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Visie ouderbetrokkenheid  

 
Ouders kiezen voor een school. Zij vertrouwen erop dat hun kind goed onderwijs volgt op de school van hun 
keuze, overeenkomstig hun verwachtingspatroon. In de situatie van onze scholen ligt de nadruk voor de keuze 
sterk bij de identiteit. De nadruk hierop neemt niet weg dat de school ook kwalitatief goed onderwijs moet 
bieden. Identiteit en kwaliteit horen in onze opvatting bij elkaar. De school is gedurende 8 jaar de 
belangrijkste leeromgeving voor een kind. Kinderen leren ook veel thuis. Het is in het belang van een goede 
ontwikkeling van een kind dat de school voldoende bekend is met de thuissituatie. Anderzijds moeten ouders 
bekend zijn met de school en het onderwijsleerproces van hun kind.  Onderzoeken wijzen uit dat 
‘ouderbetrokkenheid’ stimulerende werking geeft op de ontwikkeling van kinderen. 
 
Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich(mede)verantwoordelijk 
voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn school en zijn leraar. De ouders tonen belangstelling voor hoe het op 
school gaat, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Zij 
bezoeken ouderavonden en tonen respect voor de leraar en de school.1 
 
Deze opvatting over ouderbetrokkenheid delen we volledig. Niet ouderparticipatie op school, maar 
ouderbetrokkenheid thuis levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.  Om 
deze ouderbetrokkenheid te bevorderen voeren we een duidelijk beleid. Dat beleid zetten we hieronder in 
een aantal punten verder uiteen. Deze punten nemen we over het boekje ‘Ouderbetrokkenheid voor elkaar’ 
van het CPS en worden grotendeels door ons onderschreven.  
 
1. Er is een heldere visie op ouderbetrokkenheid  
De visie wordt in deze notitie beschreven.  
 
2. Ouders worden betrokken bij het schoolbeleid  
We denken aan de uitvoerige nieuwsvoorziening via de nieuwsbrief, een weekbriefje over het programma in 
de klas en de website. De ouderenquête en open informatieavonden zijn middelen voor ouders om hun stem 
te laten horen.  Verder is er het  voornemen om ouders te betrekken bij de schoolplanvorming. 
 
3. Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom 
We proberen gastvrij, laagdrempelig en toegankelijk voor alle betrokkenen te zijn.   
 
4. Samen verantwoordelijk voor het onderwijs 
Het primaat voor de inrichting van het onderwijs ligt bij de school. We zetten ons in om signalen en 
opvattingen van ouders en kinderen waar mogelijk te agenderen, te doordenken en een plek te geven binnen 
ons onderwijs.  
 
 
5. Leraren, leerlingen en ouders zijn gelijkwaardig  

                                                 
1 Ouderbetrokkenheid voor elkaar – uitgave CPS 2012  
 

 



Deze notitie is totstandgekomen als samenwerking tussen vijf ouders en vijf leidinggevenden van de scholen. Samen bezochten 
ze in najaar 2012 het nationaal  congres ouderbetrokkenheid van het CPS en de AVS. Daar maakten ze kennis met het 
gedachtengoed van prof. Dr.Joyce Epstein uit Baltimore.  
Tevens werd het boekje ‘Ouderbetrokkenheid voor elkaar’ van het CPS in ontvangst genomen. De vijf ouders maakten met 
behulp van het boekje een analyse van onze scholen en droegen bouwstenen aan voor visievorming. Dit heeft uiteindelijk 
geresulteerd in dit –beknopte- document. Genoemde ouders dragen bij de presentatie van deze visie ( najaar 2013) hun 
verantwoordelijkheid over aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, in de wetenschap dat het onderwerp  
‘ouderbetrokkenheid’ blijvend om aandacht zal vragen.  
 
 

Joyce Epstein op het Nationaal Congres Ouderbetrokkenheid, georganiseerd door CPS en AVS.  

Dr.Joyce L. Epstein is Ph.D. in sociology aan de Johns Hopkins University, Baltmore, is Director of the 

Center 

Deze opvatting uit de genoemde CPS- uitgave  delen we niet volledig. Als mens zijn alle partijen gelijkwaardig. 
We zien de school als een professionele onderwijsomgeving. Leraren zijn professionals op hun vakgebied. Als 
zodanig zijn ze gezaghebbend als het gaat over hun onderwijs maar bieden ze ook een luisterend oor aan 
ouders en kinderen om hun inbreng waar mogelijk en gewenst een plek te geven binnen het 
onderwijsaanbod. Tussen ouders en kinderen en tussen leraren en kinderen is sprake van een gezagsrelatie, 
We citeren uit ons identiteitsprofiel:  
‘De Bijbel geeft ook richtlijnen ten aanzien van de verhoudingen tussen mensen. Op elk niveau van werken 
bestaan er gezagsverhoudingen: van bestuur – naar directie – naar overig personeel – naar leerlingen. Gezag 
is er ons ten goede. Gezag moet dan ook in liefde en binnen de kaders en de grenzen van de Bijbel worden 
uitgeoefend. Gezagsverhoudingen worden erkend, wat betekent dat voorschriften en aanwijzingen worden 
opgevolgd. Dit sluit uiteraard het gesprek daarover niet uit.’  
 
6.  Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar 
Dit gevoel van verantwoordelijkheid proberen we zoveel mogelijk te bevorderen. Een goede communicatie is 
hierbij van groot belang. We streven daarom naar voldoende contactmomenten tussen leerkrachten en 
ouders. Uit ons identiteitsprofiel citeren we opnieuw: ‘Leerlingen worden gestimuleerd om niet het 
eigenbelang als uitgangspunt te nemen, maar zelfstandig en actief verantwoordelijkheid te dragen voor de 
belangen van de gemeenschap in en buiten de school’. Het voeren van kindgesprekken is één van de manieren 
om de verantwoordelijkheid van de kinderen te stimuleren.  
 
7. Samen bouwen aan het leerlingdossier  
Dit punt is in onze scholen niet de praktijk. De leerkracht is degene die het dossier aanlegt en er bouwstenen 
aan toevoegt. We zien wel het belang van het ‘samen verantwoordelijk weten voor’ en het ‘mede-
eigenaarschap’ van het dossier door ouders en leerlingen. Dat is ook de reden waarom het leerlingdossier 
grotendeels digitaal openstaat via het ouderportal in het leerlingvolgsysteem Parnassys.  
 
8. Openheid en duidelijkheid over klachten  
Alle geëigende middelen om openheid te bevorderen en klachten voor zover wenselijk publiek af te handelen 
worden gebruikt.  
 
9. Minstens 80 procent opkomst bij schoolaangelegenheden voor ouders  
Deze wensdroom is van toepassing als het gaat om 10-minutengesprekken en kijkavonden/actiemarkten.  
Bij informatieavonden en thematische ouderavonden kan de opkomst hoger en blijven we ons inzetten om de 
opkomst te verbeteren.  
 
10 Iedereen houdt zich aan de wet  
Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie als het gaat over het nakomen van regels. Gelijke behandeling is 
onze stelregel als het bijvoorbeeld gaat over interpretatie van de CAO (leerkrachten) over toepassing van de 
leerplichtwet (ouders) en het zoveel mogelijk uniform belonen en straffen (leerlingen).  Een cultuur van 
eerlijkheid en rechtvaardigheid kan alleen bloeien bij een gelijke behandeling.  


