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1. Voorwoord  
 
Dit document ‘Visie op Ouderbetrokkenheid’ is afgeleid van de bovenschoolse visie van stichting Agora.  In dit stuk duiden wat we verstaan onder 
ouderbetrokkenheid en waarom we ouderbetrokkenheid belangrijk vinden. Daarnaast is het richtinggevend bedoeld voor het formuleren van ons specifiek 
beleid. 
 
Het document van stichting Agora ‘Visie op ouderbetrokkenheid’ is tot stand gekomen met medewerking van interne en externe deskundigen. Zij maken 
deel uit van de kennisgroep ouderbetrokkenheid. De groep heeft daarbij onder meer gebruik gemaakt van bronnen als literatuur en reviewstudies. 
Daarnaast zijn ouders, directeuren, leraren en intern begeleiders gevraagd om inbreng en advies. Op de Piramide hebben we dit document vervolgens 
bijgesteld op bepaalde punten, zodat het passend is bij onze manier van werken.  
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2. Inleiding 
 
‘Visie op ouderbetrokkenheid’ is, zoals in de inleiding genoemd, geschreven om richting te geven aan beleid ouderbetrokkenheid. Beleid dat uitgaat van de 
samenstelling van de ouderpopulatie en dat anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs (en de opvang) raken. 
 
In dit document wordt eerst aangegeven wat het belang van ouderbetrokkenheid is voor de ontwikkeling van kinderen en wat onder ouderbetrokkenheid 
wordt verstaan.  
Vervolgens worden de kaders voor het beleid ouderbetrokkenheid op school aangegeven met de daarbij behorende rollen en taken. 
 

3. Het belang van beleid ouderbetrokkenheid 
 
Kinderen van ouders die betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van hun kind, komen meer tot bloei dan kinderen van ouders die deze betrokkenheid 
niet tonen.  
Onderzoek wijst uit dat de thuis-/gezinssituatie voor 49% van invloed is op de ontwikkeling van het kind, de kwaliteit van de leraar is voor 43% van invloed. 
 

 

Daarnaast vragen de volgende zaken om een beleid ouderbetrokkenheid: 
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• Onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van een kind, behoeft een blijvende, goede samenwerking met ouders1. Ons IKC kan niet voorzien in alle 
behoeften van kinderen, dit lukt alleen in samenwerking met onze ouders. Deze samenwerking is des te meer van belang wanneer het kind 
bijvoorbeeld ondersteuning van externe professionals krijgt. 

 

• Het onderwijs wordt uitgedaagd een antwoord te geven op de vraag hoe zij in haar maatschappelijke rol anticipeert op de mondige burger en de 
culturele en sociaaleconomische diversiteit onder ouders. Wanneer we investeren in een professionele relatie, zullen ouders en school elkaar beter 
begrijpen. Dit komt het leren en ontwikkelen van kinderen en ons IKC als gemeenschap, ten goede. 
 

• Ouders hebben medezeggenschap (IKC-raad). 
 

• Ouders vragen vaker en meer zeggenschap in het onderwijs. Dit is op zich een goede ontwikkeling; het toont de betrokkenheid van ouders aan bij 
hun kind en/of het IKC. Wanneer  
 

het onderwijs in staat is om hier adequaat op te reageren, zal dit rollen en verantwoordelijkheden van ouders, kinderen en leraar duidelijker maken 
en versterken. De professionele relatie met ouders zal verbeteren.  

 

• Het handelingsbekwaam zijn en voelen en het veiligheidsgevoel in ons IKC bij situaties van afgedwongen zeggenschap of respectloze benadering 
door ouders.  

 

• Bij uitvoering van adequaat beleid ouderbetrokkenheid is het waarschijnlijk dat in het algemeen het aantal klachten van ouders afneemt. Zo ook het 
aantal dat niet op groeps- of schoolniveau kan worden opgelost.  

 

• De individualisering en focus op de maakbare samenleving, het maakbare kind, zorgt voor een toename van ‘consumentengedrag’. Dit vraagt om 
bewustzijn in het handelen van het IKC; wat doen wij daar zelf in en hoe verhouden wij ons daartoe c.q. stellen wij ons daarin op.  
 

 
 

 
1 Waar in de tekst ‘ouder(s)’ staat, kan ook ‘verzorger(s)’ worden gelezen. 
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4. Wat we verstaan onder ouderbetrokkenheid  
 

Ouderbetrokkenheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders én IKC; ouders en professionals hebben elkaar nodig om kinderen tot een zo 
optimaal mogelijke ontwikkeling te laten komen. Ons IKC neemt in deze samenwerking het initiatief. 
 

4.1  De definitie 
Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en IKC. Ouders en IKC werken vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid samen om het leren en ontwikkelen van kinderen te faciliteren en te stimuleren, in het besef dat het IKC een (waarden-)gemeenschap 
is. Het realiseren van ouderbetrokkenheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en ons IKC. 
 

4.2  De componenten  
De ouderbetrokkenheid bestaat uit drie onderdelen die beleidsmatig en in de uitvoering met elkaar verbonden zijn. Bij elk onderdeel heeft ons IKC een taak 
en verantwoordelijkheid. Wij kennen namelijk onze populatie en stemmen daarop af. 
 
Ouderbetrokkenheid bestaat uit: 
 

1. Betrokkenheid op het IKC als (waarden-)gemeenschap. Het IKC is er niet alleen voor een individueel kind, maar voor alle kinderen. Het is een 
gemeenschap van kinderen, ouders, teamleden, vrijwilligers, externe ondersteuners, gastdocenten, enzovoort.  
 

2. Betrokkenheid gericht op het eigen kind: partnerschap in de educatieve driehoek (figuur 3).  
In de samenwerking tussen ouders en het IKC gaan we uit van de eigen rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot het kind: 
gelijkwaardigheid op basis van een erkende ongelijkheid.  
 

3. Thuisbetrokkenheid: het faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling thuis.  
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Figuur 3. De educatieve driehoek (leraar kan ook pm-er zijn)/ school = IKC 

 
Betrokkenheid op het IKC als (waarden)gemeenschap 
Een IKC vormt een gemeenschap, maakt deel uit van een buurt, een wijk. 
Professionals, ouders en kinderen creëren met elkaar een fysiek en sociaal veilig klimaat ten behoeve van de optimale ontwikkeling van het individuele kind 
en van groepen kinderen. Dit kan alleen wanneer er binnen die gemeenschap waarden en normen zijn bepaald, gedeeld en worden nageleefd. Dit is in lijn 
met de identiteit van de stichting die onder meer uitgaat van onderlinge verbondenheid, respect en het bijdragen aan een betere wereld.  
IKC en ouders hebben hier in elk hun eigen rollen en (gedeelde) verantwoordelijkheden. 
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Betrokkenheid gericht op het eigen kind 
Educatie2 is een term, waaronder zowel onderwijs, opvoeding en vorming vallen. Educatie leert mensen hoe te functioneren binnen een samenleving. 
Ouders, het IKC, maar ook anderen in de leefomgeving van kinderen spelen hierin een rol.  
 
In de educatieve driehoek is geen sprake van partners in de strikte zin van het woord. De benadering van ons IKC naar de ouder gebeurt vanuit het besef dat 
de ouder vóór alles de vader, moeder of verzorger is van het kind. De ouders vertrouwen hun kostbaarste ‘bezit’ toe aan het IKC. Dit betekent een grote 
verantwoordelijkheid voor ons ook in de loyaliteit naar ouders.  
In het contact met de ouder staat de ontwikkeling van het kind binnen de (waarden-)gemeenschap centraal. In de driehoek zijn alle actoren eigenaar met 
betrekking tot het eigen aandeel.  
Ons IKC en ouders kennen de wederzijdse verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden als het gaat om het leren en ontwikkelen van het kind, zij 
spreken elkaar daar constructief op aan en handelen daarnaar. 
 
Het is belangrijk voor de kansen van kinderen dat: 

- de professional de kennis van de ouder over het kind erkent en benut,  
- de ouders kennis hebben van de ontwikkeling en leerprocessen van hun kind, dat zij daarbij betrokken worden, een rol én stem hebben: 

gelijkwaardig op basis van erkende ongelijkheid. Dit is de bedoeling van het educatieve partnerschap.  
 
Thuisbetrokkenheid 
Thuisbetrokkenheid gaat niet alleen over het onderwijsondersteunende aspect in de thuissituatie als het faciliteren van het kind zodat bijvoorbeeld het 
huiswerk kan worden gemaakt. Thuisbetrokkenheid betreft vooral het inzetten en benutten van het ‘culturele kapitaal’3 in het gezin.  
 
Met betrekking tot het benutten van het culturele kapitaal heeft het IKC, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, een voorlichtende en adviserende 
rol. Kennis hebben van de gezinsachtergrond is voor ons belangrijk. Ouders kunnen bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van de systemen en de 
verwachtingen die hiermee samenhangen. Als het gaat om het maken van huiswerk, is het onze taak te weten wat van de ouders verwacht mag worden en 
hierop te anticiperen.  
 
 

 
2 Educatie komt van het Latijnse woord 'educere', dat opvoeden betekent. 
3 Cultureel kapitaal: is het geheel van kennis, cognitieve vaardigheden en opleiding van een persoon/in een gezin waarmee sociale   privileges verworven of behouden kunnen worden. Daarmee is het van invloed op 

de sociale mobiliteit. 
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5. Kaders school specifiek beleid 
 
Ons beleid ouderbetrokkenheid heeft de volgende kenmerken: 
 

1. Het beleid ouderbetrokkenheid is tot stand gekomen in samenwerking met ouders  in de afgelopen jaren en vloeit voort uit de visie van de stichting 
op ouderbetrokkenheid. 
  

2. Het beleid en de uitvoering daarvan voldoen aan de Agora normstelling4 met betrekking tot  ouderbetrokkenheid.  
 

3. Het beleid heeft verbinding met relevante documenten zoals de schoolgids (Agora en katern van de Piramide), het sociaal veiligheidsplan (inclusief 
incidentenregistratie), nieuwsbrieven en de vorm, inhoud en organisatie van oudercontacten.  

 
4. Het IKC heeft de waarden van onze organisatie als gemeenschap geformuleerd, deze zijn herkenbaar in ons klimaat en onze cultuur. 

 
5. Het IKC neemt initiatief in een positieve samenwerking met ouders met als oogmerk: het realiseren van een sociaal veilige en stimulerende 

omgeving voor alle kinderen. 
 

6. De samenwerking met de ouders is o.a. zichtbaar in de organisatiestructuur van het IKC. Hierbij valt te denken aan de vorm en inhoud van de 
oudercontacten, IKC-raad (o.a. medezeggenschapsraad) en het samenwerken met klassenouders, ouderraad, ouders die meehelpen bij activiteiten, 
enzovoort.  
 

7. Het beleid ouderbetrokkenheid is actueel,  passend binnen de maatschappelijke context en aansluitend bij de ouderpopulatie. Bij de formulering 
van het beleid ouderbetrokkenheid wordt rekening gehouden met wat er zich in de omgeving in de brede zin afspeelt. Zo zien we in de samenleving 
dat de burger mondig is en dat veel informatie snel beschikbaar is. Ook ervaren we dat respect niet automatisch aan een rol of functie wordt 
gekoppeld, maar lijkt te moeten worden ‘verdiend’. Maatschappelijke thema’s als transparantie en verantwoording zijn ook in het onderwijs 
actueel.  
 
Hierboven staat beschreven wat ouders van ons kunnen verwachten. Uiteraard verwachten we in de samenwerking ook een aantal dingen van 
ouders. Ouders hebben naast hun rechten ook plichten. 
 

 
4 Zie hiervoor de kwaliteitskaart Ouderbetrokkenheid. 
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Plichten van ouders in de communicatie met teamleden van ons IKC 
De rechtspraak geeft aan dat ouders tegenover de school de (minimale) plicht hebben om zich goed, dat wil zeggen niet-excessief, te gedragen: 
geen (verbaal) geweld tegen directie, leraren, pm-ers en andere kinderen of ouders, geen ‘stalkingpraktijken’ bij medewerkers of onterechte 
aantijgingen over vermeende wanpraktijken. De rechter stelt beperkingen aan onmogelijke eisen van ouders.  
 
Ouders en het IKC moeten met elkaar in gesprek, actief informatie opvragen bij elkaar en bij conflicten – na een eerste impulsieve reactie – 
rationeel de directeur en het team benaderen. De rechter heeft in een aantal zaken namelijk bepaald dat wanneer elke vorm van communicatie met 
de ouders feitelijk onmogelijk is (of ouders weigeren mee te werken door stelselmatig niet in te gaan op uitnodigingen om in gesprek te komen), de 
uiterste consequentie is dat het kind verwijderd kan worden (ook al hoeft deze dus zelf geen aandeel in de verstoorde relatie te hebben). Het IKC 
(het bevoegd gezag) kan de rechter ook vragen bepaalde tijdelijke maatregelen op te leggen zoals een speelpleinverbod of een gebod alleen in het 
gebouw te verschijnen op uitnodiging, bijvoorbeeld voor een oudergesprek.  
 
Het is natuurlijk wel zo dat dit soort zware maatregelen alleen kan worden opgelegd, wanneer andere mogelijkheden om het gesprek op gang te 
krijgen zijn mislukt. Hoewel er geen contract wordt getekend, wordt juridisch gezien er wel vanuit gegaan dat ouders en het IKC met elkaar een 
overeenkomst aangaan, waarbij er over en weer rechten en plichten ontstaan. De ouders zien wij niet als klant, maar als samenwerkingspartner. Wij 
vormen met elkaar de educatieve driehoek, zie hiervoor het figuur in paragraaf 4.2) en zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het 
kind. De relatie tussen ouders en ons IKC is een kwestie van ‘geven en nemen’. Juridische begrippen en beginselen zoals redelijkheid en billijkheid 
zijn de sleutelwoorden in de (meerjarige) verbintenis tussen ouders en onze organisatie. Die meerjarige verbintenis betekent ook dat ouders zich 
over het algemeen niet kunnen beroepen op de vrijheid van meningsuiting als zij de medewerkers hiermee belasteren. 

 
8. Het IKC borgt het beleid ouderbetrokkenheid en de uitvoering hiervan. Dit is onder meer zichtbaar in de organisatie, aan de professionalisering, het 

meerjarenbeleid en acties ter verbetering. Het IKC investeert in de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid (bijlage 7).  
 

 

6. Rollen en taken 
 
 
Algemeen 
Achter een succesvol uitgevoerd beleid ouderbetrokkenheid gaan tal van preventieve en curatieve acties en ingrepen schuil die met elkaar in samenhang 
zijn. Van passende communicatieve vaardigheden en het voor- en naleven van gezamenlijke waarden tot de omschrijving en de kernmerken van de term 
‘incident’ en daarmee samenhangend beleid en protocol. 
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Met betrekking tot de professional geldt dat deze in de oudercontacten en verwachtingen cultuursensitief is. De thuissituatie (onder-)kent en zoekt naar de 
‘zone van de naaste ontwikkeling’: wat kan, als dat gewenst is, de volgende stap zijn om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Indien gewenst, doet de 
professional een beroep op ketenpartners. Zodat de professional in de school zich kan blijven richten op zijn/haar kerntaak. 
 
In alfabetische volgorde wordt hieronder nader ingegaan op de diverse rollen en taken in het licht van ouderbetrokkenheid.  
 
De beleidsadviseur van Agora 
De betrokken adviseur draagt zorgt voor een richtinggevend document om ouderbetrokkenheid op IKCniveau te kunnen realiseren dat aansluit bij de 
praktijk en de ontwikkelingen in de samenleving. 
 
Het college van bestuur 
Het bestuur ziet erop toe dat er op stichtingsniveau een actuele visie op ouderbetrokkenheid beschikbaar is dat richting geeft aan specifiek schoolbeleid. Zij 
ziet erop toe dat iedere organisatie beleid op ouderbetrokkenheid heeft beschreven en dat daarnaar wordt gehandeld. Zij monitort de kwaliteit van dit 
beleid en faciliteert de organisatie in de uitvoering hiervan. 
 
De contactpersoon op het IKC 
De contactpersoon kan ouders begeleiden in de procedure voorafgaand of tijdens een klacht. De contactpersoon is benoemd door het bestuur en heeft hier 
een training voor gevolgd. De contactpersoon houdt zich niet inhoudelijk met de klacht bezig. In de Piramidekatern (zie hiervoor onze website)  staat de 
naam genoemd van de contactpersoon en hoe u deze kunt bereiken 
 
De externe vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet aan het IKC verbonden. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden 
bereikt of dat de gebeurtenissen een aanleiding zijn om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie (voor meer informatie zie de schoolgids van 
stichting Agora).  
 
De directeur  
De directeur is de motor en heeft een sleutelrol in de ontwikkeling, actualisering, implementatie en borging van actueel schoolbeleid ouderbetrokkenheid. 
De directeur is rolmodel in het naleven van het beleid dat in lijn is met de visie van de stichting en de kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid. Hij/zij draagt er 
zorg voor dat de rollen en verantwoordelijkheden van de ouder en de leraar/pedagogisch medewerker duidelijk zijn en onderscheiden worden. 
Hij/zij neemt initiatief in de betekenis van het IKC als (waarden-)gemeenschap, waar het sociaal veilig is. De directeur stelt hierin in samenspraak met ouders 
en team de kaders op en bewaakt hierin de grenzen. 
De directeur kent de competenties van zijn teamleden en zorgt waar nodig voor professionalisering. 
 

De intern begeleider  
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De intern begeleider (IB-er) is rolmodel in het voorleven van het beleid dat in lijn is met het de stichtingsvisie ouderbetrokkenheid en de betreffende 
kwaliteitskaart. Hij/zij draagt bij aan de professionalisering van de teamleden met betrekking tot ouderbetrokkenheid en stimuleert een respectvolle, open 
en onderzoekende houding in de oudercontacten. De IB-er bewaakt de rollen, taken en grenzen in de gesprekken met ouders. In de contacten tussen 
leraren en ouders maakt hij/zij gebruik van de metacognitieve vaardigheid: kijkend vanuit verschillende perspectieven en sturend op verbinding en 
samenwerking. 
 
De kennisgroep ouderbetrokkenheid 
De kennisgroep ouderbetrokkenheid is een bovenschools adviserend orgaan binnen stichting Agora. Zij ontwikkelt haar kennis en deelt deze met de 
Agorascholen en is klankbord voor de scholen.  

 
Het kind 
Het kind van het IKC, het kind van de ouders, is eigenaar van zijn/haar ontwikkel- en leerproces en neemt zijn/haar verantwoordelijkheid in de groep/het IKC 
als gemeenschap. 
 
De leraar 
De leraar is initiatiefnemer met betrekking tot ouderbetrokkenheid en eerste verantwoordelijke in het realiseren van een goede en gelijkwaardige 
samenwerking met ouders: een samenwerking die toevoegt aan het leren en ontwikkelen van kinderen binnen het onderwijs als gemeenschap.  
De leraar is communicatief vaardig (schriftelijk, mondeling en in gedrag) en houdt daarbij de eigen professionele rol in het oog (functie, taak en 
verantwoordelijkheid). 
 
De leraar is cultuursensitief in de brede zin van het woord. Is betrokken bij het kind, kent de thuissituatie en bouwt aan een professionele relatie met de 
ouder. Met het laatste wordt in deze context bedoeld: het contact dat nodig is om ouderbetrokkenheid te realiseren. 
De leraar werkt oordeelvrij op basis van gelijkwaardigheid samen met de ouder en onderscheidt daarbij de verschillende rollen en taken die er in de 
samenwerking zijn.  
 
Aangezien betrokkenheid van de ouders van belang is voor het leren en ontwikkelen, ligt hier een belangrijke opdracht voor de leraar om de ouder te 
ondersteunen in het realiseren van de betrokkenheid. Zeker wanneer dit onderdeel van ouderbetrokkenheid om redenen van bijvoorbeeld onwetendheid, 
onvoldoende kennis, niet afgestemde verwachtingen of onmacht, geen vanzelfsprekendheid is. De leraar realiseert zich hierbij dat de situatie van de ouder, 
de thuissituatie en de mate van ouderbetrokkenheid niet een statisch gegeven is, maar dat omstandigheden in de thuissituatie (tijdelijk) van invloed zijn op 
de mate van betrokkenheid op het IKC en het kind.  
 
De ouder  
De ouder is als eerste opvoeder medeverantwoordelijk voor de schoolse ontwikkeling van het kind. Hij/zij maakt als vertegenwoordiger van het kind deel uit 
van het IKC als (waarden-) gemeenschap. 
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Bijlage 1 Bronnen 
 

Onderzoek 
Opbrengsten  
Wanneer we de opbrengsten voor het kind centraal stellen, dan wijst onderzoek uit (Desforges en Abouchaar, 2003) dat thuisbetrokkenheid het meeste 
effect sorteert. Dit betreft dan vooral het cultureel kapitaal in het gezin en niet zozeer de hulp bij het huiswerk.  
Het belang van thuisbetrokkenheid blijkt zelfs groter te zijn dan die van de kwaliteit van het IKC (specifiek voor de afdeling onderwijs) (Desforges & 
Abouchaar, 2003).  
De betrokkenheid thuis maakt het verschil wanneer ouders ondersteunend en stimulerend in de thuissituatie zijn: 

- Bij jonge kinderen betreft het activiteiten als voorlezen, bezoek aan de bibliotheek, educatieve spelletjes spelen en liedjes zingen. Deze 
thuisbetrokkenheid leidt op jonge leeftijd toe naar een goede start bij peuterspelen en in de kleuterbouw en is het aan het eind van de basisschool 
ook nog van invloed (Sylvia e.a. 2004).  

- Oudere kinderen blijken vooral voordeel te hebben bij vertrouwen en steun van ouders (Carter, 2002).  
- Belangrijk is dat ouders hoge, realistische verwachtingen hebben van het kind en gesprekken thuis voeren over het onderwijs (Desforges & 

Abouchaar, 2003; Smit et al., 2007).  
- Tevens is het van belang dat er een stabiele, veilige thuissituatie is voor het kind, waarin kinderen worden gestimuleerd in interactie en denken 

(Desforges & Abouchaar, 2003; Epstein, 2001).  
 
Dit alles betekent een extra opdracht voor scholen met leerlingen die als gevolg van sociaaleconomische en psychosociale omstandigheden in een minder 
kansrijke omgeving (gezin en wijk) opgroeien en/of te maken hebben met ouders die niet bekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem, inclusief de 
verwachtingen van ouders die hieruit voortvloeien. Een en ander  betekent ook dat samenwerking met ketenpartners op sociaal gebied en (preventieve-) 
jeugdzorg, van essentieel belang is. 
 
Ouderparticipatie als middel  
Ouderparticipatie heeft geen effect op de ontwikkeling van het kind (Bakker, Dennissen, Dennissen & Oolbekkink, 2013). Voor het IKC is deze vorm van 
betrokken zijn echter wel belangrijk. Bovendien kan ouderparticipatie leiden tot thuisbetrokkenheid en betrokkenheid op de school als gemeenschap.  
 
De ouder 
Het is belangrijk dat beide ouders betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van hun kind, ook als het goed gaat. Wanneer de ondersteunende rol van de 
ouders begint of toeneemt bij tegenvallende resultaten, dan heeft dit een negatief effect op de motivatie van het kind.  
 
Wanneer de rol van een ouder pas toeneemt naarmate het kind ouder wordt, dan is er op het moment dat een kind naar het VO gaat niet of nauwelijks 
sprake van een relatie. Dit heeft een negatief effect op het leren (Uit: ‘Utrecht zijn we samen’, 2017). 
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De sociaaleconomische en de culturele achtergrond blijken van invloed op de ouderbetrokkenheid. Volgens Smit et al. (2006) zijn ouders uit lager 
sociaaleconomische milieus en niet-westerse culturele achtergronden, in het algemeen, om verschillende redenen minder betrokken.  
Zo blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek van Pels (2000) dat de opvatting onder ouders uit niet-westerse culturele milieus kan leven, dat opvoeding de taak is 
voor de ouders en het onderwijs de taak van het IKC (afdeling onderwijs). De betrokkenheid van ouders met een andere culturele achtergrond dan de 
Nederlandse wordt echter ook niet altijd ingezien door IKC’s (Smit e.a., 2007) omdat er met het eigen, cultureel bepaalde, concept van ouderbetrokkenheid 
naar de ouders wordt gekeken.  
 
Volgens Desforges en Abouchaar (2003) hebben kinderen uit hogere sociale milieus meer voordeel bij ouderbetrokkenheid omdat de omgeving van het kind 
op verschillende gebieden kansrijker is. Te denken valt aan een rijke taalomgeving en meer financiële mogelijkheden. 
Ondersteuning van ouders bij het realiseren van betrokkenheid kan een positieve houding van de ouders ten aanzien van het leren en ontwikkelen op 
school tot gevolg hebben en de opvoeding thuis positief beïnvloeden (Jordan, Orozco & Avarett, 2001).   
 
Het IKC 
Zowel ouders die het Nederlands niet goed beheersen als ouders die laag zijn opgeleid, zijn in de regel moeilijker te bereiken voor leraren/ pm-ers. De 
betrokkenheid van deze ouders wordt echter vaak door het IKC onderschat (Bakker e.a., 2013).  
Vaak weten deze ouders niet dat en hoe zij de ontwikkeling kunnen bevorderen (Lusse, 2013) of zien zij daarvoor, vanuit het respect voor de leraar/ pm-er, 
voor zichzelf geen rol.  
 
Bouwen aan de relatie  
Effectieve strategieën om ouders te helpen meer betrokken en ondersteunend te zijn, moeten voorafgegaan worden door het opbouwen van een goede, 

professionele, relatie met de ouders (Y. Emmelot, ‘Educatief Partnerschap realiseren’, Forum 2013). 

 
Succesfactoren bij ouderbetrokkenheid  
Er zijn verschillende succesfactoren te benoemen die leiden tot een effectieve ouderbetrokkenheid: een betrokkenheid die het leren en ontwikkelen van 
kinderen faciliteert en stimuleert. 
 

• Communicatie 
- Duidelijk zijn in, en over de waarden van het IKC als gemeenschap en dit zichtbaar maken in uitingen en handelen. 
- Een samenwerking die uitgaat van de dialoog en die, in de brede zin, gericht is op het vormgeven van doelen en het behalen van resultaten.  
- Een leraar/ pm-er die zich niet laat leiden door een ideaal type van ouderbetrokkenheid. 
- Het kennen van de thuis - en omgevingssituatie van het kind en daarop anticiperen. 
- Heldere verwachtingen afstemmen. 
- Regelmatig en tijdig informeren over de voortgang van het leren en ontwikkelen van de leerling. 
- Respectvol en eenduidig zijn in het aangeven van grenzen en deze hanteren. 
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- Het uitgangspunt hanteren: lastige ouders bestaan niet.  
- Een open en onderzoekende houding.  
- Duidelijkheid in procedures en het nakomen ervan.  

 

• Houding 
- Duidelijk zijn in, en over de waarden van het IKC als gemeenschap en dit zichtbaar maken in uitingen en handelen. 
- Respecteren van de thuiscultuur, thuistaal en gewoonten van de ouders. 
- Een positieve houding van het IKC naar de ouder. 
- Respect voor de rol en de opvattingen van de ouder.  
- Rolmodel zijn in de samenwerking. 
- Investeren in een professionele samenwerkingsrelatie, dit betekent ook investeren in informeel contact.  

 

• Competenties  
- Bevorderen van thuisbetrokkenheid die anticipeert op de leeftijd: bij jonge kinderen concrete hulp en bij oudere kinderen vertrouwen en steun. 
- Teams die zich kunnen bedienen van verschillende strategieën zodat zij met uiteenlopende groepen ouders kunnen omgaan. 
- Een open en onderzoekende houding van teams naar ouders. 
- Zelfreflectie en het kunnen geven en omgaan met feedback om door te ontwikkelen in kennis en vaardigheden. 

 
- Organisatie 

- Realiseren van duidelijke startmomenten (als b.v. intake- en startgesprek bij aanvang schooljaar) waarbij de ouderbetrokkenheid wordt gedefinieerd 

en verwachtingen worden afgestemd.  

- Integrale en planmatige aanpak van ouderbetrokkenheid. 

- Professionalisering en ondersteuning van leraren/ pm-ers op het gebied van ouderbetrokkenheid indien wenselijk/ nodig. 

Risico’s bij ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid kan ook risico’s met zich meedragen. Het is belangrijk dat het IKC deze herkent en hierin haar verantwoordelijkheid neemt.  
 
Te denken valt aan: 
 

- De grenzen van rollen, taken en verantwoordelijkheden vervagen. De ouder gaat ‘op de stoel van de leraar/ pm-er zitten’ of andersom. 
- Wanneer de betrokkenheid alleen gericht is op het individuele kind gaat dit ten koste van andere kinderen en de (sociale) context waarin een kind, 

de leraar/ pm-er en de ouder zich begeven.  
- Te veel bemoeienis bij de ontwikkeling van het kind of het leggen van een te hoge prestatiedruk heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden, de 

autonomie van het kind en de motivatie om te leren. 
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- Thuisbetrokkenheid bij huiswerk kan leiden tot het aanleren van verkeerde strategieën.  
- Een toename van de thuisbetrokkenheid wanneer het niet goed gaat in het onderwijs, kan negatieve effecten hebben op de relatie ouder/kind en 

daarmee op het leren en ontwikkelen. 
 

Literatuur 
 
Literatuur en reviewstudies 
Leraren en ouderbetrokkenheid-J.Bakker, E. Denessen e.a. 2013 
Een reviewstudie naar de effectiviteit van  
ouderbetrokkenheid en de rol die leraren  
daarbij kunnen vervullen. 
 
Ouders, scholen en diversiteit-Smit, Driessen e.a. 2007 
Ouderbetrokkenheid en participatie op scholen 
met veel en weinig achterstandsleerlingen. 
 

Handboek ouders in de school, P. de Vries, CPS 2007 

Het belang van onderwijskundig leiderschap, K. Vernooy, BSM januari 2017 

Utrecht zijn we samen-Gemeente Utrecht, december 2017 

Opvattingen van allochtone ouders over onderwijs, Smit, Driessen en Doesborgh, 2004                                                                                             
 
Een schoolleergemeenschap met leraren en ouders, M. Illias, e.a. 2016                                                                                          

Wat werkt op school, R. Marzano 

Onderzoek relatie ouders en school, CPB 2013 

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs, D. Prins e.a., NJI 2013 

Ouderbetrokkenheid en het verbeteren van leerprestaties, F. Smit, M. Wester e.a. ITS 2012 
 
Literatuurstudie 



18 
 

Ouderbetrokkenheid op Agora scholen, M. Vis, 2017 
 

Onderzoek 

Ouders als partners, Onderwijsraad 2010 

 

  



19 
 

Bijlage 2  Vormen van betrokken zijn 
 

De ouder is de eerste opvoeder en medeverantwoordelijke voor een zo optimaal mogelijk ontwikkeling van het kind. 
Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn. 
 
Te denken valt aan: 
 

1. Medezeggenschap: de bij wet geregelde medezeggenschap middels de medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in 
het onderwijs, een IKC raad of de Oudercommissiein de kinderopvang. Op de Piramide is er sprake van een IKC raad: dit is een samenwerking tussen 
de MR (onderwijs) en de OC (opvang).  

2. Ouderparticipatie: ouders laten hun betrokkenheid in het IKC c.q. hun kind zien door het organiseren van en/of deelnemen aan activiteiten. Hierbij 
valt ook te denken aan deelname aan een ouderraad c.q. klankbordgroep en informatieve bijeenkomsten.  

3. Ouderbetrokkenheid gericht op het leren en ontwikkelen van het eigen kind waarbij de verantwoordelijkheid alleen bij het IKC ligt. 

4. Ouderbetrokkenheid gericht op het leren en ontwikkelen van het eigen kind waarbij er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid van IKC en 

ouders al dan niet vanuit het bewustzijn dat het IKC een gemeenschap is.  
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Bijlage 3 Fasen van ouderbetrokkenheid 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op vorm en inhoud van samenwerking en communicatie tussen IKC en ouders. Als het gaat om de 
communicatie tussen ouders en IKC de afgelopen decennia zijn daarin drie fasen te herkennen.  
Elke fase genereert een eigen dynamiek in de samenwerking. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen van het IKC een 3.0 benadering van de 
ouderbetrokkenheid5 zoals deze is beschreven in hoofdstuk 4. 
 

Fase 1.0 
Het IKC zendt eenzijdig informatie naar de ouders. Het IKC bepaalt het moment, de vorm en de inhoud. 
 
Fase 2.0 
Het IKC zendt informatie naar de ouders en de ouders kunnen informatie terugzenden, zonder dat er sprake is van een samenwerking. 
 
Fase 3.0 
Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en IKC, waarin ouders en IKC vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid samenwerken om het leren en ontwikkelen van kinderen te faciliteren en te stimuleren vanuit het besef dat het IKC een  
(waarden-)gemeenschap is.  

 

 

 

 

 

 

 
5 Vrij naar P.de Vries, 3 fasen van ouderbetrokkenheid CPS. 
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Bijlage 4  Kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid 
De kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid is onderdeel van de Agora collegiale visitatie en schoolzelfevaluatie. Deze kwaliteitskaart is specifiek voor het 

onderwijs (en niet voor de opvang).  

Kwaliteitskaart   AG6 Ouderbetrokkenheid      

 

  
Basiskwaliteit  
De school voert een eigen beleid dat gericht is op de doelgroep en in lijn is met ouderbetrokkenheid 3.0 volgens de bestuurlijke uitgangspunten.  

 

 

 

 

 

 
Indien Ouderbetrokkenheid een onderdeel is van een inspectiedomein waardoor je hiermee het predicaat 'goed' wilt toekennen, 
welk domein/welke domeinen is/zijn dit dan? 

-  

-  

              
 

Voor Agora betekent dit:            
 

Ouderbetrokkenheid O V Document in MGO  

De school heeft met ouders een heldere, doelgroep 
specifieke, visie op samenwerking geformuleerd. Deze 
visie is zichtbaar in het gedrag van de medewerkers en 
ouders van de school. 

  x 

Bewijsstukken: 
- Schoolplan 2019-2023 (KA1) 
- Piramidekatern 2021-2022 
- Jaarplanning (online) 
- Samenvatting gesprek stakeholders 
tevedeneheidsonderzoek  
- Rapportage De Piramide inclusief vergelijking binnen Agora 
- Visie ouderbetrokkenheid (ppt), het beleidsstuk wordt met 
het team in mei 2022 afgerond 
- Educatieve driehoek 

 

De school vindt het belangrijk dat de school en ouders 
samenwerken. Zo werken zij ook samen om het leren en 
een gezonde ontwikkeling van leerlingen, zowel thuis als 
op school, te ondersteunen.  

  x  

Teamleden, leerlingen en ouders zijn welkom op school.   x  



22 
 

Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden 
vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Daarbij heeft een ieder 
een eigen rol en verantwoordelijkheid. E.e.a is zichtbaar 
in inhoud, uitvoering, gedrag en tijd. 

    

- Scholen op de kaart (niet in MGO = online) 
- Oudercommunicatieapp Parro (niet in MGO = online) 
- Website (niet in MGO = online) 
- Nieuwsbrief ouders (zie bestanden) 
  

 

Leraren, leerlingen en ouders voelen zich 
verantwoordelijk naar elkaar en zijn daarop 
aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar 
gesproken zowel binnen als buiten de school.  

  x  

De school staat open  voor verbetersuggesties en gaat op 
een transparante manier om met klachten.   x  

Ouders nemen deel aan de startgesprekken, waarvan de 
kaders bestuurlijk zijn vastgesteld, en op de andere 
samen afgesproken contactmomenten. Daarbij is helder 
voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht 
wordt en waarom. 

  x  

              
 

Totaalbeeld AG6. Ouderbetrokkenheid 

Dit zit verweven in het gehele MGO.  
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Bijlage 5  Het startgesprek 

 

Het startgesprek 
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 1. De ‘educatieve driehoek’ is specifiek voor het onderwijs: leraar, ouder, kind (de deelnemers) met als uitgangspunt het leren en ontwikkelen van 

het kind/de leerling dat/die deel uitmaakt van een (waarden-) gemeenschap. 

 2. Deelnemers voeren het gesprek op basis van gelijkwaardigheid waarbij zij elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid bijdragen met als doel: 

een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind.  

 3. Het startgesprek brengt alle deelnemers in positie. 

De leraar, het kind, de ouder hebben ieder een andere rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot het leren en ontwikkelen van het kind, maar 

werken hier wel in samen. 

 4. De gelijkwaardigheid, met ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid, is zichtbaar in de opzet, inhoud van en de opstelling tijdens het gesprek. 

 5. Het gesprek is een positieve start van het schooljaar waarin de relatie wordt gestart of verbeterd en de wederzijdse verwachtingen worden 

uitgesproken met betrekking tot ieders rol in de ontwikkeling van het kind en de mogelijkheden van de ondersteuning van ouders hierin. 

 6. Het gesprek geeft inzicht in de achtergrond leerling en een beeld van de relatie tussen ouders en kind. 

 7. Het startgesprek maakt de informatieavond overbodig m.u.v. groep 8.  

De onderwerpen  

 1. Kennismaking waarbij het aandeel van de leraar, ouders en leerling even groot is. 

 2. Aandacht voor de thuissituatie, interesses en toekomstperspectief kind. 

 3. Wederzijdse behoeften en verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. 

 4. De rol van de leraar en het kind tijdens het schooljaar: doelen/ambities formuleren. 

 5. De rol van de ouders in de begeleiding c.q. ondersteuning van het kind. 

De kaders en doelen 
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 6. Een communicatieplan op maat (De Vries CPS, 2014). Centraal hierbij staat wat het kind nodig heeft ten behoeve van zijn/haar ontwikkeling. 

Wanneer de reguliere oudergesprekken (deels) vervallen, wordt in overleg besloten tot een alternatief. 

 7. De school als gemeenschap en ieders verantwoordelijkheid hierin. 

Richtlijn moment en duur 

 Het startgesprek vindt plaats in de eerste 4 weken van het schooljaar. 

 

 Richtlijn voor de duur van het startgesprek is 20 minuten; leraar houdt zich aan de afgesproken tijd ook in verband met de agenda van de ouders. 

 

De deelnemers  

 De groepsleraar of beide groepsleraren, het kind en bij voorkeur beide ouders. 

Het startgesprek vindt plaats met het kind. Het kind maakt immers deel uit van de driehoek: ouder/kind/leraar en speelt een belangrijke rol met 

betrekking tot  de eigen ontwikkeling. Het kind wordt zo ‘in positie’ gebracht en wordt ‘mede-eigenaar’ van zijn/haar ontwikkeling. Tevens kan het 

kind belangrijke informatie geven over hoe het bij voorkeur leert, wat zijn/haar talenten zijn, het zelfbeeld, gevoel van veiligheid en behoefte aan 

ondersteuning. 

Uiteraard kunnen er redenen zijn waardoor de professional en de ouder(s) samen besluiten dat het de voorkeur heeft dat het kind/de leerling niet bij 

het startgesprek aanwezig is.  
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Bijlage 6  Kenmerken van een communicatieplan 
 

Kenmerken van een communicatieplan  

Het communicatieplan is onderdeel van het startgesprek.  Tijdens dit gesprek maken leraar, kind en ouders afspraken met elkaar over de wijze waarop en de 
frequentie van communiceren met betrekking tot de ontwikkeling van het kind.                              Leraar                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 Het doel van het communicatieplan is efficiënte en op maat gesneden samenwerking, gericht op de leer- en ontwikkelbehoefte van het kind.  

Onderdelen van het communicatieplan 

 Het communicatieplan bestaat tenminste uit de volgende onderdelen: 

- Datum start en einde van het plan 

- Namen deelnemers aan het communicatieplan  

- De beoogde doelen/bedoelingen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind 

- Afspraken over de wijze en frequentie van communiceren 

- Wijze en moment van (tussen-)evaluatie(s) 

 

De deelnemers  

 De groepsleraar of beide groepsleraren, het kind en bij voorkeur beide ouders. 

Het startgesprek vindt plaats met het kind. Het kind maakt immers deel uit van de driehoek: ouder/kind/leraar en speelt een belangrijke rol met 

betrekking tot de eigen ontwikkeling. Het kind wordt zo ‘in positie’ gebracht en wordt ‘mede-eigenaar’ van zijn/haar ontwikkeling. Tevens kan het 

kind belangrijke informatie geven over hoe het bij voorkeur leert, wat zijn/haar talenten zijn, zijn/haar zelfbeeld, gevoel van veiligheid en behoefte 

aan ondersteuning. 

Doel van het communicatieplan  
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Uiteraard kunnen er redenen zijn waardoor de professional en de ouder(s) samen besluiten dat het de voorkeur heeft dat het kind niet bij het 

startgesprek aanwezig is 
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Bijlage 7  Voorwaarden voor verandering 
 
 

Het implementeren en borgen van beleid; het realiseren van een verandering kent voorwaarden. Het onderstaande model van Knoster geeft inzicht in de 

voorwaarden voor een succesvolle verandering en de negatieve effecten als daar niet aan wordt voldaan. 

 

 

Figuur 4. Model Knoster 
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