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Inleiding 

Ouderbetrokkenheid-PLUS inspireert leidinggevenden in het basisonderwijs 

om: 

 Problemen op het gebied van ouderbetrokkenheid bij de wortel aan te

pakken;

 Een gelijkwaardige samenwerking met ouders te realiseren;

 De regie te voeren in deze samenwerking, met behoud van wederzijdse

autonomie.

Schoolleiders signaleren allerhande problemen op het gebied van 

ouderbetrokkenheid. Ze zijn handenvol tijd kwijt aan zogenaamd  ‘lastige’ 

ouders en ze hollen van het ene incident naar het andere. Ouders lijken al bij 

voorbaat onvoldoende vertrouwen te hebben in de school. De school begint 

dan in feite al op achterstand, in een sfeer van wantrouwen en achterdocht. 

Ouders zijn mondiger dan vroeger. Ze hebben soms weinig respect voor de 

leraren en voor de schoolleiding. Ook wordt gesignaleerd dat ouders 

onterechte verwachtingen hebben. Ze zouden alleen maar aan het welzijn van 

hun eigen kind denken en onvoldoende oog hebben voor het 

gemeenschappelijke belang. Schoolleiders krijgen soms claims en 

dreigementen naar zich toe. Wanneer situaties uit de hand lopen, kan dat de 

sfeer op school negatief beïnvloeden en het werkplezier aanzienlijk 

verminderen. De kinderen zijn hiervan altijd de dupe. 

Naast de problemen met ouders die als 'lastig' worden gezien, lopen 

schoolleiders ook op tegen problemen met ouders die ze ervaren als 

onvoldoende betrokken. Wat de school ook onderneemt, ze bereiken hen 

niet. Deze ouders zijn niet gemotiveerd om mee te helpen aan activiteiten die 

de school organiseert of om mee te denken over de aanpak van de school. Op 
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informatieavonden komen ze nooit opdagen en zelfs waar het hun eigen kind 

betreft laten ze het soms afweten.  

Niet alleen de ouders bezorgen de schoolleider soms hoofdbrekens. Ook het 

eigen team kan voor veel problemen zorgen. Niet zelden wordt er onderling in 

het team denigrerend over ouders gepraat. En leraren met onvoldoende 

empathie kunnen de samenwerking met ouders behoorlijk onder druk zetten.  

Natuurlijk laten schoolleiders zelf ook wel eens een steekje vallen. Hoe goed 

ze ook bekend zijn met de gewenste communicatievaardigheden, iedere 

situatie is weer anders. Wie onder stress moet functioneren, kan wel eens wat 

minder gebalanceerd uit de hoek komen. Zeker wanneer ze ouders als 

onredelijk ervaren of het gevoel hebben dat bepaalde teamleden slecht 

functioneren, worden schoolleiders behoorlijk op de proef gesteld. 

In dit e-book wordt duidelijk gemaakt dat het geen zin heeft uit te gaan van 

pech of geluk. Als we de problemen waar we tegenop lopen gaan ervaren als 

pech, neemt onze innerlijke kracht af. Wanneer we deze gaan zien als een 

uitdaging, dan neemt onze innerlijke kracht juist toe. Het gaat er dus om dat 

we zien wat we zelf kunnen veranderen, zodat we beter om kunnen gaan met 

moeilijke situaties. Wat kunnen we doen wanneer de omstandigheden tegen 

zitten? En wat werkt nu juist contraproductief? 
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Wat is ouderbetrokkenheid?  

 

Ouderbetrokkenheid gaat over de driehoek school-ouders-kind. Er is sprake 

van een gelijkwaardige samenwerking tussen de school en de ouders, vanuit 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van 

het kind. Een goede samenwerking tussen school en ouders blijkt van cruciaal 

belang te zijn voor deze ontwikkeling. Ouders en school staan gezamenlijk voor 

de taak de kinderen groot te brengen. Het welbevinden en de leerprestaties 

van het kind zijn er dan ook zeer bij gebaat als deze samenwerking constructief 

verloopt.  

De kwaliteit van de onderlinge communicatie is cruciaal in het welslagen van 

de samenwerking tussen school en ouders.  

 

In de benadering van Ouderbetrokkenheid-PLUS worden onder het begrip 

ouderbetrokkenheid alle verschillende vormen van samenwerking tussen 

school en ouders meegenomen, zoals: 

 

 het onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis; 

 de communicatie tussen school en ouders; 

 ouderparticipatie (zowel formeel in de vorm van het zitting nemen door 

ouders in Ouderraad of Medezeggenschapsraad, als informeel in de 

vorm van hulp bij allerlei taken op school).  

 

Hoewel ouderparticipatie niet rechtstreeks van invloed is op de 

schoolontwikkeling van het kind, is het wel degelijk van belang in het kader van 

de samenwerking tussen school en ouders.    

 

  



Nieuwe regie in ouderbetrokkenheid (gratis e-book van 
Ouderbetrokkenheid-PLUS) copyright: Harriet Marseille (2016) 

 

 

6 
 

Nieuwe regie in ouderbetrokkenheid 

 

De verantwoordelijkheid voor ouderbetrokkenheid ligt zowel bij de ouders als 

bij de school. Toch ligt het voor de hand dat de school, als professionele 

organisatie, het voortouw neemt in de samenwerking.  

 

Scholen hebben behoefte aan regie om de samenwerking met ouders goed te 

laten verlopen, maar vervallen nog te vaak in een traditionele vorm van regie, 

waarbij ze de touwtjes te strak in handen willen nemen. Een nieuwe vorm van 

regie, gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijdse autonomie, is dan ook 

dringend gewenst. De schoolleider vervult hierin een cruciale rol.  

 Autonomie betekent niet dat de samenwerkingspartners losstaan van elkaar, 

maar wel dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen in contact met de 

ander. Er is geen sprake van macht en blinde volgzaamheid, maar van een 

gezonde onderlinge afhankelijkheid.  

 

In een nieuwe regie is er ook geen gevoel van machteloosheid ten gevolge van 

het gedrag van de ander. Met een constructieve houding zal de schoolleider 

invloed hebben op het proces en de richting van de samenwerking, zonder 

afbreuk te doen aan de gelijkwaardige positie en autonomie van ouders. 

Hiertoe is goed inzicht nodig in de dynamiek die er speelt.  

 

Het simpelweg toepassen van methodes en stappenplannen via de 

instrumentele weg is absoluut ontoereikend om een nieuwe regie te 

realiseren. Persoonlijk leiderschap is hierbij nodig.  De schoolleider moet 

kunnen 'dansen' met allerlei factoren, waarvan er een paar in dit e-book zullen 

worden toegelicht.   
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Bevorder de gelijkwaardigheid 

 

 
 

Voor sommigen is het vanzelfsprekend dat de samenwerking tussen school en 

ouders gelijkwaardig is. Anderen hebben daar sterk hun twijfels bij. Ze zien dat 

het in de praktijk niet zo is, of hebben niet de ambitie om tot een 

gelijkwaardige samenwerking te komen.  

We zien in de praktijk een aantal belemmeringen voor een gelijkwaardige 

samenwerking, waar we mee om kunnen leren gaan: 

 

 Ouderbetrokkenheid is helemaal gericht op het schoolgebeuren. 

Dit plaatst ouders gemakkelijk in een ondergeschikte rol, zeker als 

de school zich hier onvoldoende van bewust is. Scholen kunnen in 

veel gevallen zonder problemen meer ruimte aan ouders geven 

om mee te denken over het schoolbeleid en de gehanteerde 

regels. Inlevingsvermogen en flexibiliteit kunnen leiden tot een 

win-win situatie.   
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 Er is vaak een verschil in professionaliteit. Op scholen waar de 

ouders gemiddeld gezien veel lager, of juist hoger zijn opgeleid 

dan de onderwijsprofessionals, is het moeilijk een gevoel van 

gelijkwaardigheid te creëren. Het gedrag van de ander hebben we 

niet in de hand. Op het moment dat de ander voor een boven- of 

onderpositie kiest, kunnen we dat gedrag echter wel subtiel 

proberen bij te sturen. We kunnen proactief kiezen voor een 

bepaalde rol, waarbij het voor de ander gemakkelijker wordt 

gemaakt om een meer gelijkwaardige houding aan te nemen 

 

 Scholen die naar ouders toe een klantgerichte instelling hebben, 

creëren ouders die zich dominant zullen opstellen. Wanneer je 

ouders als je klant ziet, die je tevreden zult moeten stellen, 

doorbreek je de gelijkwaardigheid. Respect tonen is belangrijk, 

maar zorg ook voor voldoende zelfrespect, zodat je niet in een 

onderdanige rol terecht komt. 

 

 Scholen die ouders in achterstandsituaties willen helpen, 

bijvoorbeeld met het aanbieden van taalcursussen en 

opvoedcursussen, lopen hiermee het risico dat ze meer en meer in 

de bovenpositie komen te staan. In plaats van het aanreiken van 

hulp vanuit een bovenpositie, kan dienend leiderschap worden 

ingezet om de ander behulpzaam te zijn, zonder jezelf in een 

bovenpositie te plaatsen.  

 

. 
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Oefen in neutraal waarnemen 

 

De werkelijkheid is uitermate complex. We krijgen veel prikkels naar ons toe 

en maken een selectie in wat we al dan niet bewust waarnemen, op basis van 

onze ervaringen. We kijken allemaal, zonder uitzondering, door een gekleurde 

bril naar de werkelijkheid. Om goed met ouders te kunnen samenwerken, 

moeten we in staat zijn hun perspectief te kunnen zien en begrijpen.  

 

Het is belangrijk om met volle aandacht naar de ouders te luisteren en om te 

proberen in hun schoenen te stappen. Ben je bereid te stoppen met het 

krampachtig vasthouden aan het eigen 'gelijk'? En ben je in staat om 

desondanks niet volgzaam en gedwee mee te gaan met wat de ouders van je 

vragen? Dat vraagt om behendigheid in de dans met het eigen gelijk. 

 

Hieronder staat een figuur. Hoe zou je het kleurverschil tussen het linker en 

het rechter kruis beschrijven? Het antwoord is te vinden onderaan de laatste 

pagina van dit e-book. 
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Begrens vanuit acceptatie  

 

iedere schoolleider heeft wel eens te maken met lastige grensoverschrijdende  

situaties: 

 Ouders die zich nooit laten zien op school; 

 Een leraar die geen empathie aan de dag legt in het contact met ouders; 

 Een moeder die de leraar schoffeert omdat ze het niet eens is met het 

schooladvies; 

 Leraren die denigrerend over ouders spreken in de teamkamer; 

 Ouders die al bij voorbaat geen vertrouwen hebben in de school en zich 

uit de hoogte gedragen; 

 Een leraar die alleen maar informatie zendt en niet openstaat voor de 

mening van ouders; 

 Een opa die boos binnen komt lopen en de boel kort en klein wil slaan.  

 

Het begrenzen van de ander kan nodig zijn. Betekent dat, dat we het gedrag 

van de ander dus niet moeten accepteren? Acceptatie is wel degelijk 

belangrijk, maar ook zullen we soms Nee moeten zeggen. Hoe zit dat? 
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Een milde, accepterende houding kan veel betekenen in de samenwerking 

tussen school en ouders. Deze houding impliceert: 'Wat gebeurd is, kan ik niet 

meer veranderen, en ik sta open voor een nieuw begin. Ik ben oké, jij bent 

oké,  en samen komen we er wel uit.' Dit is een houding die ik 'een innerlijk 

Ja' noem. Veel mensen vinden acceptatie moeilijk, misschien haast onmogelijk. 

En willen we het eigenlijk wel kunnen? We willen toch juist van onze 

problemen af? De ander moet toch veranderen? Waarom zouden we lastige, 

grensoverschrijdende situaties dan accepteren? 

 

Ten eerste: omdat de problematische situatie zich al heeft voorgedaan. Het 

kan er niet meer níet zijn geweest. We hebben dan ook in feite geen keus. De 

werkelijkheid is gewoon zoals hij is.  

 

Ten tweede: omdat hoe groter de weerstand is die we bieden aan wat zich 

voordoet, hoe dieper we in de problemen verstrikt zullen raken: What we 

resist, persists. Soms lijkt het probleem door ons verzet ertegen te verdwijnen, 

maar dan komt het opeens in een andere vorm weer boven. 

 

We kunnen leren vanuit een innerlijk Ja naar lastige situaties te kijken:  

Ja, de ouder is boos; Ja, het team heeft kwaadgesproken over ouders; Ja, ik 

heb een fout gemaakt.  

Vervolgens kunnen we als het ware een punt zetten, zodat we vrij zijn van 

reactief gedrag, en proactief kunnen bepalen hoe we verder willen. 

  

We laten ons niet leiden door gekwetstheid, verontwaardiging, veroordeling, 

beschuldiging, boosheid, hooghartigheid, teleurstelling, slachtofferschap of 

schuldgevoel. Deze vormen van Nee betreffen reactief gedrag, en zijn 

gebaseerd op angst.  
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Acceptatie van wat zich voordoet vanuit een innerlijk Ja, betekent beslist niet 

dat we blijven hangen in het lijdzaam aanzien van hoe erg het allemaal is. Dat 

zou zelfs een soort vluchtgedrag kunnen zijn, gebaseerd op de angst om de 

'pijn' aan te gaan, en daarmee is het in feite ook een reactief Nee.  

 

Eenmaal los van onze reactieve Nee's, is er ruimte voor oplossingen. We 

kunnen dan voelen wat er nodig is en nemen proactief de benodigde stappen. 

Soms is dat een schouderklopje of een knipoog, soms een stevige begrenzing 

van de ander, waarbij we Nee zeggen vanuit een innerlijk Ja. Begrenzen en 

acceptatie lijken misschien tegenpolen te zijn, maar dat zijn ze dus niet. Hoe 

werkt dat in de praktijk?  

 

Bij het begrenzen vanuit een innerlijk Ja is mildheid te horen en te voelen. 

Door de boze opa die de boel kort en klein wil slaan als mens niet te 

veroordelen (omdat je ziet dat hij gefrustreerd is en vanuit onmacht handelt, 

en dat hij uiteindelijk juist graag verbinding wil), klinkt je stem rustig en stevig. 

Het respect voor jezelf en voor hem klinkt erin door. Je Nee klinkt dus niet 

boos, beschuldigend, verongelijkt of zielig. Je praat de opa ook geen 

schuldgevoel aan. Hij voelt dat je empathie hebt, met een zachte voorkant en 

een stevige ruggengraat. 

 

Begrenzen vanuit een innerlijk Ja komt erop neer dat je Nee zegt tegen het 

voortduren van het gedrag van de ander, zonder dat je Nee zegt tegen het feit 

dat het gedrag zich al heeft voorgedaan. De opa kan de boel niet kort en klein 

slaan. Maar hij is al wel boos binnengekomen. Je ontkent deze werkelijkheid 

niet. Het mag ook pijn doen. Je hoeft niet te verbergen dat je ervan 

geschrokken bent. Je accepteert je gevoelens. Wanneer je doet alsof je niet 

geraakt wordt, bouw je een muurtje van zogenaamde onkwetsbaarheid om je 
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heen. Maar de onderliggende angst is dan altijd te voelen en vaak voedt deze 

dan juist de boosheid van de ander.   

 

Een constructief Nee vanuit een houding van een innerlijk Ja doorbreekt de 

gelijkwaardigheid tussen school en ouders niet. De ouders voelen namelijk de 

ruimte om hun grenzen ook op respectvolle wijze duidelijk te maken aan de 

school.  Het elkaar wederzijds kunnen begrenzen is zeer bevorderend voor 

een goede, gelijkwaardige samenwerkingsrelatie.  

 

Grenzeloosheid komt voort uit angst en verzwakt niet alleen jezelf, maar ook 

de ander. Op een constructieve manier grenzen aan kunnen geven, versterkt 

daarentegen beide samenwerkingspartners.   
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Creëer een cultuur van gezond vertrouwen 

 

 
 

Gezond vertrouwen staat aan de basis van succesvol leiderschap en is een 

belangrijk element om tot een constructieve samenwerking tussen school en 

ouders te komen. Vertrouwen schept ruimte. Wanneer we handelen vanuit 

een gezond vertrouwen in de goede bedoelingen en de capaciteiten van het 

team en de ouders, geven we de ander ruimte om initiatieven te nemen en 

verantwoordelijkheid te dragen. We beschouwen de ander als bondgenoot, 

niet als tegenstander. Dit zal de ander stimuleren om zich ook daadwerkelijk 

als bondgenoot op te stellen.  

 

We kunnen dus vertrouwen schenken aan iemand anders. Daarnaast kunnen 

we ook  vertrouwen op een goede uitkomst van processen. Maar misschien 

twijfelen we wel of de ander werkelijk te vertrouwen is, of proberen we 

processen krampachtig in de hand te houden en aan te sturen. Meestal ligt 

hier angst aan ten grondslag, vanuit een gebrek aan zelfvertrouwen.  
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Het vraagt dan ook om moed (namelijk om het loslaten van grip en controle) 

en om wijsheid en inzicht (het goed inschatten van de risico’s) om tot gezond 

vertrouwen te komen.  

 

Een houding van gezond vertrouwen betekent bijvoorbeeld dat we de e-mails 

die leraren uitsturen naar ouders niet controleren, maar wel het gesprek 

gaande houden over wat we verstaan onder een goede communicatie tussen 

school en ouders. We laten de regie niet los! 

 

Wanneer we teveel controlemechanismen inzetten, om risico's zoveel 

mogelijk uit te bannen, worden we krampachtig. De samenwerking met 

ouders is hier niet bij gebaat. Wat zouden ouders ervaren als hun te pas en te 

onpas om een handtekening wordt gevraagd, omdat de school zich wil 

indekken tegen mogelijke problemen?  

 

Dansen met vertrouwen betekent dat we ons gedrag subtiel kunnen bijsturen 

wanneer we zien dat we handelen vanuit een krampachtig wantrouwen, maar 

ook wanneer we zien dat we zijn doorgeschoten naar blind vertrouwen. 

Wantrouwen en blind vertrouwen zijn beide gebaseerd op angst.  

 

We hebben voor gezond vertrouwen een zekere mate van alertheid nodig, die 

te vergelijken is met de snaren van een viool. Bij blind vertrouwen staan de 

snaren onvoldoende gespannen, waardoor er geen muziek te horen is. Maar 

bij wantrouwen staan ze te strak afgesteld, waardoor de snaren zouden 

kunnen knappen. 

 

Wie in staat is op school een cultuur van gezond vertrouwen te scheppen, zal 

merken dat de samenwerking met de ouders enorm wordt versterkt. 
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Leer dansen met verantwoordelijkheid 
 

 

 
 

 

Een schoolleider die kan dansen met verantwoordelijkheid, kan spelen met het 

nemen van veel of juist wat minder verantwoordelijkheid, op basis van wat 

de situatie vraagt.  

 

Hij heeft de moed om de verantwoordelijkheid voor de samenwerking met 

ouders op zich te nemen, met alle problemen die daarbij kunnen horen, ook 

als deze problemen veroorzaakt worden door gedrag van anderen en door 

omstandigheden waar hij zelf geen invloed op heeft.  

 

Hoe voorkom je een gevoel van machteloosheid? Je hebt tenslotte de 

uitkomst niet in de hand. Richt je vooral niet teveel op de tekortkomingen van 

anderen, maar vooral op dat waar je zelf wél invloed op hebt en ook de 

primaire verantwoordelijkheid voor draagt, namelijk je eigen houding.  

 

http://ouderbetrokkenheidplus.nl/wp-content/uploads/2014/10/verantwoordelijkheid.jpg
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Met een constructieve opstelling kunnen we altijd blijven zoeken naar 

mogelijkheden om uit impasses te komen, in plaats van in de problemen te 

blijven hangen.  

Perfectionisme en controle leiden slechts tot de schijn dat we de situatie in de 

hand hebben. Hiermee houden we de problemen juist in stand. Ook 

schuldgevoel en het beschuldigen van anderen zorgen ervoor dat 

problematische situaties blijven voortduren.  

 

Het zoeken naar oorzaken van problemen en het werken aan oplossingen is 

veel relevanter. Door ons te richten op dat waar we daadwerkelijk invloed op 

kunnen uitoefenen, en door niet te blijven hangen in gevoelens van 

machteloosheid rond problemen buiten onze invloedssfeer, vergroten we 

langzaam maar zeker onze invloed. Oplossingen komen daardoor dichterbij.  

 

De samenwerking tussen school en ouders betreft een gedeelde 

verantwoordelijkheid. Hoe meer verantwoordelijkheid de één naar zich 

toetrekt, hoe passiever de ander wordt. Dansen met verantwoordelijkheid 

vraagt dan ook om het kunnen doorzien van deze dynamiek en om waar nodig 

zelf een stapje terug te doen.  

 

Schoolleiders kunnen anderen motiveren tot het dragen van 

medeverantwoordelijkheid door aandacht te hebben voor: 

 

 de relatie (zorg dat ieder zich verbonden voelt);  

 autonomie (geef ouders en je team de ruimte voor eigen inbreng); 

 uitdaging (stimuleer ieders competentie).  
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Naar een nieuwe regie 

 

Hoe geven we vorm aan een gewenste ontwikkeling? Hoe komen we tot een 

nieuwe regie? Op wat voor manier kunnen invloed hebben zonder boven de 

ander te gaan staan? Ouderbetrokkenheid kunnen we niet afdwingen. We 

hebben te maken met autonome ouders, autonome leraren en met 

omstandigheden die niet kunnen worden beïnvloed.  

 

Een nieuwe regie, vanuit gelijkwaardigheid, onderling respect en wederzijdse 

autonomie, is echter wel degelijk mogelijk. De omstandigheden zien we dan 

niet als tegenwerking. Ze geven ons juist kracht en leiden stimuleren onze 

inventiviteit.  

 

Hoe werkt het?  

Allereerst verbinden we ons met het waarom van waaruit we werken. Vanuit 

onze drijfveren werken we met bezieling, en dat is heel besmettelijk.  

Alle betrokkenen hebben zeggenschap. Gezamenlijk worden een missie en 

visie geformuleerd en deze worden dagelijks levend gehouden. De stip aan de 

horizon verbindt de betrokkenen met elkaar. 

 

 

 



Nieuwe regie in ouderbetrokkenheid (gratis e-book van 
Ouderbetrokkenheid-PLUS) copyright: Harriet Marseille (2016) 

 

 

19 
 

 

Een gerichte focus op het gewenste doel, helpt om geschikte wegen er 

naartoe te vinden. Soms zal het misschien tegenzitten. We zullen hierbij eerlijk 

moeten kijken naar onze eigen rol. We hebben nu eenmaal allemaal onze 

belemmerende overtuigingen en via de patronen waar we in verstrikt zitten, 

kunnen we ontdekken wat die overtuigingen zijn en kunnen we doen wat 

nodig is om deze los te laten. 

 

Om een doorbraak of transformatie te bewerkstelligen in de samenwerking 

met ouders, zullen we een voedende omgeving moeten scheppen. Onder de 

juiste omstandigheden zal een rups vanzelf een vlinder worden en een eikel 

vanzelf een volwassen eik. Deze transformatie kunnen we helpen plaatsvinden, 

door te leren werken met een aantal natuurlijke wetmatigheden. Volgens de 

zogenaamde 'Wet van de aantrekking' geldt: Gelijk trekt gelijk aan en dat wat 

we aandacht geven, groeit.  

 

 
 

Geef dus al je aandacht aan dat wat je graag wilt bereiken en verspil geen tijd 

en aandacht aan doemdenken. Zie de problemen waar je mee geconfronteerd 

wordt als een uitdaging en richt je vooral op het vinden van oplossingen. 
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Geloof er volledig in dat de gewenste situatie mogelijk is en verplaats je er 

zodanig in dat het voelt of je het al gerealiseerd hebt.  

 

Er bestaan echter veel misverstanden en valkuilen rond het werken met deze 

natuurlijke wetmatigheden. Een ondersteunende mindset is van groot belang, 

maar positief denken is beslist geen oplossing voor problemen, wanneer daar 

een negatief gevoel mee wordt weggedrukt. Wees eerlijk en blijf zoeken naar 

een houding vanuit een innerlijk Ja, vooral ook naar jezelf toe. Veroordeel je 

twijfels niet maar kijk er met mildheid naar.   

 

Om te kunnen dansen met een nieuwe regie, stellen we ons open om een 

gewenst resultaat te realiseren, zonder dat er sprake is van manipulatie, 

controle of afdwingen. We richten ons met name op wat we zelf kunnen 

veranderen en veel minder op wat een ander zou moeten veranderen.  

 

Het vraagt moed en doorzettingsvermogen om kritisch naar ons eigen gedrag 

en de daaronder liggende overtuigingen te kijken en de bereidheid te hebben 

hieraan te werken. Een sfeer op school waarin het veilig is om kwetsbaar te 

zijn, werkt ondersteunend. Schoolleiders spelen een cruciale rol in het 

scheppen van de juiste condities. 

 

Wie deze uitdaging met volle toewijding aangaat, zal op school een 

cultuuromslag realiseren die als voedingsbodem dient voor de transformatie 

naar de gewenste nieuwe werkelijkheid. Problemen met ouders spelen dan 

nauwelijks meer een rol van betekenis. De onderwijsprofessionals hebben 

weer plezier in hun werk en ouders spreken met trots over hún school. En, 

misschien nog belangrijker:  de constructieve samenwerking met ouders zal 

leiden tot gelukkige kinderen, die volledig tot ontplooiing komen op school.  
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Stappen zetten? 

 

Ouderbetrokkenheid-PLUS biedt schoolleiders de mogelijkheid zich hierin 

verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van: 

 

 Individuele trajecten 

 Een intensieve, vijfdaagse training 

 Facilitering van intervisie of luistercirkels 

  Workshops of masterclasses  

 

In het boek Schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid. Met ambitie en lef 

naar een nieuwe regie (Bazalt, 2016), wordt het onderwerp van dit e-book 

diepgaand behandeld en met talloze voorbeelden uit de praktijk bekrachtigd.  

 

Voor meer informatie over de aanpak en het aanbod van Ouderbetrokkenheid-

PLUS: 

 

www.ouderbetrokkenheidplus.nl  

harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl  

070-3276697 / 06-38193775 
 

 

 

 

Antwoord op de vraag over het kleurverschil tussen de twee kruisen: 

Er is geen verschil in kleur. Aan het verbindingslijntje tussen de twee kruisen, aan de onderkant, is te 

zien dat ze precies dezelfde kleur hebben. Afgezet tegen een grijze achtergrond lijkt het kruis geel, en 

afgezet tegen een gele achtergrond lijkt het kruis grijs. Afhankelijk van onze conditioneringen (onze 

'achtergrondkleur' ) kijken we allemaal verschillend naar eenzelfde situatie en zien we een andere 

werkelijkheid.  

http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/boeken/schoolleider-aan-zet-in-ouderbetrokkenheid
http://www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/boeken/schoolleider-aan-zet-in-ouderbetrokkenheid
http://www.ouderbetrokkenheidplus.nl/
mailto:harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl
mailto:harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl
mailto:harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl
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