
Visie 

Er is een duidelijke, inspirerende, integrale visie op de relatie tussen ouders en school, met de nadruk 

op wederzijdse communicatie en samenwerking, teneinde voor jongeren optimale voorwaarden te 

creëren voor hun ontwikkeling en leren, thuis en op school. In het realiseren van optimale condities 

schuilt het gezamenlijke belang van ouders en school (en jongeren). In de visie klinkt de overtuiging 

door dat betrokkenheid en participatie van ouders ertoe doen en dat men samenwerkend meer voor 

jongeren kan betekenen dan ieder voor zich (zie bijvoorbeeld Desforges & Abouchaar, 2003; 

Menheere & Hooge, 2010; Herweijer & Vogels, 2013). Die visie moet gecommuniceerd worden en met 

beleid in praktijk worden gebracht. Ouders erkennen weliswaar het belang van samenwerking en 

vinden ook dat de school hen daarop mag aanspreken (Herweijer & Vogels, 2013), maar daarmee is 

die visie nog geen praktijk.  

Er is niets zo praktisch als een duidelijke visie: alle stappen die daarna gezet worden vloeien voort uit 

de visie. En wie een visie heeft, kan ook beter keuzes maken of prioriteren: niet alles hoeft tegelijk te 

worden aangepakt. De sterkste legitimering voor partnerschap tussen ouders en school ontstaat als 

de visie op partnerschap logisch voortvloeit uit de visie op de ontwikkeling en het leren van kinderen: 

wat is hun eigen rol daarin en wat die van ouders en professionals? (Reitsma e. a., 2013). Een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs waarbij ouders en school 

samen optrekken, vergroot de kans op betere onderwijsresultaten en beïnvloedt het sociaal 

functioneren van kinderen positief en verkleint de kans op voortijdige schooluitval (Menheere & 

Hooge, 2010). 

 

Ambitie 

Ofschoon nauw aansluitend bij de factor beleid, is ambitie apart het vermelden waard. Scholen met 

een hoge ambitie komen verder. De ambitie zou moeten zijn om alle ouders te betrekken bij de 

ontwikkeling en het leren van hun kind op school, minstens op het niveau van meeleven, bij voorkeur 

ook op het niveau van meehelpen, meedenken en eventueel meebeslissen. Dat vraagt proactief 

beleid. Uit onderzoek blijkt dat naarmate medewerkers ouders vaker benaderen, ouders vaker 

geneigd zijn om ook te investeren in het school(se) leven van hun kinderen, ongeacht de klas waarin 

de jongeren zitten en ongeacht hun eigen sociaaleconomische achtergrond (Menheere & Hooge, 

2010).  

 

Beleid 

Het (meerjarig) beleid sluit aan bij visie en ambitie en is gefocust op het realiseren van een praktijk die 

met de visie correspondeert (Desforges & Abouchaar, 2003). Een integrale visie vraagt om integraal 

beleid. Dat beleid is proactief, houdt rekening met de verschillende eindverantwoordelijkheden van 

ouders en school, is erop uit om een goed beeld te hebben van wensen en verwachtingen van alle 

betrokkenen (verwachtingenmanagement is een belangrijk onderdeel van het beleid) en houdt 

rekening met wederzijdse rechten en plichten (Cijvat & Voskens, 2009; Menheere & Hooge, 2010; 

WRR, 2009; Smit 2012, Herweijer & Vogels, 2013). Wil beleid effect hebben en leiden tot een gerichte 

aanpak bij voorgenomen veranderingen, dan dienen werkwijzen en instrumenten doel- en 

opbrengstgericht ingezet te worden. Ook dat is maatwerk. Zo zal de ene school in haar situatie kiezen 

voor het houden van huisbezoeken, terwijl de andere school van mening is dat het daarmee beoogde 

doel ook op andere wijzen te realiseren is. Kortom, instrumenten zijn in principe neutraal, niet goed en 

niet slecht. Ze ontlenen hun betekenis aan de context waarin en het doel waarvoor ze worden ingezet. 

Epstein c.s. pleiten voor het werken met een actieteam, waarin leraren, ouders en bij voorkeur ook 

leerlingen betrokken zijn (Epstein e.a., 2002). 

Het is belangrijk in beleid en activiteiten rekening te houden met verschillen tussen ouders. 

Laaggeletterde ouders, bijvoorbeeld, vragen om een andere benadering dan hoogopgeleide ouders 

(Menheere & Hooge, 2010a, 2010b) 
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Leiderschap 

Effectief inspirerend leiderschap is bij alle verandering of vernieuwing van doorslaggevend belang. 

Immers, partnerschap met ouders ontstaat veelal niet vanzelf en het creëren van draagvlak voor de 

visie vereist veelal enige inspanning bij zowel professionals als ouders (en jongeren).  

 

Grondhouding en schoolcultuur 

Partnerschap vraagt een bij ‘partner zijn’ horende grondhouding. Dat wil zeggen: jezelf als 

gelijkwaardige partner opstellen, de wil om samen te werken, de ander serieus nemen en diens 

kwaliteiten erkennen, en elkaar willen leren kennen, tenminste voor zover dat van belang is voor de 

beoogde samenwerking. En dat alles steeds met de ontwikkeling en het leren van kinderen voor ogen: 

hoe kunnen de voorwaarden daarvoor door samenwerking geoptimaliseerd worden? De ontwikkeling 

van onderling vertrouwen is daarbij een basisvoorwaarde. 

Leraren hebben invloed op ouderbetrokkenheid op school. Wat werkt zijn een positieve en 

onbevooroordeelde houding tegenover betrokkenheid van alle ouders op school en bij de ontwikkeling 

van hun kind thuis, respect voor de wijze waarop ouders zelf hun rol zien in de ontwikkeling van hun 

kind, het willen begrijpen van de thuiscultuur en de daar geldende tradities, en vooral door ouders als 

gemeend ervaren uitnodigingen van leraren om mee te doen of te reageren. Die uitnodigingen moeten 

niet te algemeen zijn: vooral concrete vragen en praktische tips van de kant van leraren werken goed. 

Wanneer ouders ingaan op die tips en gerichte vragen ter ondersteuning van hun kind kan dat ook 

hun competentiebeleving versterken. Verder is ook enige responsiviteit ten opzichte van het spreken 

van een andere taal en/of het hebben van een andere cultuur een factor die ertoe doet. Ook belangrijk 

is respect voor de rolopvatting van ouders en zoeken naar afstemming in verantwoordelijkheden en 

taken. Al deze factoren leveren een positieve bijdrage tot een positieve relatie en tot vertrouwen van 

de ouders in de leraar (Bakker e.a., 2013). 

 

Partnerschap vraagt ook een open schoolcultuur (waaronder een open schoolklimaat), waarin 

participatie vanzelf spreekt en gestimuleerd wordt, waarin medewerkers, jongeren en ouders 

constructief met elkaar omgaan, waarin ieders welbevinden hoog in het vaandel staat en waarin alle 

activiteiten (uiteindelijk) in het perspectief staan van het creëren van optimale condities voor 

ontwikkeling en leren. Er is waardering voor elkaars bijdrage in en aan de schoolgemeenschap.  

Essentieel is een goed evenwicht in de machtsrelatie. Geen dictaat van de kant van de school op het 

vlak van communicatie en contact; ouders moeten stem hebben in wijze waarop ze hun betrokkenheid 

vorm geven. De verwachting van leraren dat ouders alleen supporter zijn, ondergraaft de 

gelijkwaardigheid, terwijl teveel macht bij ouders leraren afschrikt (Bakker e.a., 2013). 

Een belangrijk cultuuraspect is vertrouwen als basis voor de relatie tussen ouders en school 

(Hogeboom, 2010; zie ook het dossier Ouders en schoolsucces in het VO).  

 

Verschillen tussen betrokkenen vormen een natuurlijk vertrekpunt: niet alleen leerlingen, maar ook 

ouders en medewerkers verschillen. Effectieve samenwerking impliceert een zekere sensitiviteit voor 

de verschillende achtergronden (cultuur, leefstijl) van jongeren en hun ouders (Bakker e.a., 2013; 

Desforges & Abouchaar, 2003; Smit, Driessen, Sluiter & Brus, 2008).  

 

Organisatiestructuur en werkprocessen 

De structuur van de organisatie en de daarin plaats vindende werkprocessen moeten duidelijk zijn, 

vooral met het oog op de rollen die van verschillende betrokkenen worden verwacht (professionals, 

ouders, leerlingen). Onder werkprocessen verstaan we hier onder meer processen waarmee de 

interactie tussen school en ouders handen en voeten krijgt. Bij werkprocessen gaat het om 

bijvoorbeeld het intakeproces, of om wat scholen doen om nieuwe ouders goed te introduceren in de 

schoolgemeenschap zodat ze daarin hun rol kunnen nemen.  
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Een voor alle betrokkenen duidelijke, transparante structuur is ook wezenlijk. Dat vraagt duidelijkheid 

omtrent de eindverantwoordelijkheden van school en ouders, duidelijkheid omtrent de vraag bij wie 

ouders waarvoor moeten zijn bij vragen, opmerkingen of klachten, en duidelijkheid omtrent afspraken, 

procedures en overlegstructuren. 

 

Communicatie, dialoog, samenwerking en ontmoeting 

Van belang is een open en transparante communicatie en een streven naar constructieve afstemming 

tussen opvoeding en begeleiding op school en thuis (Bakker e.a., 2013). De brug tussen twee 

doorgaans verschillende opvoedingsmilieus (school en thuissituatie) kan alleen geslagen worden door 

communicatie en vooral ook dialoog tussen de partners en een op het realiseren van een meerwaarde 

gefocuste samenwerking. Waar nodig worden voor het benaderen van of de communicatie en de 

dialoog met verschillende ouders verschillende strategieën gehanteerd. 

Het is van belang dat ouders en school elkaar informeren over hun verwachtingen en wensen en over 

het functioneren van de jongeren, thuis respectievelijk op school. Daarbij hoort goede informatie van 

scholen aan ouders over de vorderingen van hun kind en over wat het onderwijs van hun kind vraagt 

en hoe zij hun kind kunnen ondersteunen, vooral ook in de thuissituatie. Scholen mogen er niet 

zonder meer van uitgaan dat ouders voor hun kind dezelfde doelen voor ogen hebben als de school 

(Herweijer & Vogels, 2013). Gelet op het feit dat er soms ook grote verschillen bestaan in visie op 

opvoeding en begeleiding van kinderen (Herweijer & Vogels, 2013) is het zaak ook daarover met 

elkaar in gesprek te gaan. Daarbij is het thema rolneming door volwassenen in het leven van een kind 

een niet te missen onderwerp.  

Naast formele contacten is het van belang dat er ook informele contacten zijn. Er wordt steeds meer 

belang gehecht aan een informalisering van de contacten tussen ouders en school. Volgens Klaassen 

staat een afstandelijke en formele manier van met elkaar omgaan een echte ontmoeting vaak in de 

weg. En ‘dat informele wederzijds geïnteresseerde contact’ is juist een centrale voorwaarde voor 

partnerschap (Klaassen, 2008). 

Naast informeel contact kan ook de inzet van ICT bijdragen aan het contact tussen ouders en school. 

Naarmate ouders digitaal beter geïnformeerd worden over de vorderingen van hun kind, kunnen 

gesprekken over de vorderingen van kinderen een ander karakter krijgen. Het hoeft niet meer 

informatief één-richtingsverkeer te zijn maar het kunnen gesprekken worden waarin gezamenlijk 

gekeken wordt naar hoe de ontwikkeling en het leren van het kind verder te stimuleren zijn, thuis en 

op school (zie voor meer informatie Ouderbetrokkenheid en ICT). 

 

Toerusting 

Voor het realiseren van partnerschap dienen de partners niet alleen over de bij partnerschap 

passende grondhouding te beschikken. Ze moeten ook voldoende kennis hebben, bijvoorbeeld van 

andere culturele achtergronden (medewerkers) of van hoe het er op school aan toe gaat (ouders). 

Daarnaast gaat het om vaardigheden. Bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van communicatie en 

dialoog. Of vaardigheden om met elkaar (en jongeren zelf) een goed gesprek te voeren over de 

ontwikkeling en de vorderingen van jongeren, e.d. 

Ook hier doet de kwaliteit van de contacten ertoe. Scholen waar communicatie sterk de vorm 

aanneemt van dialoog en waar gesprekken over de ontwikkeling en de vorderingen van jongeren de 

vorm hebben van gezamenlijke leergesprekken bieden een vruchtbare voedingsbodem voor de 

gezamenlijke verdere ontwikkeling van competenties die bij opvoeding en begeleiding van jongeren 

komen kijken (Smit, Driessen, Sluiter & Brus, 2008; Herweijer & Vogels, 2013).  

Leraren vinden communicatie met ouders met een andere culturele achtergrond lastig. Dat kan leiden 

tot een grotere afstand tussen leraren en ouders en bij ouders tot onbegrip en onzekerheid (Bakker 

e.a., 2013).  
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