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Om tot een effectieve samenwerking met ouders te komen, moeten scholen
nieuwe wegen inslaan. Wat doet er werkelijk toe in de samenwerking tussen
school en ouders? En hoe kunnen scholen de samenwerking vorm geven?
Mariëtte Lusse geeft antwoorden op deze vragen én voorbeelden uit de praktijk
in het voortgezet onderwijs.
Wie kinderen wil helpen zich optimaal te
ontwikkelen, doet er goed aan om met ouders
samen te werken. Hoewel elke school ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan,
worstelen veel scholen met de invulling hiervan.

alleen in woorden, maar vooral ook in daden
afwijkt van deze traditie (Lusse, 2016). Toch zet
een toenemend aantal scholen in op verandering en is er veel te leren van de innovatieve
praktijken op deze scholen.

Hardnekkig

Thuisbetrokkenheid

Dit geldt zeker in het voortgezet onderwijs, waar
ouders niet meer vanzelfsprekend de klas in
kunnen lopen, en in de grootstedelijke context
waar de verschillen in achtergrond tussen
leraren en ouders een drempel kunnen
opwerpen. Het komt regelmatig voor dat leraren
en ouders elkaar pas spreken als er een
negatieve aanleiding is, bijvoorbeeld slechte
cijfers, problematisch gedrag of verzuim.

De belangrijkste vragen die moeten worden
beantwoord om een nieuwe praktijk vorm te
geven zijn: wat doet er in de samenwerking
tussen school en ouders werkelijk toe? En hoe
kunnen scholen deze samenwerking realiseren?

Dit zet het contact tussen leraar en ouder niet
alleen op het verkeerde been, maar maakt het
ook niet aantrekkelijk voor leerlingen om het
contact tussen school en thuis te helpen
bevorderen. Logisch dus, dat scholen het anders
willen aanpakken. De traditionele vormen van
oudercontact, zoals rapportgesprekken en
ouderavonden, zijn echter zo hardnekkig
ingebakken in de onderwijspraktijk, dat het
lastig blijkt om een weg in te slaan die niet

Allereerst is van belang dat scholen het idee
overboord gooien dat het er vooral om gaat dat
ouders betrokken zijn bij de school van hun
kinderen. Deze misvatting leidt automatisch tot
eenrichtingsverkeer in het contact: scholen doen
vooral hun best om ouders te informeren over
hoe de school het onderwijs aanpakt en hoe
hun kind zich daarin handhaaft. Dat ouders hun
kind thuis begeleiden bij zijn schoolloopbaan is
echter belangrijker dan hoe vaak ouders naar
school komen (Bakker, Denessen, Dennissen &
Oolbekkink-Marchand, 2013; Desforges &
Abouchaar, 2003; Jeynes, 2012).
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“Er moet heel wat
op de schop om dit
te realiseren”

Deze thuisbetrokkenheid heeft drie componenten: een pedagogische (het kind bemoedigen),
een leerondersteunende (de wereld helpen
vergroten en het naar school gaan helpen
structureren) en een loopbaanondersteunende
component (een klankbord vormen voor je kind,
zodat hij kan reflecteren op ervaringen) (Lusse,
2016).

Kanteling
De samenwerking tussen school en ouders over
de ontwikkeling van het kind zou vooral moeten
bestaan uit:
• Uitwisseling tussen school, ouders en leerling
over hoe de leerling zich thuis, op school en
buiten school ontwikkelt.
• Afstemming van de wijze waarop leraren en
ouders de leerling in die ontwikkeling kunnen
steunen.
• Facilitering van school naar ouders (en van
ouders naar school!) om de leerling thuis en
op school goed te kunnen begeleiden.
Als scholen en ouders (en bij voorkeur ook
buitenschoolse voorzieningen) uitwisselen,
afstemmen en elkaar faciliteren, draagt dit
eraan bij dat de invloedsferen van school en
thuis elkaar overlappen, waardoor kinderen
beter gedijen (Epstein & Associates, 2009). Het
gesprek tussen school en ouders gaat dan over
de ontwikkeling en begeleiding van de leerling
niet alleen op school, maar ook thuis. Bovendien
geeft dit voeding aan een positief en goed
gesprek over leren en loopbaankeuzes tussen
ouders en leerling thuis.
Hoewel dit op het eerste gezicht wellicht geen
grote verandering lijkt, is het een essentiële
kanteling in denken en handelen. Er moet dan
ook heel wat op de schop om dit te realiseren
(Lusse & Diender, 2014).

46

Sardes Special • nummer 22 • november 2017

Uitwisseling
Omdat het in het onderwijs draait om het
toekomstperspectief van de leerling, is het
zinvol dat de loopbaanontwikkeling van de
leerling de rode draad is van de gesprekscyclus
met ouders. De gesprekken krijgen daarmee
een andere inhoud. De nadruk ligt op de
interesses, ambities en talenten van de leerling.
Cijfers en gedrag worden wel besproken, maar
dat gebeurt altijd in relatie tot en in dienst van
de brede ontwikkeling van de leerling.
De leerling krijgt meer eigenaarschap over zijn
eigen leren en presenteert zelf zijn voortgang en
zijn ontwikkelpunten. Hierdoor ontstaat er een
andere dynamiek in het gesprek. Het gesprek
heeft een positieve inhoud, waardoor de leerling
zich meer gesteund voelt en ouders handvatten
krijgen om hun kind te bemoedigen. Doordat de
ontwikkeling van de leerling ook thuis en buiten
school onderwerp van gesprek is, heeft ook de
ouder een actieve rol in het gesprek. Er is sprake
van een trialoog tussen leerling, mentor en
ouder. Ook bij collectieve ouderavonden is het
mogelijk om meer uitwisseling te bewerkstelligen door ouders en leerlingen een actieve rol
te geven (Lusse & Diender, 2014).

Afstemmen en faciliteren
Ieder voortgangsgesprek leidt tot nieuwe
ontwikkelpunten voor de leerling, en tot
afspraken over de wijze waarop mentor en
ouders de leerling hierbij (thuis en op school)
ondersteunen. Om de leerling te kunnen
begeleiden, hebben mentor en ouder informatie
van elkaar nodig over hoe de leerling zich thuis
en op school ontwikkelt. Mentoren die de
achtergrond van de leerling kennen, kunnen de
leerling beter begeleiden in de klas. Ouders die
weten wat er zich op school afspeelt, kunnen
hun kind thuis beter begeleiden. De school kan
ouders helpen om een begeleidende rol te
vervullen, bijvoorbeeld door thuisopdrachten
mee te geven die ouder en kind helpen om thuis
op een positieve manier met elkaar te praten
over leren en loopbaankeuzes (Lusse e.a., 2017).

Alle ouders bereiken
De effecten van thuisbetrokkenheid en samenwerking met school gelden voor alle leerlingen,
ongeacht het opleidingsniveau, de sociaaleconomische positie of etnische achtergrond van
ouders. Hoewel vrijwel alle ouders betrokken
zijn bij de schoolloopbaan van hun kind, lijkt de
drempel van school hoog voor ouders die weinig
vertrouwen hebben in hun eigen ondersteuningscapaciteiten (Desforges & Abouchaar,
2003). Scholen voor voortgezet onderwijs in
Rotterdam Zuid (vmbo, praktijkonderwijs en
cluster 4), bereikten 95 procent van de ouders
met individuele gesprekken. Een goede organisatie, een duidelijke uitnodiging en een vroegtijdige kennismaking dragen bij aan dit hoge
bereik (Lusse, 2013).

Vormen van betere samenwerking
met ouders in het vo
Het kennismakingsgesprek
Vroeg in het schooljaar individueel kennismaken met de ouders van elke leerling, legt
de basis voor een goede samenwerking en
voorkomt dat mentor en ouders elkaar pas
spreken als er slecht nieuws is.
Het voortgangsgesprek
In voortgangsgesprekken (als alternatief voor
rapportgesprekken) komen leerling, mentor en
ouders tot afstemming over vervolgstappen in
de ontwikkeling van de leerling, en de begeleiding zowel thuis als op school. De gesprekken
hebben een positieve insteek en een brede
agenda. De leerling heeft zoveel mogelijk de
regie van zijn eigen ontwikkeling.
De interactieve ouderavond
Geen traditionele ‘luisteravond’, maar een
ouderavond met veel (inter-)actieve werkvormen, waarin zowel leerlingen als ouders
een actieve rol spelen. Deze werkvormen
helpen ouders om zich beter in te leven in de
ervaringen van hun kind en geven aanleiding
om trots te zijn op hun kind. Daarnaast geven

de werkvormen ouders handvatten om hun
kind thuis te begeleiden.
Thuisopdrachten
Mentoren geven een opdracht mee die leerling
en ouders helpen om thuis een bemoedigend
en goed gesprek te voeren over wat de leerling
leert op school. Thuisopdrachten geven
richting aan wat school van ouders verwacht in
de begeleiding van leren en loopbaankeuzes.

Meer lezen
Deze werkwijzen zijn ontwikkeld met en
uitgeprobeerd op scholen voor voortgezet
onderwijs in de grootstedelijke context en zijn
wetenschappelijk onderbouwd. In de volgende
materialen zijn de werkwijzen uitgewerkt:
• De Gereedschapskist voor beter samenwerken
met ouders (www.hr.nl/gereedschapskist). Hier
plaats het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid
van Hogeschool Rotterdam maandelijks een
wetenschappelijk onderbouwde en in de
praktijk beproefde werkwijze voor de samenwerking met ouders.
• De handreiking Samenwerken aan schoolsucces:
school en ouders in vo en mbo (Lusse & Diender,
2014, uitgeverij Coutinho).
• De handreiking voor samenwerken met ouders
aan LOB (Lusse e.a., 2017) verschijnt begin
2018 in de Gereedschapskist.
Mariëtte Lusse is pedagoog en werkt als lector
‘Ouders in Rotterdam Zuid’ bij het kenniscentrum
Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Zij
promoveerde op een onderzoek met 15 scholen
(veelal vmbo) in Rotterdam Zuid naar het vormgeven van de samenwerking met ouders als bijdrage
aan preventie van schooluitval. Haar onderzoeksgroep verdiept zich samen met scholen in het
verbeteren van de samenwerking met ouders in de
grootstedelijke context en het versterken van de
opvoedkracht van deze ouders. De producten die
dit oplevert verschijnen in de ‘Gereedschapskist
voor beter samenwerken met ouders’.
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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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