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Inleiding 

Sinds 2014 werken de Marnix Academie en haar partnerscholen aan het verbeteren van de opleiding 

van leraren op een aantal thema’s. Eén thema is Samenwerking Ouders en Leraren. Nu een groot 

aantal scholen uit het partnerschap aansluit bij dit thema en in de eigen school wil werken aan 

verbeterslagen voor het opleiden van leraren voor dit onderwerp, rijst nogal eens de vraag naar onze 

‘visie’ op het samenwerken van leraren met ouders1. Hoog tijd dus voor een ‘visiestuk’, hoe 

voorzichtig ook. Het voorliggende stuk is vooral bedoeld om enkele vertrekpunten te markeren 

waarbinnen wij werken aan het thema. Veelgestelde vragen, zoals wat we bedoelen met 

samenwerken, waaraan je kunt samenwerken, en wat gelijkwaardigheid tussen leraren en ouders 

wel en niet inhoudt, hebben er een plek in gekregen. Met nadruk noemen we hier dat het een tekst 

in ontwikkeling is. Samen met docenten en studenten van de lerarenopleiding, leraren en 

schoolleiders uit het partnerschap leren we telkens meer over dit boeiende thema.  

 

Uitgangspunten 

Uitgangspunt is dat de leraar samenwerking met ouders nodig heeft om het best mogelijke onderwijs 

voor zijn leerlingen te verzorgen.  

Uitgangspunt is bovendien dat ouders van nature betrokken zijn bij de ontwikkeling en het 

welbevinden van hun kind.  

 

Het proces van samenwerken 

Samenwerken impliceert het benieuwd zijn naar de visie van ouders op de ontwikkeling van hun kind 

en het benieuwd zijn naar en het op waarde schatten van informatie van ouders over het kind en de 

thuissituatie. Zo kan de leraar het kind, diens gedrag en behoeftes beter begrijpen en het 

samenwerken met diens ouders beter inhoud kan geven. 

Samenwerken betekent ouders informeren over het kind op school. Dat betekent het observeren van  

het kind, zijn of haar gedrag, de gevolgen daarvan en het geobserveerde verwoorden voor de ouders: 

“Ik zie dit in de klas, wat zien jullie thuis?” 

Samenwerken betekent vervolgens ook samen met de ouders op zoek gaan naar een aanpak die 

passend lijkt voor het kind, en de aanpak op school en thuis op elkaar afstemmen.  

Samenwerken omvat vervolgens het samen evalueren van de aanpak, vervolgstappen afspreken als 

dat nodig is en in contact blijven.  

                                                           
1 Voor de gehele tekst geldt: als we spreken van ‘ouders’, bedoelen we ‘ouders/verzorgers’.  



 
 

 

Gelijkwaardigheid 

In het proces van samenwerken nemen de partijen hun eigen kennis en visie mee. De 

samenwerkingspartners zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ouders kennen hun kind en de 

thuissituatie waarin het kind opgroeit. Zij zijn ervaringsdeskundigen in opvoeding. Leraren kennen 

het kind in de schoolse situatie. Zij zijn professioneel opgeleid op het gebied van leren en 

pedagogiek. 

 

Een cultuur van samenwerken  

Het samenwerken van leraren met ouders wordt ondersteund door een klimaat van samenwerken in 

de school. Uit literatuur en praktijk komen tenminste twee aspecten naar voren die een positieve 

invloed op dit klimaat van samenwerken hebben: a) een schoolleider die de bovenbeschreven 

uitgangspunten uitdraagt en b) het als lerarenteam in positieve zin spreken over ouders (Flanigan, 

2007). Samenwerken met ouders wordt wel gezien als een collectieve competentie (Westergard, 

2013). De kwaliteit van het samenwerken van de individuele leraar met een individuele ouder heeft 

baat bij een lerarenteam dat competent is in het samenwerken met ouders.  

 

Waaraan en waarom samenwerken 

Het samenwerken tussen leraren en ouders kan het leren, het gedrag en de opvoeding van het kind 

betreffen. Diverse studies hebben aangetoond dat samenwerking tussen leraren en ouders de 

leerprestaties van leerlingen positief beïnvloeden (o.a. Henderson & Mapp, 2002; Fan & Chen, 2001; 

Englund et al, 2004; Jeynes, 2005; Hoover‐Dempsey et al, 2005). Positieve verbanden zijn ook 

aangetoond tussen samenwerking van ouders en leraren en het gedrag van de leerling. Leerlingen 

van wie ouders en leraren samenwerken, vertonen minder gedragsproblemen en aangepaster sociaal 

gedrag (El Nokali, Bachman & Votruba-Drzal, 2010). Leerlingen in het voortgezet onderwijs geven aan 

dat hun gedrag verbetert en hun houding ten opzichte van leren positiever wordt, als hun gedrag 

onderwerp van gesprek is tussen school en thuis (Harris & Goodall, 2008).  

Het belang van samenwerking tussen ouders en school ligt bovendien besloten in de systemische 

manier van kijken naar de ontwikkeling van het kind. Zo bekeken zijn ouders en school beide 

onderdeel van het ecologisch systeem waarin het kind zich ontwikkelt (Bronfenbrenner & Morris, 

2006). Er kunnen verschillen bestaan tussen thuis en school, over leren (bijvoorbeeld wat er geleerd 

dient te worden of hoe), over gedrag (bijvoorbeeld wat acceptabel gedrag is of hoe je gedrag 

bijstuurt), en over opvoeding (wat belangrijk is in het leven of welke idealen je hebt)… Waar de 

verschillen tussen thuis en school groot zijn, kunnen kinderen in een loyaliteitsconflict komen en kan 

hun  groeiruimte beperkt  worden (Van Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek, 2001).  

 

Momenten van samenwerken 

Het proces van samenwerken tussen leraren en ouders aan leren, gedrag of opvoeding van leerlingen 

vindt plaats op allerlei momenten en in verschillende vormen. We onderscheiden reguliere, formele 

momenten in het jaar, zoals ouderavonden, informatieavonden, kennismakingsgesprekken en 

tienminutengesprekken. Daarnaast zijn er de niet-reguliere formele momenten, zoals het extra 



 
 

ingeplande oudergesprek. Ook onderscheiden we de informele gesprekken, zoals het gesprekje op 

het plein, bij de deur of in de bus tijdens het begeleiden van een klassenuitstapje. Al deze momenten 

vallen binnen de focus van ons aandachtsgebied ‘het samenwerken van leraren met ouders’. Immers, 

op al deze momenten kunnen elementen van het proces van samenwerken plaats vinden.  

In de praktijk merken we dat scholen daarnaast vragen hebben over het bereid vinden van ouders 

om zich vrijwillig in te zetten voor taken in de school. Hierop heeft onze focus tot nu toe niet gelegen, 

omdat hier niet het proces van samenwerken centraal staat, maar het gerealiseerd krijgen van 

praktische klussen primair doel is.   

 

Terminologie 

In het nadenken over de contacten tussen ouders en school, hanteren wij telkens de term 

‘samenwerken’. Er circuleren ook andere termen. Zo is ‘ouderbetrokkenheid’ een veelgehoord 

begrip. In het woord lijkt besloten te liggen, dat de verantwoordelijkheid voor het betrokken zijn van 

de ouder bij de school van het kind eenzijdig bij de ouder ligt. ‘Samenwerken’ verwijst sterker naar 

wederkerigheid in het contact tussen ouders en leraren. Het impliceert, met andere woorden, een 

actieve rol van de leraar in de wederzijdse betrokkenheid van de ouder én leraar bij de ontwikkeling 

van het kind.  

Een tweede veelgebruikte term is ‘ouderparticipatie’. Dit begrip wordt vooral gebruikt voor de 

vrijwillige inzet van ouders in de school. Ouders ondersteunen op praktisch en organisatorisch vlak 

het reilen en zeilen op school. Ze helpen bij hand- en spandiensten, of bekleden formele functies 

zoals in de medezeggenschapsraad. Deze hulp van ouders kan het samenwerken tussen school en 

ouders ondersteunen.  Maar samenwerken betekent meer, is gelijkwaardiger en is gericht op alle 

ouders.  

Ten derde horen we met regelmaat het begrip ‘educatief partnerschap’. De aanduiding 

‘partnerschap’ sluit aan bij het wederkerige, samenwerkende karakter van de contacten tussen 

leraren en ouders. De aanduiding ‘educatief’ kan smal geïnterpreteerd worden, waarbij de 

samenwerking tussen ouders en school zich beperkt tot de leerresultaten van het kind. Vaak ook 

wordt een educatief partnerschap breed geïnterpreteerd en is het niet of nauwelijks te 

onderscheiden van het samenwerken tussen school en ouders.  

 

Bijzondere aandacht voor opvoeding 

Binnen het thema Samenwerking Ouders en Leraren gaat onze bijzondere aandacht uit naar het 

samenwerken van leraren met ouders aan opvoeding. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste 

bleken veel als ingewikkeld ervaren casussen uit de praktijk van onze partnerscholen te raken aan 

opvoeding. Een paar voorbeelden: Een leerling slaat zijn moeder waar de leerkracht bij is en de 

moeder corrigeert het kind niet; een leerling is telkens moe in de klas en kan zich niet concentreren; 

een leerkracht geeft extra huiswerk mee, terwijl moeder inschat dat spelen voor haar kind nog zo 

belangrijk is; een leerling wordt zo beschermd opgevoed, dat de leerkracht merkt dat de sociale en 

speelse ontwikkeling van het kind achterblijven. In dergelijke situaties vragen leraren zich af wanneer 

en op welke manier ze zich met ‘opvoeden’ mogen of moeten bemoeien.  

Ten tweede wil de Marnix Academie niet alleen studenten opleiden die leerlingen goed kunnen 

begeleiden in hun leren voor hun schoolloopbaan en het meedoen aan de samenleving , in de 



 
 

woorden van Biesta (2013) hun kwalificatie en socialisatie. Studenten zouden leerlingen ook moeten 

kunnen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, door Biesta (2013) subjectificatie genoemd. 

Met name het werken aan persoonlijke ontwikkeling raakt direct aan opvoeding. Opvoeding 

definiëren we hierbij als de taak van ouders en leraren om leerlingen te ondersteunen in hun 

persoonlijke ontwikkeling. Ten derde onderkennen we dat ook in het samenwerken aan leren en 

gedrag opvoeding een rol speelt. Vaker dan je denkt spelen overtuigingen van leraren en ouders over 

wat ‘goed’, ‘ideaal’ of ‘waardevol’ is mee bij hun denken over leren en gedrag. “Het past niet bij onze 

levensbeschouwelijke overtuiging dat ons kind dit sprookje leest” of “Op onze school vinden wij 

terugslaan bij ruzies onacceptabel, want fysieke veiligheid is een basisrecht van elk kind.” En ten 

vierde zien we in de praktijk, dat leraren die reflecteren op het samenwerken met ouders aan 

opvoeding, de verbinding leggen met het  samenwerken aan leren en gedrag van leerlingen.  

 

Tenslotte 

Opleiden doen we binnen het partnerschap op drie niveaus: de opleiding, de partnerschool als 

oefenplek waar studenten via oefening het leraarschap leren, en de partnerschool als rijke 

leeromgeving, waar studenten voorbeelden zien van onder andere goed onderwijs, professionele 

cultuur én samenwerken met ouders. Binnen het thema Samenwerking Ouders en Leraren werken 

we net als bij de andere thema’s op alle drie niveaus: we zorgen voor curriculumaanpassing in het 

kader van het onderwerp, voor uitbreiding van oefenmogelijkheden in de partnerschool (Toolkit 

Student) en voor professionaliseringsimpulsen op de scholen zelf (Toolkit Team). We hopen van 

harte dat we elkaar in het partnerschap steeds beter zullen kunnen vinden om het denken over het 

samenwerken met ouders en het opleiden daarvoor nog te verdiepen.  
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