken van een visie en 

beleid en die,  wanneer men er geen rekening mee houdt, belemmerend kunnen werken. 

 

3.3.1  Belang van gedragenheid 
 
Gedragenheid en een open teamsfeer zijn voorwaarden voor het welsagen van een project. 

Dit geldt zeker ook voor het uitwerken van een visie en initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid. 

Maak de studenten bewust dat daarom – in de mate van het mogelijke – alle medewerkers 

worden betrokken. Verder is het belangrijk dat men nagaat wanneer en op welk moment men 

andere partners én de ouders betrekt (zie ook bijlage 5, vraag 7 in de checklist). 

 

3.3.2  Aandacht voor weerstanden 
 

Het is mogelijk dat er weerstanden leven in het team omtrent ouderbetrokkenheid. We 

denken hierbij aan volgende gevoelens en bedenkingen: 

 Het is een pakket er bovenop. 

 Het is wel zinvol en kan geïntegreerd worden, maar er is te weinig tijd en 
ruimte om iets degelijks te ontwikkelen. 

 We hebben teveel moeilijke ouders en hebben al alles geprobeerd. 
 

Hier dient in elke fase aandacht voor te zijn. 
 
Men kan dit doen door: 

- Te luisteren naar de weerstand en de achterliggende zorg of bekommernis trachten te 
begrijpen. 

- De weerstand te erkennen en te benoemen en aan te geven dat deze meegenomen en 
besproken zal worden in het proces, of indien mogelijk onmiddellijk een antwoord te 
bieden. 

- Extra vragen te stellen waarbij je:  

 vraag naar behoeften: ‘wat heb je nodig om …’; 

 hen suggesties laat geven: ‘wat stel je voor? wat dient de directie, cel 
leerlingenbegeleiding, … te doen?’ 

 vraagt naar mogelijkheden: ‘ wat zie je wel haalbaar?’ 
 

 

Veel succes! 


