Tips om samenwerking met ouders
tot een succes te maken
Als professionals samenwerken met ouders, doen kinderen het beter!

Hoe pak je dat aan?

Doe je voordeel met de succesfactoren en tips die wij in de afgelopen jaren zijn tegengekomen!

Werk aan verbinding: van bovenaf en onderop
•

•

•

Partnerschap met ouders/ouderbetrokkenheid loopt dwars door verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan VVE (vroeg- en voorschoolse educatie), LEA (lokaal educatieve
agenda), jeugdzorg/CJG, sport, welzijn en veiligheid. Zorg voor verbinding tussen de beleidsterreinen,
ook in de uitvoering. Leer hierbij van goede voorbeelden, zoals Almere.
Je kunt ook (daarnaast) op onderdelen praktisch
Toen we ons gebouw bekeken door de
beginnen. Daarbij kun je kijken naar wat al goed
ogen van ouders, realiseerden we ons dat
gaat en van daar uit verder gaan. Het is vaak een
er iets moest gebeuren.
sneeuwbaleffect. Als je bijvoorbeeld begint met
VVE, zullen partners in de brede school willen
aansluiten. Het is daarbij belangrijk dat je zorgt
dat je dezelfde taal spreekt.
Ouders zijn ervaringsdeskundigen
Faciliteer dat professionals gaan samenwerken met ouders.
op het gebied van hun kind.

“

”

“

”

Breng structuur aan, spreek dezelfde
taal en ga planmatig te werk

Werk met het model van de 5 partnerschappen om structuur aan te brengen in alles wat er
speelt rond ouderbetrokkenheid. Dit geldt zowel als je klein en praktisch begint als instelling,
als wanneer je als gemeente aan de slag wilt met ouderbetrokkenheid op één of meerdere
beleidsterreinen.
Daarmee spreek je
dezelfde taal en
kun je gemakkelijk
verbindingen leggen. Ook binnen de
brede school werkt
dit goed. Zorg voor
een balans in de
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In de praktijk
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Weet wie je ouders zijn en wat ze willen. Praat
met ze! Luister goed en check je aannames.
Bespreek open wat je van elkaar wenst en
verwacht.
Durf je kwetsbaar op te stellen.
Zorg dat ouders je kennen, wees betrokken
en benaderbaar.
Zorg voor een sfeer waarin ouders zich welkom voelen.
Vertrouwen is de basis.
Laat evidence based methodes geen dwingend keurslijf worden. De vraag/behoefte
van ouders staat centraal. Maak daarbij gebruik van wat er is en blijkt te werken.
Alles wat je doet moet de relatie tussen ouder en kind ten goede komen.
Breng ouders met elkaar in contact, zoals bijvoorbeeld gebeurt in het Almeerse project
www.opvoedendoenwesamen.nl. Breng het
positief. Ouders praten graag over kinderen
en opvoeden. Niet over opvoedproblemen.
Iedere ouders loopt wel eens tegen vragen
aan in de opvoeding.
Laat professionals geen rol aannemen die de
buurvrouw beter kan vervullen.
Ouders hebben zeer belangrijke pedagogische informatie over hun kinderen. Zorg dat
zij zich gehoord voelen.
Werk samen aan korte termijn producten
met een tastbaar resultaat.
Focus op het positieve en ga voor laaghangend fruit. Vier je successen.

Over Stichting Actief Ouderschap

“

Ik vond moeder overbezorgd. Toen we elkaar
eens informeel spraken en ze me vertelde dat
ze eerder een kind was verloren, keek ik daar
ineens heel anders naar.

”

Wil je meer weten?

Wij helpen je graag op weg met partnerschap met
ouders!

Dit doen wij bijvoorbeeld door:
•

Begeleiden van bijeenkomsten om wensen
en verwachtingen te bespreken met ouders,
met onafhankelijke gespreksleiders. Zekerheden formuleren.
Organisaties te ondersteunen bij gericht ouderbeleid volgens het model van de 5 partnerschappen. Hierin nemen we het team mee.
Coaching en training voor professionals
Workshops en lezingen over partnerschap
met ouders
Structuur aanbrengen en procesbegeleiding
bij het vormgeven van partnerschap met ouders.
Begeleiding van partnerschapsteams waarin
enkele ouders en professionals en een manager met elkaar het ouderbeleid uitwerken in
een activiteitenprogramma en zorgen voor
de uitvoering.
We inspireren jullie hierbij graag met de
prachtige praktijkvoorbeelden die wij dagelijks tegenkomen.

•
•
•
•
•

•

het moment van de intake werken we
“nuVanaf
bewust aan partnerschap met ouders.
”

Stichting Actief Ouderschap is een stichting zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt om de samenwerking tussen school (kinderopvang, sportvereniging, CJG, etc.) en thuis te verbeteren. Als professionals samenwerken met ouders, doen kinderen het beter. Wij maken instellingen en professionals hiervan bewust en bieden ondersteuning bij de uitvoering.

“

Eigenlijk verwachten we van alles van ouders. En zij
van ons. Het was een eye-opener om hierover eens
open met elkaar in gesprek te gaan.

”

www.actiefouderschap.nl

Stichting Actief Ouderschap
Tel. 030-8007643
info@actiefouderschap.nl
@actiefouder

