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Ouderbetrokkenheid 
in het onderwijs 

Kennis hebben is macht,
Kennis delen is kracht J

Noëlle Pameijer en Balans 



Constructieve communicatie: 
waarom, wat en hoe? 

n Hoe kunnen school en ouders samen het 
onderwijs aan hun leerling/kind versterken?

n Hoe bereid je een goed gesprek voor?
n Wat kun je zeggen en vragen (en waarom)?
n Do’s en dont’s met elkaar bespreken en 

‘even oefenen’
Kader = Handelingsgericht Samenwerken aan 
Schoolsucces (HGW en Samen Sterk)
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HGW: Samenwerken aan 
Schoolsucces (Pameijer, 2017)

1. Doelgericht werken: samen doelen formuleren & evalueren 
2. Onderwijs/opvoedbehoeften: wat heeft kind nodig op school 

en thuis?
3. Wisselwerking en afstemming op behoeften kind op school 

en thuis
4. Leraren & ouders doen ertoe: relaties leraar/leerling/ouders 

en onderwijsondersteunend gedrag ouders: wat hebben zij 
nodig om samen te werken in belang kind?

5. Positieve van kind, leerkracht en ouders benutten
6. Samenwerking leerling, leraar & ouders 
7. Stappen inzichtelijk voor school en ouders (als … à dan …)



Goed onderwijs 
voor alle kinderen 

n Pedagogisch-
didactische aanpak 
leerkracht  afgestemd 
op overeenkomsten 
en verschillen in de 
groep

n Effectieve aanpakken

n Heldere structuur
n Doelgerichte 

aanpak 
n Leerlingen 

betrekken
n Samenwerken 

met ouders 
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3. Externe 
ondersteuning:

voor enkele 
leerlingen

Overleg met 
ouders erbij 

2. Interne ondersteuning voor
sommige leerlingen. Meteen

om de tafel met ouders

1. Basis (boot): goed onderwijs voor alle
leerlingen. Samenwerken met alle

ouders: startgesprek



Samenwerken

n Leerkracht/IB/zoco/directie: onderwijs-
professionals, goed onderwijs

n Ouders: ervaringsdeskundigen
n Kinderen weten veel en hebben effectieve 

oplossingen!
n Gezamenlijk belang: leerling school = kind ouders
n We denken met elkaar mee, maar gaan niet op 

elkaars stoel zitten
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Ouderbetrokkenheid, waarom? 

n Omdat (Marzano; Hattie; Mitchell):
n Hoger welbevinden, betere leerprestaties

en minder gedragsproblemen kind op school  
n Grotere tevredenheid ouders
n Leerkrachten meer plezier in hun werk

n Ouderbetrokkenheid is belangrijk kenmerk van 
succesvol passend onderwijs
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Onderwijsondersteunend gedrag

1. Opvoedgedrag van ouders
- bed- en schooltijden, eten, beleid tv en computer, 

lezen, bibliotheek e.d.
- Aanpak leerkracht ondersteunen (in bijzijn kind)

2. Betrokkenheid bij school
- Belangstelling tonen, leervorderingen volgen, goed gedrag op 

school waarderen, inzet van school waarderen, compliment
- Thuis extra oefenen, helpen met huiswerk en werkstuk 
- Meedenken bij aanpak kind, kennis delen = kracht J

3. Verwachtingen leren en gedrag: hoog maar realistisch



10 aandachtspunten
communicatie

1. Gemeenschappelijk belang
2. Eigen rollen school en ouders
3. Doelen: wat streven we samen na?
4. Zorgen en positieve aspecten
5. Gedrag school kan anders zijn dan thuis
6. Kinderen/leerlingen erbij betrekken 
7. Samen analyse maken
8. Wat hebben kind, leerkracht en ouders nodig 
9. Route van school: de stappen? 
10. Goede afspraken!
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1. Gemeenschappelijk 
belang 

n Dat het goed gaat met kind/leerling: 
welbevinden, motivatie en leren

n Dus samen i.p.v. tegen
n School duidelijk over regels en aanpak (en 

waarom) en wat als (niet) gelukt?
n Ouders staan achter leerkracht (e.o.): 

vermijd loyaliteitsprobleem voor jong kind 
en ‘kansen’ voor ouder kind
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2. Eigen rollen

n Ouders en school gelijkwaardig
n Eigen verantwoordelijkheden:

n Ouders ervaringsdeskundigen; opvoeding
n Leraren onderwijsprofessionals; onderwijs
n Kind centraal: eigen ideeën? 

n Heldere verwachtingen over en weer: wat 
kan wel & wat niet (en waarom)
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3. Doelen 
n Gesprek voorbereiden: waarom, met wie, 

hoe lang?
n Hoe duidelijker doel à hoe minder 

misverstanden 
n Bijvoorbeeld samen bespreken:

n Overzicht: wat gaat al goed en kan/moet nog
beter? Groeitaal  

n Inzicht: hoe zou het kunnen komen dat …?  
n Uitzicht: doelen en wie gaat wat doen?  12



5. Gedrag thuis anders  

n Gedrag thuis = anders dan op school
n Thuis is 1 op 1
n School is 1 op 30
n Andere situaties en relaties
n Voorkom welles – nietes
n Ga in gesprek: wat maakt dat …
n Hoe benutten we dat wat werkt?
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Bespreek 1e, 2e, 3e & 5e
aandachtspunt met elkaar 

n Successen en tops: mooi 
voorbeeld van dat dit gelukt is. 
Wat vroeg/vertelde je, waarom en 
wat was effect?

n Missers en tips: voorbeeld waarbij 
het misging. Bespreek suggesties: 
hoe zou je het een volgende keer 
anders kunnen doen?
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6. Ouderbetrokkenheid: wat 
vinden kinderen ervan?

n Benut kennis kinderen, betrek hun!! 
n Fijn als:

n Positieve informatie
n Betrokken bij wat met wie besproken
n Het leidt tot ondersteuning

n Niet fijn als:
n Geen grip op proces, privacy geschonden
n Het leidt tot afwijzing of ‘straf’ thuis
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Leerlingen 
betrekken (H. 4)

n Meedoen in analyse, doelen formuleren & 
oplossingen zoeken (tekenen)

n Geef je kind grip: wat bespreek je met wie, 
waarom, wanneer, hoe? Tips van je kind?

n Wat wil jij dat ik je leerkracht/mentor vertel 
of vraag? Wat kan je zelf doen? Oefen even!

n https://www.youtube.com/watch?v=lTMLzX
zgB_s (Dear teacher)
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https://www.youtube.com/watch?v=lTMLzXzgB_s


17

Nu kan ik 
al ….

Straks 
kan ik 
ook nog 
…

Evaluatie 

Ik ga
…

Leerkracht 
helpt me 
door …

Ouders
helpen 
door …

Vriendje 
helpt 
door …

Kind-plan: samen 
aan de slag



9. Route van school

n Ga zo vroeg mogelijk in gesprek bij zorgen
n Arga Paternotte (2009):“we zijn als ouders 

liever ten onrechte verontrust dan ten 
onrechte gerustgesteld, want …”

n Samen traject in, stappen inzichtelijk: 
n Als … dan … maar als niet … dan … 
n Zolang … maar zodra ….
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10. Afspraken 

n Afspraak is: OK (van beide kanten)
n Wat wel én wat niet 
n Wie, wat, waarom, hoe, wanneer (5x)?
n Noteer, neem mee naar volgende afspraak
n Evaluatie gesprek: is het ons gelukt?
n Blik even samen terug op het gesprek, geef 

elkaar feedback: tops & tips! 
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Bespreek 6e, 9e & 10e 
aandachtspunt met elkaar 

n Successen en tops: mooi 
voorbeeld van dat dit gelukt is. 
Wat vroeg/vertelde je, waarom en 
wat was effect?

n Missers en tips: voorbeeld waarbij 
het misging. Bespreek suggesties: 
hoe zou je het een volgende keer 
anders kunnen doen?
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Tot slot: aarzel niet

n Als je het moeilijk vindt om iets te vragen 
of te zeggen, zeg het! 

n Ik vind het moeilijk om dit te 
vertellen/vragen, want ….

n Voor school én voor ouders: wees helder 
en respectvol à wederzijds begrip



Feedback workshop graag op flaps 
à volgende regiobijeenkomst

n Tops: fijn, complimenten voor, ga in 
volgende workshop door met: ……..

n Tips: volgende workshop beter als  
meer/minder/anders: …….

n Dank voor de feedback!
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Meer weten? 

Voor ouders: Samen Sterk en 
artikelen Balans 

Voor scholen: Hoofdstuk 5 
HGW (nieuwe gele boek)

Voor iedereen:  
www.hgw-noelle-pameijer.nl
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http://www.hgw-noelle-pameijer.nl/

