
ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School) 

 

ONS!-bruggenbouwers voor nieuwkomers 

ONS! (Ouders - Nieuwkomers - School) wil de samenwerking tussen nieuwkomers en de school van hun 

kinderen verbeteren. Het is een programma van Actief Ouderschap, in samenwerking met 

Ouderbetrokkenheid-PLUS. Het programma is ook geschikt voor  VVE en kinderopvang.  

Bij 'nieuwkomers' gaat het met name om vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. De kinderen hebben 

vaak veel meegemaakt. Het is dan ook van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen hun ouders 

en de school. Helaas is er vaak onvoldoende contact tussen scholen en nieuwkomers. Ze begrijpen elkaar niet. 

De taal is een barrière. De inzet van tolken kan helpen, maar is zeker niet voldoende om alle uitdagingen te 

verminderen.  

ONS!-bruggenbouwers zijn vrijwilligers die nieuwkomers twaalf maanden ondersteunen om de samenwerking 

met school te verbeteren.  In de praktijk hebben wij gezien dat deze werkwijze een positief effect heeft op de 

ontwikkeling van de kinderen, het onderling begrip tussen school en ouders, het werkplezier van de 

onderwijsprofessionals en de integratie van ouders in de Nederlandse samenleving.  

ONS!-bruggenbouwers komen geen cursus geven en stellen zich niet op 'boven' de ouders, maar trekken 

gelijkwaardig met hen op: meer als vriend(in) dan als leraar. Ze zien wat er speelt, leren de cultuur van de 

nieuwkomers begrijpen en ontdekken wat de zorgen en wensen van de ouders zijn.  

ONS!-bruggenbouwers gaan mee naar school om te ondersteunen in gesprekken. Als er bijvoorbeeld aandacht 

voor het gedrag van het kind of hulp bij het huiswerk nodig is, dan kijken ze samen met ouders hoe ze dit vorm 

kunnen geven. Zo nemen zij de nieuwkomers spelenderwijs mee in een voor hen nieuwe cultuur, waarin 

gelijkwaardig samenwerken tussen school en ouders vanzelfsprekend is. De vrijwilligers fungeren als brug 

tussen school en ouders en  spelen een belangrijke rol in het verkleinen van de culturele en sociale barrière.  

 

Zie voor ervaringen in de pilot in Leidschendam-Voorburg de 

blogs op www.ouderbetrokkenheidplus.nl/nieuwkomers 

  

 

Werkwijze en financiering 

Voor een ONS!-project zijn twee scholen (tien gezinnen) in eenzelfde gemeente nodig. Bij deze gezinnen zullen 

tien vrijwilligers aan het werk gaan die geworven, opgeleid en begeleid worden door een coördinator. De 

coördinator wordt opgeleid en begeleid door Ouderbetrokkenheid-PLUS. Financiering vindt plaats door 

gemeenten en in de aanloopfase is eventueel financiering door fondsen mogelijk. Van de deelnemende scholen 

wordt een eigen inzet en bijdrage gevraagd.  

 

Ook interesse in ONS!? 

Neem dan contact op met Harriet Marseille (Ouderbetrokkenheid-PLUS) of David Kranenburg (Actief 

Ouderschap).   

 

 

Harriet Marseille      David Kranenburg 

Ouderbetrokkenheid-PLUS    Actief Ouderschap 

www.ouderbetrokkenheidplus.nl/nieuwkomers  www.actiefouderschap.nl  

harriet@ouderbetrokkenheidplus.nl   info@actiefouderschap.nl 

070-3276697 / 06-38193775    085-4863245 / 06-24891181 

 
De denktank ONS! bestaat uit: Maartje Bakker (Samenwerkingsverband Utrecht PO), Jeannet den Hartog (Stichting Gave), David 

Kranenburg (Actief Ouderschap), Harriet Marseille (Ouderbetrokkenheid-PLUS), Rubik Nazarian (Driehoektraining), Jonathan Simonis 

(Stichting PAS), Tessa Smets (Kinderpostzegels) en Arline Spierenburg (Ouders en Onderwijs). 
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