


Hoe inzetten op ouders om 
leersprongen te bevorderen?
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INSPIREER JONGE KOPPEN



TADA’s kinderen & alumni = meer dan 1500* Brusselse jongeren vol potentieel 
die opgroeien in een moeilijke en kwetsbare socio-economische omgeving

*In schooljaar 21-22
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ONZE BEZORGDHEID
Kansen- en onderwijsongelijkheid



ONZE AANPAK
“It takes a village to raise a child”

Iedereen activeren 
om bij te dragen aan 

een meer inclusieve samenleving 
met minder onderwijsongelijkheid



JONGEREN VOLWASSENEN

Weekendscholen Alumni-netwerk VrijwilligersKeynotes & advocacy

Trainings & workshopsRolmodellen

Waarom? Minder onderwijsongelijkheid & een meer inclusieve samenleving
Hoe? Bewustzijn creëren & zelf een actieve rol (laten) opnemen



ONS DOEL

Kennis van en connectie 
met de maatschappij 

vergroten
Horizontale vaardigheden 
& life skills ontwikkelen

Gemotiveerd om met 
meer zelfvertrouwen en 

-kennis te handelen
Bredere perspectieven
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ONZE IMPACT - JONGEREN
= 1300 Brusselse jongeren 

en hun families
676 leerlingen

in 5 weekendscholen

● Meer dan 99% van de alumni 
blijft school lopen of studeerde 
succesvol af. 

● > 30% van de alumni blijft actief 
bij TADA of in andere non-profit 
organisaties “to give back to 
society”

587 oud-leerlingen
in het alumninetwerk

● > 80% van de leerlingen is 
elke zaterdag aanwezig.

● > 90% van de leerlingen 
volgt het driejarige 
programma van begin tot 
eind

>7500 vrijwilligers geëngageerd en geïnspireerd



ONZE IMPACT - VOLWASSENEN
1000den Belgen 
geïnformeerd & 
gesensibiliseerd

320 onderwijsactoren 
geïnspireerd/gecoacht

~21 initiatieven 
geïnspireerd op TADA’s 

DNA

● > 24 (ex-)medewerkers actief 
in Brussels onderwijs 

● > 300 onderwijsprofessionals 
geïnspireerd door 
WS-bezoeken & workshops 
en trainingen

● Over onderwijsongelijkheid
● Over diversiteit & inclusie
● Via pers, keynotes, meetings, 

politici...

75% zegt iets geleerd te hebben 
en meteen toe te passen in de 
klas (growth mindset, positieve 
communicatie, flow…)



Hoe inzetten op ouders om 
leersprongen te bevorderen?



Ouders: 
belangrijk(st)e rol 

in opvoeding
Goede relatie 
met de ouders

Positief effect 
op de 

leerprestaties van 
kinderen 

Het waarom van ouderbetrokkenheid



Ouderbetrokkenheid
 in een ideale wereld

Een mirakel… Je komt morgen aan op school en je hebt een 
fantastische relatie met de ouders van al je kinderen. 

Hoe ziet dat eruit?
Welk verschil maakt dat voor jou? 

En voor de kinderen? Je team? De ouders zelf? 
 



Wat werkt er al op jouw school?

Op welke momenten betrek je ouders en hoe?
• ….
• ….
• ….
• ….



Wat maakte dat het werkte?
Wat zorgde ervoor dat het een succes was voor 

jou? En voor de ouders?



Ouderbetrokkenheid

School 
Leerkracht

Brede school
Organisatie

Ouders

Een persoonlijke relatie tussen gelijkwaardige “partners”, 
met wederzijds begrip en vertrouwen.



Ouderbetrokkenheid: 
4 aspecten

Faciliterende rol in het 
leerproces op school 

(interesse en opvolging)

Communicatie tussen 
school en ouders

Participatie op school: 
vrijwilligerswerk, 

ouderraad,...

Ondersteunen bij 
huiswerk

Wat verwacht jij als leerkracht en als school?
 Is dit haalbaar voor alle ouders? Is dit duidelijk voor alle ouders?

Wat is voor jullie het belangrijkst en hoe kunnen jullie dit samen bereiken? 



Ouderbetrokkenheid: drempels

1) Negatieve ervaringen van ouders 

met scholen of uit gevoel van 
onzekerheid / onwetendheid

2) Culturele verschillen 

taalbarrière, andere houding 
tegenover stiptheid en mensen 

uit werkveld. 

3) Andere noden komen eerst 

voedsel, kleding, onderdak



Ouderbetrokkenheid: drempels (wegnemen)

1) Negatieve ervaringen van ouders 

met scholen of uit gevoel van 
onzekerheid / onwetendheid

2) Culturele verschillen 

taalbarrière, andere houding 
tegenover stiptheid en mensen 

uit werkveld. 

3) Andere noden komen eerst 

voedsel, kleding, onderdak

...

…

...



Ouderbetrokkenheid: drempels (wegnemen)

1) Negatieve ervaringen van ouders 

met scholen of uit gevoel van 
onzekerheid / onwetendheid

2) Culturele verschillen 

taalbarrière, andere houding 
tegenover stiptheid en mensen 

uit werkveld. 

3) Andere noden komen eerst 

voedsel, kleding, onderdak

Blijf open en constructief
Expliciteer verwachtingen en maak dat ze 

haalbaar zijn
Communiceer concrete positieve momenten of 
aspecten om het positief belang van school te 

verduidelijken (nieuwe vrienden gemaakt, 
nieuwe dingen geleerd, welke talenten ontdekt, 
aanleg voor X dat nuttig kan zijn later in job X.

Begin vanuit een houding van respect en 
gelijkwaardigheid. 

Ga uit van de goede intenties van de ander. 
Toon interesse en stel niet-oordelende vragen 

om wederzijds begrip te stimuleren.
(‘Hoe zeg je ‘hallo’ in het … ?’)

Verduidelijk en leg uit. 
Wees visueel en gebruik begrijpelijke woorden. 

Toon empathie en begrip
Luister

Maak soms pro-actief contact
Respecteer je eigen grenzen (jouw rol =/ alle 

problemen oplossen)
Probeer te faciliteren of doorverwijzen waar 

mogelijk



Succesfactoren

• Communiceer duidelijk over de rol van ouders in de schoolwerking en wat je van hen verwacht 
• Oprechte interesse en empathie

• Warme welkom
• Persoonlijk contact
• Richt je ook op moeilijk bereikbare ouders en zoek naar hun noden.

• Laagdrempelig & aanklampend
• Kijk kritisch naar de manier waarop je ouders betrekt in het leerproces. Wat werkt, wat kan 

sterker? 
• Ga op zoek naar brugfiguren en hefbomen (andere ouders uit dezelfde gemeenschap, leerkracht 

met andere origine die de taal spreekt, brede school, zorgleerkracht met goede band,...)



Ben je toegankelijk voor 
ouders?

Zijn er genoeg kansen 
om met ouders te 

connecteren?

Zijn brieven en andere 
communicatie 
begrijpelijk?

Is de informatie 
duidelijk, compleet en 

correct?

Weten ouders waar ze 
informatie kunnen 

vinden?

Heb je een overzicht 
van de mogelijke 

drempels voor ouders?

Checklist



Een aantal ‘good practices’....
- Organiseer laagdrempelige ontmoetingsmomenten

- Een interactieve rondleiding in kleine groepjes vs. een info-avond met powerpoint
- Afhaalmoment voor boeken/geprint materiaal waar ouders de klastitularis kunnen ontmoeten
- Openklasdag: nodig ouders uit om een bepaalde dag van de week ‘s ochtends een kwartiertje mee in de 

klas te volgen
- Wekelijks toonmoment op de speelplaats op vrijdagochtend voor de bel gaat
- Voorzie bv. koffie en thee voor ouders (informeler en hartelijk welkom)
- Bel ouders waarvan je vermoedt dat ze niet zullen opdagen op een dag op voorhand om te verzekeren 

dat ze er zijn.
- Ga indien mogelijk op huisbezoek bij moeilijk bereikbare ouders (bv. ouders die nooit op oudercontact 

komen). Zo krijg je meer inzicht in thuissituatie en bouw je een persoonlijke relatie op. Zet hier als school 
bewust op in. Uren vrij voor klasleerkrachten in begin van het jaar, door een zorgleerkracht of zelfs een 
speciale brugfiguur (zie in Gent)

- Maak een visueel overzicht van het schoolteam: bij wie (en waar) moet een ouder zijn.
- Experimenteer met (informelere) communicatiekanalen: via whatsapp, voice berichten, telefoon,… Maak 

hier duidelijke afspraken over met ouders. 

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/brugfiguren


Een aantal ‘good practices’....
- Een houvast bij de aspecten van ouderbetrokkenheid: 

- Een lijst van mogelijke vragen die ze kunnen stellen aan hun kind bij een leesopdracht
- Helpen bij de door de school georganiseerde huiswerkbegeleiding om zelf bij te leren hoe ze kunnen 

ondersteunen en omkaderd deze rol al eens op te nemen. 
- Via een hulpcheque / vraag bij het eerste (ouder)contact hoe je ze kan betrekken: Willen en kunnen ze 

helpen? Wat willen ze doen? Hoe kan je best met hen communiceren? Hebben ze vragen? 
- Een visueel tool om het gesprek op gang te brengen bij een oudercontract (kijklijst, oudergesprek fiche)
- Brieven in thuistaal (bv. obv de Klasse vertaalfiches)

- Ouderparticipatie/brugfiguren: 
- Een ouder van elke klas in de ouderraad als aanspreekpunt voor zowel ouders als leerkracht

https://www.klasse.be/4472/meertalig-communiceren-met-ouders-met-vertaalfiches/


Kijklijst - Klasse
Infofiche oudergesprek - De Schakel

https://www.klasse.be/38529/kijklijst-voor-het-oudercontact/
https://www.go-ouders.be/basisschool-de-schakel-ontwikkelt-een-fiche-voor-eerste-oudercontact-met-anderstalige-ouders


Hulpcheque: Klasse
Vraagtool kleuters: OCB

https://www.klasse.be/5415/helpende-handen-op-school/
https://www.communicerenmetouders.brussels/ouderbetrokkenheid


www.tada.brussels 
@tada_brussels
tada.brussels
ToekomstATELIERdelavenir

MEER WETEN?
Wetenschap
Smit ea 2007

Desforges 2003
Henderson & Mapp 2002
Menheere & Hooge 2010

Praktijk
Go ouders: voorbeelden ouderbetrokkenheid

Klasse dossier ouderbetrokkenheid

Kijk op

https://www.researchgate.net/publication/235963504_Ouders_scholen_en_diversiteit_Ouderbetrokkenheid_en_participatie_op_scholen_met_veel_en_weinig_achterstandsleerlingen
https://newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/Desforges%20the_impact_of_parental_involvement.pdf
https://sedl.org/connections/resources/evidence.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-oo/publicaties/nr.-05-ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs-def.pdf
https://www.go-ouders.be/ouderbetrokkenheid-verhogen
https://www.klasse.be/reeks/ouderbetrokkenheid/
https://www.tada2-0.be/

