
Waar met kinderen gewerkt wordt, zijn automatisch hun ouders 
betrokken. Toch wordt vaak door leerkrachten benoemd dat zij 
het lastig vinden om ouders te betrekken bij het onderwijs. En 
dat terwijl ouderbetrokkenheid in het onderwijs zo belangrijk 
is. Het opvoeden stopt niet wanneer ouders hun kind naar 
school brengen en het lesgeven stopt niet wanneer de school 
uit is! 

Onderwijs is iets dat ouders en school samen moeten doen, pas dan kan 
een kind zich optimaal ontplooien en voelt het zich van twee kanten 
gesteund. Het is belangrijk dat schoolleider en leerkrachten de ouder zien 
als natuurlijk expert van hun kind en een werkelijk beroep doen op hun 
kennis en ervaring.  Hierbij is het van belang dat ouders zich gehoord en 
gewaardeerd voelen en de ruimte krijgen om kritisch mee te denken. Dit 
is een kwetsbaar proces en vraagt om openheid, verantwoordelijkheid, 
vertrouwen en afstemming tussen leerkracht en ouders. 

Een goede communicatie is hierbij belangrijk. Weten waar je zelf staat en 
wat je wilt bereiken; van daaruit samen vertrekken op een mooie reis die 
onderwijs heet!  
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OPRICHTING EXPERTGROEP OUDERS 
In 2014 is de Expertgroep Ouders opgericht. In onze Expertgroep zijn 
leerkrachten, een schoolleider, docenten van de Pabo, onderzoekers van 
diverse lectoraten en een lector vertegenwoordigd. Ons doel is om de 
samenwerking tussen school en ouders te versterken. Dit doen wij door 
middel van onderzoek op basisscholen, de ontwikkeling en uitvoering van 
scholing en trainingen voor leerkrachten en studenten. 
Onze kracht ligt in de onderlinge samenwerking, wij bundelen onze 
krachten!   

In deze folder treft u een overzicht van activiteiten die wij als (leden van) 
de Expertgroep Ouders kunnen aanbieden. Naast de 
afzonderlijke activiteiten is een combinatie van activiteiten ook mogelijk. 
Wij werken graag met elkaar en met u samen. 
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EFFECTIEVE OUDERGESPREKKEN  
Wij zijn Loes van ’t Hoff en Marieke van Ierschot en we zijn als docent werkzaam aan de Pabo 
van hogeschool Leiden. Loes is sinds 2014 betrokken bij de expertgroep Ouders en Marieke 
heeft zich in 2016 aangesloten. We hebben ons 
intensief gebogen over de aanpassing van het 
curriculum voor onze studenten opdat zij als 
startende leerkracht voorbereid zijn op het 
samenwerken met ouders. Regelmatig krijgen wij 
positieve reacties van studenten en 
leerkrachten over de aandacht voor en de 
bijeenkomsten over ouderbetrokkenheid  binnen 
de opleiding.  

Vanuit het Centrum onderwijs & innovatie Leiden organiseren we de training ‘Effectieve 
Oudergesprekken’. Deze praktische training is gericht op communicatie met ouders op een 
oplossingsgerichte wijze. Er wordt gericht geoefend met realistische gesprekssituaties en 
contactmomenten met ouders in de dagelijkse onderwijspraktijk.   
De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders en/ of schoolteams 
en kan desgewenst op locatie worden gegeven.  
• De training wordt verzorgd door ervaren trainers.   
• De training bestaat uit twee bijeenkomsten van vier uur.  
• De training wordt gevalideerd door het beroepsregister voor leraren. 
• De training bedraagt 595,- euro per persoon. (2016-2017)   

Voor meer informatie kunt u terecht op de www.hsleiden.nl/nascholingen/effectieve-
oudergesprekken of kunt u contact met ons opnemen.
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LECTORAAT OUDERSCHAP & OUDERBEGELEIDING 
Wij zijn Carolien Gravesteijn en Daphne Petterson van het lectoraat 
Ouderschap & Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden. Een thema 
waar wij ons onder andere op richten is ‘ouderbetrokkenheid’, ofwel de 
samenwerking tussen ouders, school en leerlingen. Wij vinden het 
belangrijk om per school te bekijken wat de school nodig heeft om de 
ouderbetrokkenheid verder vorm te kunnen geven. Afhankelijk van deze 
behoeften, start een vervolgtraject. Vanuit het lectoraat Ouderschap & 
Ouderbegeleiding bieden wij een traject aan met daarbij de volgende 
mogelijkheden:  

Behoeften in kaart brengen 
- Onderzoek naar behoeften van ouders, leerkrachten en leerlingen. 

Gesprek, vragenlijsten afnemen, verwerken van data en 
presenteren van uitkomsten (± 2500,-*) 

- Panelgesprekken om behoeften van ouders, leerkrachten en 
leerlingen te achterhalen. (± €500,-*) 

Kennisdeling 
Kennis delen over bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid en/of ouderschap 
d.m.v. van een bijeenkomst, boekje of nieuwsbrief. (± 250,-*) 

Training: ‘Professioneel communiceren met ouders’ 
Deze training wordt ontwikkeld aan de hand van de behoeften van de 
school, is bedoeld voor leerkrachten en wordt op locatie gegeven. Vragen 
en thema’s die centraal (kunnen) staan tijdens de training zijn gebaseerd 
op recente onderzoeken en theorieën, zoals: ‘Hoe is het om een ouder te 
zijn?’, ‘Hoe kun je de samenwerking met ouders als school en als leerkracht 
versterken?’, ‘Wat zijn effectieve manieren om met ouders in gesprek te 
gaan?’, ‘Op welke toegankelijke manier kunnen ouders hun kinderen thuis 
ondersteunen?’ en ‘Hoe kan ik lastige gesprekken met ouders voorkomen 
en/of voeren?’. Samen met de school wordt bekeken hoeveel 
bijeenkomsten en welke thema’s geschikt zijn. (± 3000,-*) 

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website: https://
www.hsleiden.nl/ouderschap-en-ouderbegeleiding/onderzoek/
ouderbetrokkenheid of kunt u contact opnemen met Daphne Petterson.  
*Prijzen dienen als richtlijn en hangen af van de wens en grootte van de school.  

ONDERZOEK NAAR OUDERBETROKKENHEID 
Mijn naam is Koen de Jonge en ik ben als docent/onderzoeker werkzaam 
op de Pabo van Hogeschool Leiden en de Pabo van Thomas More 
Hogeschool in Rotterdam. Ik doe onderzoek bij het Lectoraat Passend 
Onderwijs en het Lectoraat Natuur & Ontwikkeling kind. De kennis vanuit 
theorie en (eigen) onderzoek breng ik van de lectoraten het curriculum 

 3

Koen de Jonge 
Docent/
onderzoeker aan 
de Pabo van 
Hogeschool 
Leiden en Pabo 
van Thomas More 
Hogeschool 
k.dejonge@thoma
smorehs.nl

Carolien 
Gravesteijn 
Lector van 
ouderschap & 
ouderbegeleiding 
aan de 
Hogeschool 
Leiden 

Mayke de Groot 
Leerkracht op 
Basisschool 
Cluster IV PI De 
Brug te Leiden 

OUDERBETROKKENHEID 

mailto:k.dejonge@thomasmorehs.nl
https://www.hsleiden.nl/ouderschap-en-ouderbegeleiding/onderzoek/ouderbetrokkenheid
mailto:k.dejonge@thomasmorehs.nl


van de Pabo’s in. Sinds 2014 ben ik betrokken bij de expertgroep ouders 
waar ik ook onderzoek heb gedaan. Ik heb veel ervaring met interviews en 
weet ook goed hoe je vragenlijsten moet ontwikkelen, analyseren en 
vertalen naar een specifieke context. Tot slot geef ik ook regelmatig 
workshops en presentaties over de waarde van de natuur voor de 
ontwikkeling van kinderen. Opvoeden in en met de natuur is ook iets wat 
leerkrachten en ouders verschillend doen en waarin afstemming dus van 
belang is. Indien u een onderzoek wilt starten rondom het thema 
ouderbetrokkenheid of u wilt meer weten over de workshops en 
presentaties dan kunt u altijd contact opnemen om te bespreken wat er 
mogelijk is. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de lectoraten:  
https://www.hsleiden.nl/natuur-en-ontwikkeling-kind 
https://www.hsleiden.nl/passend-onderwijs-inclusive-education 
Of kunt u contact opnemen met Koen de Jonge. 
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OUDERBETROKKENHEID IN HET SO 
Mijn naam is Mayke de Groot en ben sinds 2005 werkzaam als leerkracht op PI De Brug, 
Basisschool Cluster IV, te Leiden. In 2014 is een onderzoek gestart  vanuit PI-7 naar 
ouderbetrokkenheid in het speciaal onderwijs, waaraan onze school meedeed. Ik ben in de 
werkgroep gestapt. Aan het onderzoek van PI-7  doen 6 PI scholen mee. Doel is om te kijken 
welke interventies de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten binnen het  SO.  We zijn nu in het 
derde  jaar van het onderzoek. Op de Brug is veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en met 
verschillende interventies zijn we actief bezig om het te blijven verbeteren.  

In januari 2015 ben ik gestart in de Expertgroep Ouderbetrokkenheid, samen vanuit Opleiden 
2.0, en neem deel namens het bestuur van PROO- Leiden. De expertgroep is een interessante 
en enthousiaste groep van 7 personen, die zich het doel heeft gesteld het werkveld en 
opleiding dichter bij elkaar te brengen. In de Expertgroep worden  ervaringen uitgewisseld  op 
het gebied van ouderbetrokkenheid. Omdat de Expertgroep deze ervaringen niet voor zichzelf 
wil  houden is er in maart 2015 een onderwijscafé georganiseerd waaraan studenten en 
professionals uit het werkveld hebben deelgenomen.  Het onderwijscafé werd goed bezocht. 
De Expertgroep zou meer scholen willen meenemen om ouderbetrokkenheid op de kaart te 
zetten binnen de scholen. 

Uit de Expertgroep heeft een select groepje het  curriculum  van de Pabo-studenten 
aangescherpt  als het gaat om ouderbetrokkenheid. Dit studiejaar wordt met het aangepaste 
curriculum gewerkt. De geluiden zijn positief. 

Ik vind het erg interessant om te mogen deelnemen in deze werkgroepen en actief te kunnen 
mee denken om studie en werkveld dichter bij elkaar te brengen en kennis en ervaringen te 
delen. Uit onderzoek is tenslotte al gebleken dat ouderbetrokkenheid van invloed is op het 
welbevinden van ouders, de leerlingen en de leerresultaten. En dat vind ik een mooi doel!
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OUDERBETROKKENHEID IN HET PO 
Ik heet Vincent van Adrichem en ben MT-lid en leerkracht op de J.H. Snijdersschool, een school 
voor natuurlijk leren, in Rijswijk. Mijn kennis ligt op het gebied van ouderbetrokkenheid in het PO 
en hoe je ouders meeneemt tijdens een veranderingsproces op school. 

De J.H. Snijdersschool is een dynamische school die blijft vernieuwen. Bij zo’n vernieuwing is het 
belangrijk dat ouders zoveel mogelijk op de hoogte blijven en worden betrokken bij wat er op 
school gebeurt om de afstand tussen school en thuis zo klein mogelijk te houden. Naast een MR, 
OR en andere vormen van ouderparticipatie werken wij met werk- en klankbordgroepen. Deze 
groepen starten wij op bij nieuwe initiatieven. Bij zo’n nieuw initiatief maken wij graag gebruik van 
de meningen en expertise van ouders. Ouders kunnen zich voor een bepaald onderwerp 
opgeven en worden betrokken van begin tot eind van zo’n proces.
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