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Welke ideeën, 

vragen, 

gedachten heb 

je nu?

Schrijf ze op een 

post-it



HET CREËREN VAN BETEKENIS

Hoe maken we verbinding 

met ouders? 



Programma 

1. Resultaten project Digi-Ouders

2. Wat zijn de geleerde lessen?

3. Aan de slag! 

4. Hoe vertaal je dit naar je werk?

5. Acties vastleggen

6. Afronding en borrel



Digi-Ouders
Ervaringen en opvattingen over 

ouderbetrokkenheid bij de
schoolontwikkeling van kinderen in 

de basisschoolleeftijd

Huis voor Taal, 2019



Doelen project

1. Kennis ophalen bij ouders over hun ervaringen en 

opvattingen over ouderbetrokkenheid 

1. Kennis delen: met de educatiesector over  

ouderbetrokkenheidsactiviteiten. 

1. Kennis netwerk: opbouw van een oudernetwerk om 

vaardigheden te oefenen en bewust te worden van hun 

eigen rol in de driehoek ouder, kind en school.



Wat was onze aanpak?

Doel: Wat is de stem van de ouder als 

het gaat over de aanpak van 

ouderbetrokkenheid? 



Fase 1: Kennis 
vergaren 
Wie spraken we allemaal?

❖ Ruim 100 ouders bereikt, 62 in 
de app en 50 bij workshops. 

❖ 5  Scholen, 9 professionals van 
scholen, waarvan 2 
directeuren. 

❖ 17 andere organisaties, 35 
professionals 



Fase 2: Ouders 
fysiek verbinden
Wat probeerden we uit?

Het ligt voor de hand om 
ouders te benaderen op 
plekken waar ze als 
‘schoolouder’ herkenbaar zijn. 
Maar daardoor sluit je andere, 
kansrijke, ‘vindplaatsen’ uit. 



Fase 3: Ouders 
versterken in hun 
relatie met school 

● Welke expertise is handig? 

○ gespreksvoering met 
migrantenouders 

○ interactief voorlezen 

○ coachend leren op (digitaal)terrein:



Wat geven ouders aan?

Hoe kijken ouders naar 

ouderbetrokkenheid?



“Ik durf niet naar de 
instantie te gaan, 

want mijn kind krijgt 
dan een stempel in 

het dossier.”



● Wat zien we qua gedrag?

● Wat zijn verklaringen voor dit gedrag?

● Wat zijn hun behoeften?

Wat speelt 
er bij 
ouders?

“Behoefte aan een 
luisterend oor, dat 
ze niet alleen zijn, 
dat het niet altijd 
alles gaat zoals 
verwacht en dat 

mag”



Wat geven scholen en instanties aan?

Hoe kijken scholen naar 

ouderbetrokkenheid?



● Wat valt op in het algemeen?

● Wat verwachten ze van ouders? 

● Wat vragen ze zich af? 

● Wat zijn kansen/ drempels om mee te doen? 

Wat speelt er bij scholen?



Wat werkt voor 

ouderbetrokkenheid? 



1.Advies ouders
Wat  werkt om in 
contact te 
komen en te 
blijven met 
ouders? 

● De lokatie maakt uit, kan ook buiten school. 

● Vorm maakt uit: Informele en actieve sessies.

● Wanneer je contact legt: Ouders aanspreken 

met hun kinderen.

● Persoon die aanspreekt: ‘Peer to peer’, 

gelijkgestemden.

● Manier van aanspreken: gelijkwaardigheid, 

vertrouwen winnen, luisterend oor. 

● Breder oog voor context: gevoel hebben voor 

hun persoonlijke thuissituatie, openheid en 

oog hebben voor culturele verschillen

● Via de app in contact blijven



2. Om ouders te 
werven, heb je 
wervende activiteiten 
nodig. Ofwel, nodig 
ouders en kinderen uit 
voor iets leuks, 
informeels, en ga daar 
het gesprek aan over 
meer.



3. WAT IS OUDERBETROKKENHEID

De betrokkenheid van ouders bij de 

school van hun kind



PROJECTEN MANAGEN

Onze leerervaringen



● Op competenties selecteren van 

medewerkers die je aanneemt

● Scope bewaken, wat is de centrale vraag? 

● Inbedden in de organisatie, andere 

onderdelen meenemen in dit project en 

afstemmen benodigde inzet van andere 

teams

● Rollen afspreken: 

○ Wie stuurt er op inhoud, op voortgang?

○ Waar heb je de stuurgroep in nodig?

○ Hoe houd je iedereen op de hoogte, wat 

is relevant voor wie?

Projectleiding



Van theorie naar praktijk 



● Een netwerk kost tijd om op te 

bouwen

● Wie kan het beste met welke 

partner omgaan?

● Onderzoeken van belangen van 

stakeholders om daar rekening 

mee te houden. 

Stakeholders





● Durf iets anders uit te 

proberen

● Leer van je ontdekkingen

● Vier successen!

Aanpak



Een goede projectleider: bereid je voor op gedoe! 

● Bereid je voor en ga goed om met gedoe, er zijn altijd onvoorziene 
omstandigheden. 

● Dit kan je leren. 
● Afhankelijk van mensen en hun gedrag.
● Welke aanpak (Prince 2 of Agile) is afhankelijk van het soort project 

en wat bij jou past en belangrijk zijn.
● Flexibel zijn als de omstandigheden daarom vragen, 
● Het einddoel en de weg ernaartoe niet uit het oog verliezen.



AAN DE SLAG!

Wereld cafe!



3 Tafels in 3 rondes van 20 minuten

1. Positionering van bibliotheek, 

hoe sta je in het netwerk, welk contact durf je nu te leggen?

1. Hoe past projectmatig werken binnen jouw vakgebied,

Welk inzicht ga je toepassen? 

1. Hoe kom je in contact/peil je behoefte van ouders,

Wat ga je uitproberen?










