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Expeditie Basisschool is een initiatief van twee ouders die hun frustratie over
het eindadvies voor hun kinderen in groep acht hebben omgezet in iets positiefs.
Zij waren ervan overtuigd dat de communicatie en samenwerking tussen leerkracht, kind en ouders beter kan en moet. Opvoeding en onderwijs zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In die verbondenheid kun je het beste van de
kinderen naar boven halen. Maar dan moet je elkaar wel leren kennen en begrijpen. Heleen Versteegen beschrijft de expeditie en de opbrengsten op basis
van een gesprek met de initiatiefnemers Kim Bogaerts en Marlies Pulsford.
Kim Bogaerts en Marlies Pulsford startten
Expeditie Basisschool op de school van hun
eigen kinderen. “Tijdens onze expeditie hebben
we veel kennis en ervaring opgedaan op alle
niveaus rondom opvoeding en onderwijs: van
schoolbestuurders, politica, ministers, schooldirecteuren, leerkrachten, onderwijsdeskundigen, inspirators tot ouders en kinderen. We
hebben ontdekt dat de brede ontwikkeling en
het leren van kinderen thuis en op school wordt
bevorderd door een optimale driehoeksrelatie
tussen leerkracht, kind en ouders. Het schoolplein zien wij als minimaatschappij. Hoe maak je
samen een gezonde samenleving? Vorm een
leefbare gemeenschap, samen met school, de
kinderen, de ouders en ondersteunende
partijen op het gebied van gezondheid, sport,
cultuur, natuur en techniek.”

schooladvies, het initiatief namen om samen
met de school na te denken over een betere
communicatie. Dat de betreffende moeders
communicatiedeskundigen zijn, kwam goed van
pas. Wat is het succes van hun aanpak?
De start van de expeditie is vergelijkbaar met
andere initiatieven: een werkgroep gaat aan de
slag met vragen over de koers van de school en
over de wijze waarop er wordt gecommuniceerd. Daar voegt de expeditie een belangrijk
gespreksonderwerp aan toe: hoe laten we aan
ouders zien hoe hun kind zich ontwikkelt?
Kunnen we in plaats van cijfers of goed/zeer
goed, niet beter de talentprestaties en ontwikkelingen van de kinderen vastleggen? En hoe
willen we dat doen? Bij Expeditie Basisschool
draait het om het kind achter de leerling en de
persoon achter de ouder én de leerkracht.

De start
Van Expeditie Basisschool kunnen we allemaal
leren. Twee ouders die, in plaats van mopperen
en klagen over een naar hun idee eenzijdig

De werkgroep bestaat uit de directeur, wat
leerkrachten, ouders (van de ouderraad en
oudercommissie, “liefst de kritische ouder”) en
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als dit mogelijk is kinderen uit de leerlingenraad.
De werkgroep is ‘de ambassadeur’ van het
traject en heeft de taak andere leerkrachten en
ouders mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen. Kim en Marlies ondervonden als ouders dat
de school een goed beeld heeft van hoe het kind
zich op school ontwikkelt, maar dat je als ouder
nodig bent om het aan te vullen met informatie
over andere vaardigheden, talenten en ontwikkelingswensen van het kind.
Scholen die werken met ‘omgekeerde gesprekken’ of ‘luistergesprekken’ besteden hier ook
aandacht aan. Expeditie Basisschool voegt daar
een mooi instrument aan toe: de paspoorten.
“De school kan iets vertellen over het rekenkundig vermogen van een kind op basis van de
oefeningen uit de methodiekboeken en de
citoscores, maar ouders zien hun kind rekenen
als het een taart bakt of een bouwwerk van lego
in elkaar zet. Door beide invalshoeken samen te
voegen krijg je een completer beeld.”

Elkaar leren begrijpen
Het paspoort is een aantrekkelijk vormgegeven
formulier met vragen, die ouders, leerkracht en
kind invullen. De paspoorten helpen bij het op
gang brengen van een dialoog tussen de school
en de ouders (en kinderen). In het begin van het
jaar is er een kennismakingsgesprek, het
algemene gedeelte van het paspoort wordt ingevuld. Het gesprek is allereerst gericht op elkaar
leren kennen; er wordt gesproken over de
onderlinge samenwerking en over hoe je elkaar
kunt helpen en begrijpen.

“Het paspoort
helpt bij het op
gang brengen van
een dialoog”
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Paspoort
Ouder: “Schakel mij in voor…”
Leerkracht: “Dit heb ik nodig…”,
Door elkaar te bevragen kom je op mooie
matches, bijvoorbeeld een ouder die iets
komt vertellen bij de week van het geld, of
een ouder die Lentekriebellessen geeft
(seksuele voorlichting).

Daarna volgen er dat schooljaar nog andere
gesprekken, inclusief het overdrachtsgesprek. In
die ontwikkelingsgesprekken ligt de nadruk
meer op het kind: de wensen van kinderen, de
verwachtingen van ouders en de doelen van de
leerkracht. “Als ouders over hun kind praten,
dan zitten zij in hun emotie en spreek je
iemands ziel aan. Leerkrachten praten over een
leerling vanuit een pedagogisch-educatief
perspectief. Door het verschil in perspectief
begrijpen zij elkaar soms niet.”
De tienminutengesprekken veranderen in
ontwikkelingsgesprekken en duren 15 in plaats
van 10 minuten. Het paspoort zorgt ervoor dat
de oudergesprekken vanuit een dialoog meer inhoud krijgen. Ouders worden aangesproken op
hun kennis en ervaring, zodat zij op basis van
wat zij kunnen ondersteuning bieden aan hun
kind, de leerkracht en de school.
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Expeditie Basisschool staat aan het begin van
een ontwikkeling: de expeditie heeft, als één van
de negen succesvolle initiatieven in 2017,
subsidie ontvangen uit het Onderwijsinnovatiefonds van de gemeente ’s- Hertogenbosch. Op
twee scholen is de expeditie van start gegaan,
maar streven is om alle Bossche scholen te
bereiken. Dat vereist een goede afstemming
met de verschillende doelgroepen. Vooralsnog
is er gewerkt met scholen waar ‘kritische en
betrokken ouders’ zitten. Zou de expeditie ook
aanslaan op scholen waar ouders zich mondjesmaat op school laten zien?

www.expeditiebasisschool.nl
www.facebook.com/ExpeditieBasisschool
www.youtube.com/watch?v=kFB9MtwvbJk
(film aanleiding start Expeditie Basisschool)
www.youtube.com/watch?v=HXM70psB0bw
(film resultaten pilotproject)
www.youtube.com/channel/UC8x30Y-kFXcyjwt0TGDKHKg (verschillende filmpjes over
Expeditie Basisschool)
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Het paspoort is slechts een hulpmiddel. Waar
het om gaat is: een gelijkwaardige dialoog
tussen ouder en leerkracht (en kind), echte
belangstelling voor elkaar en het gezamenlijk
belang, namelijk optimale ontwikkeling. De
inhoud van de paspoorten kan per school en
voorziening worden aangepast. Het meest
ideaal is het als het paspoort de rapporten
vervangt.

Meer lezen
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Aansluiten bij alle ouders

Heleen Versteegen is als senior adviseur werkzaam
bij Sardes.
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Leerkrachten gaven aan dat zij wel even
moesten slikken om zoveel tijd te besteden aan
kennismakingsgesprekken. Vervolgens merken
zij dat ze het gestructureerd werken aan de
brede ontwikkeling van de kinderen leuker
en beter vinden. Ook ontstaat het besef dat
het een investering is in de toekomst en dat dit
minder reparatiegesprekken kost en minder ruis
oplevert.
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Kim en Marlies zijn als ouders op verzoek
aangesloten bij de Bossche onderwijsagenda.
Vanuit die positie kunnen zij de Expeditie naar
de juiste ontwikkelroute voor kinderen van 0 tot
18 jaar een mooi vervolg geven op andere
scholen in Nederland.
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Strategisch besturen in het onderwijs

Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Wij brengen
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen
en effectieve werkwijzen.
Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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