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Inleiding	
 

Hoe men het ook wendt of keert: ouders en school willen het beste voor elk kind, elke leerling. Zij hebben dus 

allebei belang bij een school met veel kwaliteit. Elke school zal daarom samen met ouders moeten investeren in 

een optimale samenwerking. Goed samenwerken tussen school en ouders betekent namelijk altijd winst! 

 

Toch blijkt in de praktijk dat er nog veel onduidelijkheid en handelingsverlegenheid is als het gaat om het 

samenwerken tussen school en ouders in het leer- en opvoedingsproces van kinderen en jongeren. Hoe kunnen 

school en ouders efficiënt samenwerken op een manier die voor alle betrokkenen winst oplevert? Is het mogelijk 

om de aanpak van school en thuis zo op elkaar af te stemmen, dat het meerwaarde oplevert voor de leerling, de 

ouders en de school?  

 

Werken aan ouderbetrokkenheid is in de visie van CPS geen vrijblijvende aangelegenheid. Het is méér dan het 

stimuleren van ouderparticipatie en investeren in leerkrachtvaardigheden, zoals tienminutengesprekken voeren 

en omgaan met ‘lastige’ ouders. Een duurzame verbetering van de ouderbetrokkenheid vereist een breed 

ontwikkelingstraject, waarbij alle mensen in de school zijn betrokken, ook de ouders. 

 

De samenwerkingsdag maakt deel uit van een breed ontwikkelingstraject om ouderbetrokkenheid te versterken. 

Het Programma Ouderbetrokkenheid 3.0 leidt tot het voldoen aan de tien criteria van effectieve 

ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid 3.0 zorgt er onder meer voor dat iedereen zich welkom voelt op 

school, dat ouders ook een verantwoordelijkheid voor andermans kinderen nemen en dat er met iedere ouder 

een niet-vrijblijvende samenwerking ontstaat. Dat zijn toch lonkende perspectieven? 

 

 

 

 

 

 

 

Veel inspiratie toegewenst! 

 

 

Peter de Vries, 

Adviseur CPS 
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1. Wat	is	Ouderbetrokkenheid	3.0?	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en ouderverantwoordelijkheid 

De termen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie worden nogal eens door elkaar gebruikt. We spreken van 

ouderparticipatie wanneer ouders meedoen met activiteiten; op school allerlei hand- en spandiensten verrichten. 

In het primair onderwijs kennen we bijvoorbeeld de ‘luizenmoeders’ en ‘nakijkvaders’. Eigenlijk gaat het gewoon 

om vrijwilligerswerk door ouders op school. Een meer formele vorm van ouderparticipatie is wanneer ouders zelf 

het bestuur van een school of stichting vormen of zitting hebben in een medezeggenschapsraad (GMR/MR). 

Ouderparticipatie gebeurt vooral op de basisschool en heeft geen aantoonbare invloed op de schoolontwikkeling 

van kinderen. We spreken van ouderbetrokkenheid wanneer het zichtbaar is dat ouders een gedeelde 

verantwoordelijkheid hebben voor de schoolontwikkeling van hun kind. 

 

In het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is het verder essentieel om onderscheid te 

maken tussen ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid. De ouderverantwoordelijkheid neemt af 

naarmate het kind ouder wordt en steeds meer op eigen benen komt te staan. Ouderbetrokkenheid blijft echter 

altijd bestaan, ongeacht de leeftijd van ouders en kinderen. Want het feit dat jongeren gaandeweg steeds meer 

verantwoordelijkheden krijgen, wil immers niet zeggen dat zij geen behoefte (meer) hebben aan betrokken 

ouders. Bijvoorbeeld betrokkenheid bij het maken van goede keuzes voor het meest passende profiel of een 

vervolgopleiding. Het is voor het succes van leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs daarom evengoed van wezenlijk belang dat school en ouders goed samenwerken.  

 

  

OUDERBETROKKENHEID 3.0

OUDERS EN LEERKRACHTEN WERKEN 

VOORTDUREND SAMEN OM HET LEREN EN DE

GEZONDE ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN TE 

ONDERSTEUNEN, ZOWEL THUIS ALS OP

SCHOOL. ZIJ ZOEKEN GEZAMENLIJK NAAR 

NIEUWE INZICHTEN DIE BIJDRAGEN AAN GOED

ONDERWIJS EN AAN DE ONTPLOOIING VAN HUN

KIND, DE LEERLING.
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Ouderbetrokkenheid 3.0 kent drie belangrijke elementen: 

1. De kernwaarden 

2. De basisvormen 

3. De 10 criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 

 

In het gratis e-Book Ouderbetrokkenheid 

3.0 (www.cps.nl/ouderbetrokkenheid) 

worden deze kernwaarden verder 

toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het gratis e-Book Ouderbetrokkenheid 

3.0 (www.cps.nl/ouderbetrokkenheid) 

worden deze basisvormen verder 

toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DE DRIE KERNWAARDEN VAN 

OUDERBETROKKENHEID 3.0:

1. GELIJKWAARDIGHEID

2. GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

3. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ELKAAR

DE VIER BASISVORMEN OUDERBETROKKENHEID 

3.0:

1. HET JAARLIJKSE STARTGESPREK

2. EEN COMMUNICATIEPLAN OP MAAT

3. EEN  NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ DE START 

VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR

4. BUDDY’S
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De 10 criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 (versie primair en voortgezet onderwijs) 

1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van 

de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het 

gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. 

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. 

Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen 

leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en 

ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.  

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.   

4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen 

te ondersteunen, zowel thuis als op school.  

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen 

heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De 

plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is 

voldoende tijd voor alle deelnemers. 

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. 

Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen 

en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.   

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe 

te voegen.  

8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met 

klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten 

gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen.  

9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten. 

Daarbij is helder voor school en ouders wanneer aanwezigheid verwacht wordt en waarom.   

10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen 

nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het 

basisarrangement van de inspectie.    

 

Deze tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gebaseerd op de zes standaarden van PTA (Parent Teacher 

Association), www.pta.org. 

Versie 27 maart 2015 © CPS Onderwijsontwikkeling en advies 

 

Op www.cps.nl/ouderbetrokkenheid zijn deze criteria te vinden in de versies: 

- Peuterspeelzaal 

- Kinderdagverblijf 

- MBO 

 
Het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 (www.cps.nl/ouderbetrokkenheid) bevat een zelfscan ten aanzien van 

de tien criteria die elke school een indruk geeft waar zij staat in haar ontwikkeling. 
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2. Acceptatieproces	
 

Veel ouders doorlopen een acceptatieproces 

Ouders hebben doorgaans hoge verwachtingen van hun kind en zien hun kinderen vaak als prinsen en prinsessen. 

Gelukkig maar! Wanneer de hoge verwachtingen niet (helemaal) uitkomen, kunnen ouders teleurgesteld raken. 

In hun kind, in zichzelf, in de school of de leraar. Het is vergelijkbaar met mensen die een rouwproces doormaken 

wanneer verdriet een gehoopte levensontwikkeling ‘verstoort’. Een van de bekendste modellen van de fasen van 

een rouwproces is van de Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004). Zij onderscheidt de volgende 

vijf stadia in rouw: 

1 Ontkenning, 

2 Woede, 

3 Marchanderen, 

4 Depressie, 

5 Acceptatie. 

 

Deze fasen komen hieronder één voor één aan bod, waarbij het woord rouwproces wordt vervangen door 

acceptatieproces. Dat geeft immers meer de richting en het doel aan van dit over het algemeen irrationele 

proces. Het maakt duidelijk dat het niet realistisch van de leraar is om te verlangen naar een realistische kijk 

van ouders op hun kind zoals de leraar voor ogen heeft. Sterker nog, kinderen hebben het nodig dat hun ouders 

dit acceptatieproces doorlopen. Eigenlijk kun je stellen dat achter elke ouder een geheim schuilt. Dat geheim is 

dit: elke ouder doorloopt een acceptatieproces wanneer zijn kind problemen heeft. 

 

Omdat het acceptatieproces bij ouders vaak beduidend minder heftig is dan het rouwproces bij ernstige 

levensgebeurtenissen vervangen we bovendien de woorden woede door boosheid en depressie door verdriet. 

Het acceptatieproces van ouders doorloopt dan de volgende fasen: 

1 Ontkenning, 

2 Boosheid, 

3 Marchanderen, 

4 Verdriet, 

5 Acceptatie. 

 

1. Ontkenning  

Ouders die horen dat hun kind kampt met sociaalemotionele problemen of met leermoeilijkheden, ontkennen 

dat vaak eerst. Deze ontkenning is normaal en is niet verontrustend. Het vraagt om eerlijkheid richting ouders. 

Het gebeurt vaak dat ouders hun kind niet laten onderzoeken omdat ze de problemen zelf nog niet onder ogen 

kunnen zien. Deze ontkenning heeft een uitermate nuttige functie: ouders gaan namelijk op onderzoek uit, 

omdat de problemen zeker niet aan het kind kunnen liggen. Vanuit die optiek bezien is een ontkennende ouder 

niets anders dan een onderzoekende ouder. 

Sommige ouders moeten al een acceptatieproces doormaken als hun kind nog heel jong is. 

Peuterspeelzaalleidsters merken meestal als eerste dat er een probleem is met de ontwikkeling van een kind: ze 

signaleren zaken waar ouders geen oog en oor voor lijken te hebben. Dat betekent dat 

zij vaak te maken hebben met de ontkenningsfase van ouders. Of het nu gaat om 
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spelgedrag, twijfels over spraak of andere zaken, veel ouders denken dat hun kind er wel overheen zal groeien. 

Van logopedie bijvoorbeeld willen sommige ouders niets weten.  

Ouders hebben tijd nodig om een mogelijk probleem te mogen ontkennen. Als hen die tijd wordt gegund, is dat 

ook beter voor hun kind, zelfs als dat betekent dat een onderzoek een halfjaar wordt uitgesteld. Als de school 

ouders te snel wil overtuigen, kan er een blijvende barrière ontstaan tussen school en ouders. 

 

2. Boosheid 

Na ontkenning volgt boosheid. Iedere ouder wil het liefst een gelukkig kind en daar komt nu iets tussen. Maar op 

wie kan een ouder boos worden? Vaak is het de school die over de problemen begon. Bovendien is die er 

medeverantwoordelijk voor dat het allemaal goed komt met het kind. Dus als de school iets fout doet... De 

boosheid van de ouders kan zich ook op het kind richten. Er is maar één manier om met deze boosheid om te 

gaan en dat is om ruimte geven aan die boosheid. Agressie kan overigens echt niet door de beugel. 

 

3. Marchanderen 

Marchanderen is op irrationele wijze onderhandelen om te kunnen omgaan met boosheid en schuldgevoel. 

Sommige ouders doorlopen deze fase. Ouders komen dan soms met niet-realistische oplossingen. “Als we nu maar 

heel veel met onze dochter thuis gaan oefenen, dan moet zij toch naar de havo kunnen?” Of: “Had ik nou maar 

doorgezet toen mijn man extra huiswerkbegeleiding onzin vond. Ik zal het nu alsnog regelen op school.” 

Volgens Kübler en Kessler (2006) gaat marchanderen vaak om pogingen om het schuldgevoel kwijt te raken. 

Ouders kunnen zich schuldig voelen naar hun kind terwijl zij rationeel weten dat zij er alles aan gedaan hebben 

om hem te helpen. Ook marchanderende ouders zijn betrokken ouders die het allerbeste met hun kind voor 

hebben. Als leraar kun je het beste begrip tonen: “Ik begrijp dat u er alles aan wilt doen om het beste uit uw 

kind te halen, maar welk effect zou deze oplossing hebben op uw kind? Wat zou u ervan vinden als we…?”. 

 

4.  Verdriet 

Met verdrietige ouders kunnen scholen vaak goed overweg. Verdriet is niet bedreigend. Een ouder die zijn 

verdriet laat zien, heeft al veel stappen gezet in het acceptatieproces. Ouders die hun boosheid en frustratie 

nooit op school kwijt konden, zullen dat ook niet met hun verdriet doen. Dat houden ze wel voor zich. De school 

kan immers in hun beleving niet met emoties omgaan.  

Een leraar die te begaan is met het verdriet van de ouder (en/of van de leerling) en die er bijvoorbeeld privétijd 

insteekt, zal op professionele wijze afstand moeten nemen. Met deze afstand is ook de ouder het meest gebaat.  
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5. Acceptatie 

Voor ouders is het prettig wanneer 

zij de acceptatiefase hebben 

bereikt. Uiteraard geldt dit ook 

voor de school. Het is winst 

wanneer een leraar ouders mag 

steunen en begeleiden in hun 

ontkenning, boosheid, 

marchanderen en verdriet. Er kan 

echter sprake zijn van 

schijnacceptatie. Dat is het geval 

wanneer ouders slechts een manier 

hebben gevonden om met de school 

om te gaan. Ze worden niet meer 

boos en delen nauwelijks meer iets met leraren wanneer ze met wezenlijke vragen over hun kind zitten. Ze laten 

zich niet gaan op school, laten hun gevoel niet zien. Het zal nooit uit de hand lopen met deze ouders, maar er 

is ook geen sprake van een werkelijke relatie tussen de ouders en de school. 

 

Ook leraren zitten soms in een acceptatieproces 

Soms zijn ouders verder dan de leraar in het acceptatieproces. Dat zie je vooral in het basisonderwijs. Ouders 

geven al lange tijd aan dat er iets met hun kind aan de hand is, maar de leraar vindt dat de ouders zich te 

bezorgd maken. Soms is de situatie dat de ouders al verder in het acceptatieproces zijn en de leraar aan zichzelf 

twijfelt of hij het wel goed doet. 
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