
Onderwijscafé:  
‘Ouderbetrokkenheid’ 

 
 
Het voeren van goede, inhoudelijke gesprekken met ouders is noodzakelijk 
om ouders meer bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken. Scholen 
en leerkrachten moeten immers leren hun kennis over het basisonderwijs 
en de leerlingen te delen, in die zin dat ook de ouders aan bepaalde 
leerdoelen kunnen werken. Hogeschool Leiden heeft binnen het 
samenwerkingsverband ‘Samen Opleiden 2.0’ van 'ouderbetrokkenheid' 
een speerpunt gemaakt. De expertgroep ouderbetrokkenheid bestaat uit 
vertegenwoordigers van basisscholen, docenten van de Pabo en 
onderzoekers uit het Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding en het 
lectoraat Passend Onderwijs. 
 
Op donderdag 2 april staat het onderwijscafé volledig in het teken van 
‘Ouderbetrokkenheid’. In workshops worden mogelijkheden om ouders 
te betrekken bij het onderwijs verder uitgediept, door leerkrachten, 
schoolleiders, Pabo-docenten, onderzoekers en andere professionals uit de 
praktijk.   

 Je bent van harte welkom!  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
16.00 – 16.10 uur         Welkom door Loes van ’t Hoff en Lenneke  
                                              Dokter (VSP plein, bij D2.056) 
16.10 – 17.30 uur  Workshops    
17.30 – 18.00 uur  Borrel (VSP plein, bij D2.056) 
 

Leids onderwijscafé 
 Donderdag 02 april 2015 

Tijd: 16.00 – 18.00 uur 
 
Locatie: Hogeschool Leiden 
Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden 
 
Ruimte: Plein bij D2.056 (2e etage) 
 
Voor: Professionals vanuit het werkveld 
(PO en VO), studenten, docenten en 
andere geïnteresseerden 
 
Kosten: - 
 
Informatie: 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden 
Roos van der Voort 
posthbo.educatie@hsleiden.nl   
' 071-5188726 
 
Aanmelden en informatie: 
www.hsleiden.nl/professionals/onderwijscafe   
 
 

UITNODIGING 

donderdag 2 april 2015 
16.00 – 18.00 uur   

Workshops: 
 
1.   OBS Overvecht excellent in ouderbetrokkenheid  
Door: Dennis de Vries (locatieleider). Locatie: C2.010 
 
Scholen hebben 20% invloed op de ontwikkeling van kinderen; 80% ligt in 
kindeigenschappen en de sociale omgeving buiten de school, zoals de 
thuissituatie (Marzano: 2003 en 2007). 
 
Hoe kunnen we als school invloed uitoefenen op de kindeigenschappen en 
specifiek op de thuissituatie en ouderbetrokkenheid? Hoe zorg je ervoor dat 
ouders zich verbonden voelen met de school en de visie van de school? OBS 
Overvecht is een 'zwarte' school in de achterstandswijk Overvecht in 
Utrecht. Door ouderbetrokkenheid te verbinden met de Vreedzame School 
lukt het hen om de ouderbetrokkenheid te vergroten.  
 
  “De school is een prachtig voorbeeld van wat bereikbaar is voor een basisschool met 
leerlingen die met grote leerachterstanden instromen. De school is laagdrempelig 
voor de ouders, de betrokkenheid van de ouders wordt gestimuleerd, er heerst een 
prima pedagogisch klimaat en de school neemt haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid naar de omgeving.” 
 
  “De school heeft een zeer goed beeld van de behoefte van de leerlingen (en de 
ouders) en heeft daar dus vooral haar extra inspanningen via het curriculum 
(Vreedzame school, democratische samenleving, burgerschap, woordenschat 
vergroten, ook van de ouders) op ingericht.”                                                                          
Uit: het juryrapport 
 
Dennis de Vries vertelt u welke stappen hij heeft genomen om dit met zijn 
team te bereiken!  
  
 

 Lees verder op de volgende pagina! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Workshops; vervolg 

 2. Samenwerken in het onderwijs 
Door: Lenneke Dokter (schoolleider), Daphne Petterson (onderzoeker) en 
Koen de Jonge (onderzoeker). Locatie: C1.005 
 
Het basisonderwijs draagt bij aan een brede vorming van kinderen. Zo 
wordt er binnen het onderwijs gericht aandacht besteed aan de 
emotionele en verstandelijke ontwikkeling van kinderen, de ontwikkeling 
van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. Zowel de school (leiding), leerkrachten, ouders en het kind 
zelf spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Vandaar dat 
samenwerking van groot belang is.          
 
Tijdens deze interactieve workshop maken we een vertaalslag van theorie 
naar praktijk. We belichten het perspectief van de school, de leerkrachten 
en de ouders, we gaan in op de verschillende waarheden dan wel 
onwaarheden rondom ouderbetrokkenheid en we onderzoeken wat 
effectieve vaardigheden van ouders zijn om de ontwikkeling van hun kind 
te stimuleren en hoe leerkrachten hier een rol in kunnen spelen. 
 
3. Oudergesprekken  
Door: Bregje Hermans (trainingsacteur) en Marieke van Ierschot (docent 
Pabo). Locatie: B2.008 
 
 ‘Lastige ouders bestaan niet, alleen ouders die het moeilijk hebben’, 
schrijft Peter de Vries in zijn boek ‘Ouders in de school’.  Hoe kan je de 
relatie met ouders verbeteren en hoe voer je een positief en constructief 
oudergesprek? 
 
Tijdens deze workshop zullen we stil staan bij het beeld dat wij hebben 
van ouders en word je uitgenodigd om, aan de hand van eigen casuïstiek, 
een oudergesprek te oefenen. Met als doel dat je concrete handvatten 
meekrijgt die je helpen de oudergesprekken effectiever te laten verlopen. 
  
4. In gesprek met ouders 
Door: Jolijt Voerman (docent Pabo) en Lianne Bonants (docent opleiding 
Social Work). Locatie: D2.056 
 
Hoe kan samenwerking en partnerschap met ouders worden nagestreefd 
door leerkrachten?  
Ouders kunnen zich zorgen maken over hun kind en vragen zich daarbij 
dikwijls af of het gedrag van hun kind normaal is of niet. Ze vinden het 
belangrijk om goed op de hoogte te zijn van hoe het met hun kind gaat 
op school.  
Ouders zijn kwetsbaar, zeker als het om hun kind gaat en het mogelijk 
niet goed verloopt op school.  
Om als leerkracht oog te hebben voor de ouders is het van belang om oog 
te hebben voor hun visie, om hen haalbare en passende adviezen te 
geven, ze vroegtijdig te betrekken bij de zorgen die de leerkracht heeft 
en de ouders écht te beschouwen als gelijkwaardige partners. 
 
Hoe doe je dat als leerkracht? Hoe ga je om met verschillen in perceptie? 
Wat ervaar je als weerstand van ouders en hoe komt dat? Kun je die 
weerstand ook anders vertalen? 
 
 
 
Kom ook naar het Leids Onderwijscafé en meld je aan via: 

   
www.hsleiden.nl/professionals/onderwijscafe   
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