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Welkom!

Partnerschap met ouders en 
eigen positiebepaling 
Bijeenkomst 2

Welkom!
BOMG-1

Inhoud module

• BOMG1-1
• Educatief partnerschap en ouderbeleid in de school:

•Op zoek naar een passende relatie: niet te veel, maar ook niet te weinig 
betrokkenheid van ouders in school. 

• BOMG1-2
•Partnerschap met ouders een intentie, ambitie of een feit? Verdieping 
en eigen positie binnen de organisatie

• BOMG1-3
•Communiceren met ouders: gemakkelijk toch!

• BOMG1-4
•Samenwerking met ouders binnen je eigen werksetting centraal:

•educatief partnerschap en communicatie in de praktijk 

Programma

Actualiteit

Terugblik vorige bijeenkomst 

Inhoud en werkwijze verdieping in jouw rol en positiebepaling

Doel inzicht in:

1. Huidige situatie t.a.v. ouderbeleid en educatief partnerschap 
in je school, eventueel via Zelf scan/Type school

2. Jouw rol(len) en jouw waarden (en eventuele verschillen)

3. De samenwerking met ouders van leerlingen met extra of 
met zware ondersteuning op school 
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Resumé: Noodzaak voor partnerschap

• Verantwoordelijkheid:
o Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding.
o School is eindverantwoordelijk voor het onderwijs.

• Maar ……..de school is medeopvoeder en de ouders 
onderwijsondersteunend, dus partnerschap is belangrijk

• Openheid en actieve houding van de school t.o.v. ouders zijn een sleutel tot 
succes

Wist je dat? Week van de opvoeding

Uitwisseling in kanalen, 
opbrengsten en inzichten na B1

• Welke ontdekkingen heb jij gedaan op jouw 
locatie?

1. Huidige situatie t.a.v. ouderbeleid en educatief 
partnerschap in je school, 

eventueel via Zelf scan/Type school
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Resumé: Partnerschap 
(De Wit, 2008)

• Partnerschap is geen doel op zich maar dient een 
gezamenlijk belang: ouders en school willen optimale 
voorwaarden creëren voor het leren en de ontwikkeling van 
kinderen.

• Partnerschap erkent verschillen in eind 
verantwoordelijkheden.

• Partnerschap vraagt een consistente toonzetting en een 
partner die het voortouw neemt, in casu de school.

• Partnerschap tussen ouders en school houdt rekening met 
de groeiende eigen verantwoordelijkheid van het kind.

Resumé:
Doelen voor een goede samenwerking

o Pedagogisch doel; realiseren van afstemming in 
opvoedend denken en handelen.

o Organisatorisch doel; het optimaliseren van reilen en 
zeilen van de school als organisatie en gemeenschap.

o Democratisch doel; het informeel en formeel 
meedenken en meebeslissen van ouders met de 
school en het afleggen van verantwoording door school 
aan ouders.

o Toerustingsdoel (Smit e.a. ,2006): zowel leerkrachten 
als ouders worden zo nodig toegerust voor het 
partnerschap.

Resumé:
Factoren voor goed partnerschap

• Ouders ervaringsdeskundigen

• Individuele benadering (geen allochtone ouder), maar een ouder die kennis heeft 
van zijn kind.

• Gelijkwaardigheid; problemen en vragen samen aangaan

• In dialoog met de ouders;

• Grondhouding: loskomen van de alleswetende professional

• Ouders actief werven voor de medezeggenschapsraad

• Aanpak op maat; school heeft een visie die aansluit bij de school en bij de ouders.

• Gerichte scholing van professionals in het onderwijs
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De rol en positie van de leraar / de docent

• https://www.youtube.com/watch?v=AYbLXI3e9ck

• Wie ben jij?

• Wat vind jij belangrijk?

Waarden sturen gedrag en andersom
(Dilts, 2006)

•

Eigen positie & waarden in
Educatief partnerschap

• Complexe dynamiek

• Ecologische visie

• Reflectie op eigen sociale constructen

• Transactionele blik (een transactie is een sociale eenheid actie-reactie)

• Wederzijdsheid en proces

• Oefening Bateson
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Uitwisseling in kanalen, rollen en waarden

• Welke rol neem je en/of krijg je?

• Wat zegt dit over jouw ambitie en visie op ouders 
en eduactief partnerschap?

• Wat herken je vanuit theorie-praktijk-persoon

1. Jouw rol(len) en jouw waarden 

(en eventuele verschillen)

Om rekening mee te houden…

• WAARDEN : fundamentele, gemeenschappelijke ideeën van 
mensen over wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld: het streven 
naar  respect, mooi zijn, moedig, eerlijk etc.

• NORMEN  zijn de invulling van een waarde: hoe verwachten 
mensen dat je je gedraagt, hoe je moet handelen? Voorbeelden van 
een norm bij de waarde respect/ beleefdheid, kunnen zijn: met twee 
woorden spreken, iemand met ‘u’ aanspreken, iemand aankijken, 
met mes en vork eten etc.

• Waarden en normen zijn: plaats en tijdsgebonden en bepalen deels 
het gedrag 

• Alle waarden en normen van één persoon vormen zijn/haar 
referentiekader: hoe je met de dingen in aanraking bent gekomen. 
Bijv. Iemand aankijken ….beleefd of onbeleefd? Respectvol of 
respectloos?

Grondhouding

•In dialoog met de ouders
• Gelijkwaardigheid; problemen en vragen samen aangaan.
• Grondhouding: 

• loskomen van de alleswetende professional

•Hoe kun je vanuit de perspectief van de leerkracht/docent/ directeur 
aan deze gelijkwaardigheid werken?
•Is gelijkwaardigheid mogelijk? Ja/ nee beargumenteer je uitspraken
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Basisbehoeften

•(Stevens, 1997):

1. Relatie: ik hoor erbij

•2. Autonomie: ik ben iemand  

•3. Competentie: ik kan wat

•(Van Doorn & Verheij, 2008)

•Voor leraar en ouder

1.Relatie: Veilig, gelijkwaardig, welkom en de 
moeite waard

2.Autonomie: controle ervaren over het eigen werk, 
vrijheid hebben om naar eigen inzicht invulling te 
geven aan professioneel handelen. Idem voor 
ouders, maar dan voor wat betreft de opvoeding 
van hun eigen kind

3.Competentie: handelingsbekwaamheid ervaren, 
serieus genomen worden als (ervarings) 
deskundige 

Basisbehoeften en de rol van de leraar

• Alert zijn op de basisbehoeften achter het gedrag van 
ouders en hoe die zich verhouden tot de eigen 
basisbehoeften.

• Vraag je af: Welke belangen hangen ermee samen?

• Tot welke concrete doelen is men gemotiveerd?

• Welke kwaliteiten zijn voorhanden om de doelen te 
bereiken?

• Leraar: niet alleen zoeken naar motivatie en kwaliteiten 
maar ook benoemen, opschrijven maar vooral benutten!

Bespreking huiswerk in groepjes (max. 30 minuten)

• Uitkomsten:

o Zelfscan

o Interview

o Type school (zie ook volgende sheet)

o Onderbouw met concrete voorbeelden en literatuur

o Relateer aan je eigen waarden en eventuele 
complexiteiten/verschillen
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Type scholen

•Informatiegerichte school:
• Informatie overdracht aan de ouders staat centraal.
•Structuurgerichte school:
• duidelijke structuren en helder informatie overdracht staan centraal.
•Relatiegerichte school:
• Niet alleen informatie en duidelijke structuren maar ook de relatie met de ouders is van belang voor 

deze scholen.
•Participatiegerichte school:
• Naast informatie, duidelijke structuren, en aandacht voor relatie met de ouders richten deze scholen 

zich ook op de participatie van de ouders.
•Innovatiegerichte school:
• Deze scholen gaan samen met de ouders het onderwijs en de schoolorganisatie innoveren.

19

Passend onderwijs

• Scholen meer ruimte voor passende oplossingen

• Ouders betrekken door hun behoefte kenbaar te (laten) maken en een 
actieve bijdrage leveren 

• www.evaluatiepassendonderwijs.nl

Uitwisseling in kanalen, extra ondersteuningsbehoeften

3. De samenwerking met ouders van leerlingen met extra 
of met zware ondersteuning op school 

Welke verwachtingen en afspraken zijn er over 
samenwerking met ouders van leerlingen met zware 
ondersteuningsbehoeften?

Welke dilemma’s ervaar je?

Wat is jouw rol? 

Welke waarden sturen jouw gedrag?
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Jouw rol bij extra ondersteuingsbehoeften?

Maak deze opdracht in kleine groepjes (max. 20 minuten)
• Hoe is de samenwerking met ouders van leerlingen met extra of
• met zware ondersteuning op school vormgegeven?
• Denk ook aan samenwerking met ouders in zorgarrangementen

Heb je op dit moment leerlingen met een ontwikkelingsperspectief?
• Hoe verloopt het contact en de samenwerking met deze ouders? 
• Wat is jouw rol daarin?
• Waar ben je tevreden over en waar niet?
• Hoe zou je de samenwerking vanuit de perspectief van de school kunnen 

verbeteren?
• Hoe zou je de samenwerking vanuit de perspectief van de ouders 

kunnen verbeteren? 

Samenwerken met ouders; ontwikkelingsperspectieven

1. Kennis hebben van de pedagogische vaardigheden van 
de ouders

2. Kennis hebben van de normen, waarden en regels thuis

3. Problemen op school worden soms door thuissituatie 
veroorzaakt.

4. Preventief investeren in de relatie met ouders.

5. Op de hoogte zijn van mogelijke thuisproblematiek

6. Kennis hebben van ouders en hun persoonlijke 
problemen denk o.a. aan ouders met een verstandelijk 
handicap, ouders met verslaving, gescheiden ouders 
enz.

Passend onderwijs

Leerling in zorgtraject?

• Maak een helder beleid

• Draag zorg voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders 
en school

• Betrek ouders vanaf het eerste moment bij het traject

• Communiceer zorgvuldig met ouders

• Maak de problemen van thuis/school bespreekbaar

• Benoem het belang van het welzijn van het kind

• Stel je open en denk met de ouders mee

• Verplaats je in de ouder

• Bereid zorggesprekken met de ouders goed voor

• Werk handelingsgericht

• Procedures dienen duidelijk en uitvoerbaar te zijn

• Communiceer eenduidig let op verbale en non verbale boodschap
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Check na Bijeenkomst 2, leeropbrengsten en inzichten 

Wat wil je onderzoeken en verwerken n.a.v. deze module?

Heb je al voldoende Inzicht in:

- Huidige situatie t.a.v. ouderbeleid en educatief partnerschap in je school

- Type school

- Jouw waarden (en eventuele verschillen)

- De samenwerking met ouders van leerlingen met extra of met zware ondersteuning op school 
vormgegeven

Richtinggevende vragen: 

• Herken je educatief partnerschap binnen je school?

• Wat betekent deze ontwikkeling voor de positie van ouders op scholen?

• Hoe wordt educatief partnerschap op je school ervaren?

• Hoe kun je de ouder-schoolrelatie binnen Passend onderwijs op je school verstevigen? 
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