
Samenwerken met ouders:
zo doe je dat!

luisteren
denken
doen



Veel basisscholen vinden het knap lastig om vorm te geven aan 
de samenwerking met ouders. Dat is ook niet verwonderlijk. Er 
is niet één recept waarmee dat het beste kan. De samenwerking 
is zeer afhankelijk van de context. Zo vraagt het op een kleine 
dorpsschool om een andere werkwijze dan op een grote 
multiculturele stadsschool. 
Om goed te kunnen samenwerken moeten leerkrachten 
en ouders op de hoogte zijn van elkaars wensen en 
verwachtingen. Daarom staat in deze klapper een stappenplan 
voor het “Luisteren, Denken & Doen” met betrekking tot de 
samenwerking tussen ouders en school. 

achterkant 

Samenwerken met ouders:
zo doe je dat!



luisteren
denken
doen

Luisteren
Fase luisteren is gericht op het verzamelen van de ervaringen 
rondom ouderbetrokkenheid op de school. Hoe vinden ouders, 
leerlingen en medewerkers van de school dat het gaat op school 
met betrekking tot het samenwerken tussen school en ouders. 
Wat zijn de ervaringen van de betrokkenen? 

Deze fase neemt ongeveer twee tot drie maanden in beslag.



achterkant 

Quotes van leerkrachten die het proces Luisteren, Denken & Doen hebben doorlopen: 

“Zonder deze training was ik waarschijnlijk niet van de juffen-stoel afgekomen. 
Je bent zo gewend om oplossingen te zoeken voor de problemen.”

“Ik moet minder in oplossingen denken en meer luisteren.”

“Luisteren is leerzaam en verrassend moeilijk.”



luisteren stap 1

denken
doen

Luisteren 
stap 1 opstarten
Het doel is om naar aanleiding van de huidige situatie met 
betrekking tot (de visie op) de samenwerking tussen school en 
ouders een wens te formuleren over de samenwerking tussen 
school en ouders.

Suggesties: 
xxxxxxxxxxxxx



achterkant 

Het mooiste is als de werkgroep bestaat uit zowel leerkrachten, 
IB-er, ouders en een directielid.Tip!



luisteren stap 2

denken
doen

Luisteren 
stap 2 startfoto
Het doel is het (globaal) in kaart brengen van positieve punten en 
knelpunten volgens ouders en leerkrachten in de samenwerking 
tussen school en ouders en zicht te krijgen op de mate van 
overeenstemming tussen leerkrachten en ouders. 

Suggesties: 
Vragenlijsten
Startvragen 



achterkant 

Verspreid de startfoto onder alle ouders en medewerkers van 
de school.Tip!



luisteren stap 3

denken
doen

Luisteren 
stap 3 gesprekken
Het doel is om specifiekere informatie en ervaringen bij één of 
enkele thema’s die in stap twee naar voren zijn gekomen op te 
halen bij leerkrachten, ouders en kinderen. 

Suggesties: 
Gesprekken voeren met ouders en leerkrachten
Storytelling 



achterkant 

Ga in gesprek met diverse ouders; de tevreden, ontevreden, 
‘onzichtbare’ ouders en met ervaren en minder ervaren leer-
krachten uit verschillende bouwen.

Tip!



denken
doen

Denken 
In de fase denken gaat de werkgroep samen met het schoolteam, 
de directie, de ouders en leerlingen de opgehaalde gegevens 
uit de fase luisteren analyseren. Wat komt er uit de gesprekken 
naar voren? Waarover zijn ouders en leerkrachten wel of niet 
tevreden? Zitten de leerkrachten op een lijn als het gaat om 
samenwerken?

Deze fase neemt ongeveer twee maanden in beslag.



achterkant 

Een leerkracht zegt: Het is heel leuk om gewoon als leerkracht een treetje 
koffie te halen voor de ouders die coachen. Het geeft een heel fijn gevoel. 
En de kinderen die vinden het ook hartstikke leuk dat hun vader coach is.

Een ouder zegt: Ouders gaan regelmatig knutselen met kleuters […] Voor 
Sinterklaas met de pepernoten, voor Pasen is dat meestal met paaseieren. 
Dat zijn dingen die je samen met je kind doet onder schooltijd. Ik vind dat 
altijd heel leuk.



denken stap 4

doen

Denken 
stap 4 succesfactoren en knelpunten
Het doel is achterhalen wat maakt dat leerkrachten, ouders en/of 
leerlingen wel of niet tevreden zijn over bepaalde aspecten van 
de samenwerking tussen school en ouders. 

Suggesties: 
De werkgroep bespreekt de resultaten uit de fase luisteren en 
gaat op zoek naar patronen. Wat valt op wanneer de informatie 
uit de gesprekken besproken wordt? Welke thema’s en 
onderwerpen komen vaker voor? Door deze vragen met elkaar 
te bespreken worden de patronen in kaart gebracht. Zie hiervoor 
ook de handleiding.



achterkant 

Het is goed om de resultaten meerdere keren te bekijken en te 
bespreken.  Welke verhalen blijven hangen en welke thema’s 
komen daaruit naar voren? 

Tip!


