
  

 

 

E-TOOLKIT OUDERBETROKKENHEID 
 

 

Participatiehuis 
Het participatiehuis is een manier om naar 

ouderbetrokkenheid en -participatie te kijken, 

samengesteld door de 3 ouderkoepels.  

In het document ‘Ouderbetrokkenheid als basis’ vind je 

een kijkwijzer en voorbeelden.  

 

 

 

De 7 dimensies  
Het Kruispunt Migratie-Integratie en de integratiecentra bieden een 

werkkader aan om in verschillende onderwijsniveaus en contexten te 

werken aan een sterke samenwerking tussen ouder en school. 

Het werkkader is geïnspireerd op het model met zeven dimensies van 

ouderbetrokkenheid van Samaey en Vettenburg.  

Je vindt het werkkader van de 7 dimensies in de publicatie ‘Naar een 

krachtige samenwerking tussen ouder en school – Een werkkader’ . 

 

 

Ander interessant materiaal over ouderbetrokkenheid  
- Zet je schOUDERS onder ZILL (Draaiboek ouderbetrokkenheid en ZILL) met o.a. op p.7 ‘Wat 

weten we over ouderbetrokkenheid vanuit onderzoek’  

- Inspiratiemap ouders en basisschool Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 

- Ouderbetrokkenheid 3.0 (Peter de Vries) e-book ‘Van informeren naar samenwerken’ 

- Brochure 10 tips voor meer diversiteit in overleg (Minderhedenforum) 

- Project Ouderbetrokkenheid ‘Sterke SCH’ouders’, scholen en ouders maken samen school (stad 

Leuven)  

o Sterke SCH’ouders   

o Voorbeelden van initiatieven uit de Leuvense basisscholen 

http://www.ouderbetrokkenheid.be/sites/default/files/pdf/Instrument%20Participatiehuis%20als%20kijkwijzer.pdf
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/document_werkkader_ouderbetrokkenheid.pdf
http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/document_werkkader_ouderbetrokkenheid.pdf
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Cur-20180627-38
http://www.samenlevingsopbouw.be/nieuws/179-inspiratiemap-gok-ouderbetrokkenheid
http://www.samenlevingsopbouw.be/nieuws/179-inspiratiemap-gok-ouderbetrokkenheid
https://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid3.0
http://www.minderhedenforum.be/actua/detail/10-diversiteit-overleg-brochure-vormingsaanbod
https://www.vcov.be/storage/info/vcov-infomateriaal/305_1542366478.pdf
http://docplayer.nl/15382058-1-voorbeelden-van-initiatieven-uit-de-leuvense-basisscholen-voorbeelden-van-initiatieven-uit-a-de-leuvense-basisscholen.html


- Van eiland naar wij-land, steunpunt Diversiteit en Leren, de publicatie  

- Gezin en school (VLOR) 

- Van leerkracht naar veerkracht (VLOR) 

- Steunpunt Diversiteit en Leren met bij ‘materiaal’ links naar websites: 

o Diversiteit In Actie met o.a. het thema ‘Communicatie met ouders’ 

o Meertaligheid.be met o.a. de folder ‘Hoe kun je meertalige ouders bereiken en 

ondersteunen? Tips voor schoolteams’  

o Metrotaal – Mind the gap met o.a. de bouwsteen ‘Ouders’ 

o … 

- Ouderbetrokkenheid thuis is effectiever dan ouderbetrokkenheid op school 

- 5 things to know about parents’ knowledge of parenting and early childhood development 

Aan de slag met concreet materiaal  
(Sommige documenten op de VCOV-website zijn alleen beschikbaar voor aangesloten scholen en 

ouderwerkingen. Neem a.u.b. contact op met een VCOV-medewerker als je geen log-in hebt.) 

- Oefenkans Nederlands: een map met methodieken om kansen te creëren voor ouders om 

Nederlands te oefenen en aan ouderbetrokkenheid te werken (voor basis- en secundair 

onderwijs) 

- VCOV-knelpuntentest: evaluatie-instrument voor ouderwerkingen ivm aantrekken, motiveren en 

werven van leden 

- Quickscan: ouderbetrokkenheid in beeld brengen: bevraging om de samenwerking met ouders 

op school in beeld te brengen (naar de quickscan van dr. M. Lusse) 

- Quickscan: een oudervereniging voor alle ouders?: bevraging om na te gaan in welke mate de 

ouderwerking openstaat voor alle ouders 

- Quickscan: de activiteiten van de oudervereniging: bevraging om na te gaan hoe toegankelijk de 

activiteiten van de ouderwerking zijn 

- Representativiteit van de overlegorganen  

- Label oudervriendelijke school (voor basis- en secundair onderwijs) 

- Alle ouders betrekken via participatieve methodieken  

- 5 taalattitudes of ‘goede manieren’ in het schoolreglement van VBS Sint-Salvator Gent op p.15 

- Tips voor heldere communicatie verzameld door Onderwijsnetwerk Antwerpen  

- Toolbox onderwijs: een instrument om ouders te informeren over 5 onderwijsthema’s via een 

lessenpakket. De focus ligt op ouders met kinderen die naar de kleuterschool gaan of reeds in de 

kleuterschool zitten. 

- Voorbeeld van een handleiding voor ouders over hoe Smartschool te gebruiken (met dank aan 

Stad Sint-Truiden – OKAN) 

- Coachdocument van een Nederlandse school (Niekée Roermond) voor een ‘kind-ouder-

mentorgesprek’. Dit is een alternatief voor het klassieke oudercontact. De leerling bereidt samen 

met de mentor/leerkracht het gesprek voor en presenteert zwakke en sterke punten. 

VCOV-brochures 
- Participatie op school 

- De ouderraad. Ouders, graag gezien op school! Hoe en waarom? Laagdrempelige info gebaseerd 

op een brochure van schoolopbouwwerk Brussel 

http://www.diversiteitenleren.be/materiaal/materialen/van-eiland-naar-wij-land
http://old.steunpuntdiversiteitenleren.be/sites/default/files/Van_Eiland_Naar_Wij-land_0.pdf
https://www.vlor.be/publicaties/strategische-verkenningen/gezin-en-school-de-kloof-voorbij-de-grens-gezet
http://www.vlor.be/publicatie/leer-kracht-veer-kracht
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal/websites
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal/websites
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal/websites
http://www.diversiteitinactie.be/themas/communicatie-met-ouders
http://www.meertaligheid.be/
http://www.meertaligheid.be/content/3-materiaal/20181024-hoe-kun-je-meertalige-ouders-bereiken-en-ondersteunen/17_01269_a5-folder-_hoe-kun-je-meertalige-ouders-te-ondersteunen_tips-voor-schoolteam_def_lr.pdf
http://www.meertaligheid.be/content/3-materiaal/20181024-hoe-kun-je-meertalige-ouders-bereiken-en-ondersteunen/17_01269_a5-folder-_hoe-kun-je-meertalige-ouders-te-ondersteunen_tips-voor-schoolteam_def_lr.pdf
http://www.metrotaal.be/
http://www.metrotaal.be/bouwstenen/ouders/p:1
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/sites/default/files/Ouderbetrokkenheid%20thuis%20is%20effectiever%20dan%20ouderbetrokkenheid%20op%20school.pdf
https://www.childtrends.org/child-trends-5/5-things-to-know-about-parents-knowledge-of-parenting-and-early-childhood-development
https://www.vcov.be/aanbod/projecten-en-acties/basis-onderwijs/Oefenkans-Nederlands
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/vcov-infomateriaal/VCOV-knelpuntentest
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/vcov-infomateriaal/quickscan-ouderbetrokkenheid-in-beeld-brengen
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/vcov-infomateriaal/quickscan-OV-voor-alle-ouders
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/vcov-infomateriaal/quickscan-activiteiten-ouderwerking
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/vcov-infomateriaal/Representativiteit-van-de-overlegorganen
https://www.vcov.be/aanbod/projecten-en-acties/basis-onderwijs/label-oudervriendelijke-school-bao
https://www.vcov.be/ouderparticipatie/alleoudersbetrekken
http://www.sintsalvator-basisschool.be/schoolreglement/
http://onderwijsraad.digipolisweb.be/nl/node/2787
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/toolbox-onderwijs
https://www.vcov.be/storage/info/voorbeelddocumenten/304_1542032848.pdf
https://leerling2020.nl/wp-content/uploads/2017/12/Coachdocument-Niekee.pdf
https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/208_1535544712.pdf
https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/211_1535544870.pdf


- Betrekken van moeilijk bereikbare ouders 

- Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen? 

- Niet op school? Naar school gaan, een kwestie van vertrouwen - Brochure over de preventie en 

aanpak van schooluitval 

- Samen school maken in het secundair onderwijs 

- Klasouders op school. Een manier om meer ouders te betrekken.  

Mogelijke partners 
- Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

- Ouderkoepel VCOV  

- Huizen van het kind 

- Vormingplus  

- Samenlevingsopbouw  

- Schoolopbouwwerk, bijv. de Schoolbrug Antwerpen, Onderwijscentrum Brussel… 

- Opvoedingswinkels 

- OCMW 

- Wijkverantwoordelijken onderwijs (in Antwerpen sinds januari 2017, netwerken tussen scholen 

en organisaties)  

- Sociaal tolken en vertalers (Overzicht aanbod sociaal tolken en vertalen in Vlaanderen en Brussel) 

https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/207_1535544565.pdf
https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/215_1535545170.pdf
https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/247_1536325225.pdf
https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/247_1536325225.pdf
https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/246_1536821927.pdf
https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/205_1535544110.pdf
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
http://www.vcov.be/
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/dehuizen/
http://www.vormingplus.be/
http://www.samenlevingsopbouw.be/
http://deschoolbrug.be/
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
https://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/default.jsp
https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/jouw-aanspreekpunt-de-wijk
https://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen

