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Woord vooraf van het Ouderplatform

Een aantal jaren geleden werd het Ouderplatform Gooi & Omstreken door Noëlle 

 Pameijer gevraagd om mee te lezen tijdens het schrijven van het boek Handelingsgericht 

werken: een handreiking voor het schoolteam. Wij hebben dat toen graag gedaan.

Die betrokkenheid is voor het Ouderplatform een belangrijke ervaring geweest. Wij 

maakten kennis met handelingsgericht werken (HGW), en tevens met de beleving en 

de insteek van professionals, die gevoelsmatig anders kan zijn dan die van ouders en 

kinderen.

De manier van denken, de opstelling naar betrokkenen en het respect voor elkaars 

positie en verantwoordelijkheid spreken ons erg aan. Het Ouderplatform maakt zich 

sterk voor de samenwerking tussen ouders, school en zorg, met het kind centraal. En 

dat is waar het bij HGW om draait.

Het Ouderplatform heeft ervaringen met HGW sindsdien verwerkt in diverse activi-

teiten, onder meer in onze halfjaarlijkse thema-avonden, waarbij ouders en profes-

sionals met elkaar in dialoog gaan rond een bepaald thema, zoals dyslexie of de over-

gang van primair naar voortgezet onderwijs.

Onze thema-avond ‘Betrokken ouders’ in oktober 2010, met Noëlle Pameijer als in-

leider, vormde de start van dit boek. De gezamenlijke conclusie na deze zeer inspi-

rerende avond was dat het tijd werd voor het volgende deel in de reeks over HGW: 

handelingsgericht werken voor ouders.

Noëlle heeft het Ouderplatform uitgenodigd om dit boek samen te schrijven. Wij heb-

ben dat proces als zeer bijzonder ervaren. Anderen uitnodigen om zich te bemoeien 

met de inhoud van je boek, met de stijl en de volgorde van onderwerpen is geen ge-

ringe uitdaging. Wij hebben de grootste bewondering voor de manier waarop Noëlle 

de samenwerking heeft geleid en hoe zij alle adviezen, opmerkingen en correcties 

heeft weten te verwerken tot het boek dat nu voor u ligt.

Als Ouderplatform weten wij, op grond van onze eigen ervaringen en die van andere 

ouders, hoe moeilijk het kan zijn om op een zorgvuldige en verantwoordelijke wijze 

op te komen voor de belangen van je kind. Daarom ontwikkelt het Ouderplatform 

aansluitend op dit boek een aantal cursussen voor ouders. Deze cursussen richten 
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zich op de principes van HGW voor ouders en op andere voor ouders belangrijke the-

ma’s met betrekking tot onderwijs en zorg.

Samen sterk: ouders & school! biedt ouders een handreiking om op een positieve en con-

structieve manier met de school in gesprek te gaan. Dit boek gaat niet over ouders, dit 

boek is voor ouders. Wij vinden het een erg leesbaar, praktisch en prettig boek. En wij 

hopen dat het ouders in actie brengt om mee te denken en mee te doen, vooral met 

hun kind(eren) en de school.

Wij hebben als Ouderplatform graag bijgedragen aan het tot stand komen van dit 

boek en we zijn hier ook trots op. Met dit boek is de cirkel van HGW rond en is er voor 

ouders een goede basis om vanuit de eigen verantwoordelijkheid en op basis van ge-

lijkwaardigheid samen te werken met het onderwijs. Dat alles is vooral de verdienste 

van Noëlle Pameijer.
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