
OUDERBETROKKENHEID
WAT, WAAROM, HOE



OUDERBETROKKENHEID: WAT?



OUDERBETROKKENHEID

o Gaat van eerder passief engagement

Interesse, aandacht hebben voor, zich verbonden voelen met, 
op de hoogte zijn van

o Tot actief engagement

Inspraak, gehoord worden, meedenken, meehelpen, 
meebeslissen.



OUDERBETROKKENHEID: WAAROM?



ONDERZOEK: LITERATUUR
EFFECTEN OP LEERPRESTATIES EN  WELBEVINDEN

Een thuisklimaat dat leren ondersteunt heeft positieve samenhang met leren
en welbevinden.   Bellens, K. & De Fraine, B. (2012)

De betrokkenheid van ouders wordt verhoogd 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. 

Vlor,  Gezin en school 2011

Ouderbetrokkenheid zou ervoor zorgen dat leerlingen gemotiveerder zijn.
De Bond 25 mei 2012



ONDERZOEK: INTERVIEWS

• Heel veel scholen zijn overtuigd van de meerwaarde van 
ouderbetrokkenheid en zetten hierrond initiatieven op.

• Scholen zitten met vragen.

 Initiatieven opzetten is maatwerk, er zijn geen pasklare 
antwoorden. Je dient rekening te houden met veel factoren. 

 iOuder - koffer/output wil hier een antwoord op bieden.



VEEL GEHOORDE UITSPRAKEN

• Ouders:
• De school begrijpt ons niet.

• Leerkrachten weten het altijd beter. 

• Ik ben het niet eens met bepaalde zaken. Maar kan en durf ik dat te zeggen?

• School
• Ouders zijn zo mondig.

• Ouders eisen veel.

• Ouders hebben weinig respect voor ….

En toch weten we dat we er samen moeten voor gaan. We hebben immers een 

gemeenschappelijk doel.



PARTNERSCHAP 
GELIJKWAARDIG MAAR IEDER VANUIT ZIJN DESKUNDIGHEID

Ouders School
 Kennen kind van bij de geboorte; 

interesses, talenten, gevoeligheden, 
tekorten

 Weten welke aanpak thuis werkt
 Kennen de context waarin leerling 

opgroeit 
 Voeling met leefwereld van kinderen/ 

jongeren
 Zijn emotioneel betrokken op hun kind

 Pedagogisch - en didactisch opgeleid
 Deskundig m.b.t. eigen vakgebied.
 Dagelijkse ervaring met klassen en met 

leerlingen – vergelijkingsbasis.
 Overleg met andere professionelen 

binnen onderwijs
 Emotionele ‘afstand’

Belang van vertrouwen en openheid



BEROEPSPROFIEL

• De leraar als partner van ouders of verzorgers
Komen ook aan bod

• De leraar als innovator – de leraar als onderzoeker

• De leraar als lid van een schoolteam

• De leraar als partner van externen 

• De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap



OUDERBETROKKENHEID: HOE?
ONTWIKKELEN VAN VISIE 

EN OPZETTEN VAN INITIATIEVEN
IN SAMENSPRAAK





EEN KOFFER VOL 
TOOLS



Een koffer vol:

• Handleiding

• Visietekst

• Teasers

• Stellingenkaarten

• Situatiekaarten

• Ouderkaarten

• Blancokaarten

• Posters

• Werkbladen

• Stickers

• CD-rom



VOORBEELD VAN EEN TEASER



VOORBEELD VAN EEN STELLINGENKAART

Stelling

Soms biedt het binnenbrengen van de know-how

en ervaringen van ouders ook een extra 

meerwaarde op pedagogisch en vakinhoudelijk 

gebied.



VOORBEELD VAN EEN SITUATIEKAART

Situatiekaart

We vinden het belangrijk dat ouders tijdens een 

oudercontact vertellen over hun kind, over zijn 

talenten, over hoe zij  het één en ander ervaren 

m.b.t. het leren, de leerprestaties en het 

welbevinden van hun kind.



VOORBEELD VAN EEN OUDERKAART

Ouderkaart

Als ouder vind ik het moeilijk om een 

bepaald probleem aan te kaarten. Ik ben 

altijd bang dat dit in het nadeel van mijn 

kind gaat spelen.







• Mogelijkheden tot integratie in de 
lerarenopleiding

• Integratie in lessen

• Vakoverschrijdend – thematische module

• Integratie in Stages
• leren thuis leren (intervisie sessie, actie-onderzoek)

• contacten met ouders/verzorgers en externen

• mee uitwerken van projecten/initiatieven van scholen

TOEPASSINGEN IN LERARENOPLEIDING



WERKTEN MEE

Projectteam:
• Greet Van Doren (CVOLimlo Diepenbeek) (promotor)

• Guido Swinnen (Katholieke Hogeschool Limburg)(co-
promotor) 

• Els Keunen (CVOLimlo Diepenbeek)

• Leon Timmermans (CVO STEP Hasselt)

• Ingrid Heps (XIOS Hogeschool Limburg)

• Eerder waren volgende personen ook betrokken:

• Marijke Hendrickx (XIOS Hogeschool Limburg)

• Johan Ardui (KHLim)

• Daniël Vandersmissen (KKLim)



MEER INFORMATIE

www.iOuder.eu

novelle@uhasselt.be

greet.vandoren@cvolimlo.be

http://www.iouder.eu/
mailto:novelle@uhasselt.be
mailto:greet.vandoren@cvolimlo.be


• Bedankt voor jullie aandacht.

• Veel succes als je ermee aan de slag gaat.


