
Doen 
Na luisteren en denken, is het tijd voor ‘Doen’. In deze fase worden de gekozen activiteiten 

uitgevoerd en – heel belangrijk – geëvalueerd. Helpen de activiteiten om de geformuleerde 

doelen te halen? En passen ze daadwerkelijk binnen de visie? Vraag ouders, leerkrachten en 

leerlingen regelmatig naar hun ervaringen.

Doen



“Dat kunnen hele kleine dingen zijn..bijvoorbeeld de thema afsluiting die altijd op een donder-
dag was, nu was de wens van ouders om dat ook eens op een andere dag te doen. Nou prima, 
doen we dat!”
Een directeur

“Het welkomstgesprek is ook in het team besproken, van dit zijn de voor- en nadelen en als je het 
dan samen bespreekt en het is een stapje, dan voelt dat anders voor een team. 
In het team waren heel kritische vragen, komt het erbij of haal je dan wat weg. En het overgrote 
deel van het team was gewoon voor en dan is op een gegeven moment ook democratisch van 
we gaan het gewoon proberen.“
Een  leerkracht



Doen 
stap 8: aan de slag! 
Ga goed voorbereid te werk. Een zorgvuldige aanpak leidt nu eenmaal tot betere 

resultaten. Dus plan de activiteiten slim (niet te veel tegelijk) en zorg voor goede en tijdige 

communicatie. Er hebben in de eerdere fases veel mensen meegedacht en meegewerkt, dus 

zorg ervoor dat de uitvoering van activiteiten daar recht aan doet.    

Doen stap 8



Een voorbeeld: 
Een school besluit de tienminutengesprekken aan te pakken. Er wordt in een teamvergadering 
besloten over te gaan op het ‘omgekeerde oudergesprek’. Een groepje leerkrachten verdiept 
zich hierin door informatie te zoeken en ervaringen van andere scholen op te vragen. Ze 
verdiepen zich in de aanpak van zo’n gesprek, hoe leerkrachten en ouders deze gesprekken 
kunnen voorbereiden en wat mogelijke valkuilen zijn en hoe je hieruit kunt blijven. In de 
nieuwsbrief aan ouders wordt een stukje geplaatst waarin wordt uitgelegd wat een ‘omgekeerd 
oudergesprek’ is en waarom de school hiervoor heeft gekozen. Ouders krijgen een lijstje met 
vragen mee ter voorbereiding van het gesprek. 

Tip!



Doen 
stap 9: evalueren  
‘Doen’ draait niet alleen om uitvoeren, maar ook om evalueren: zijn de activiteiten goed 

verlopen? Hoe worden ze gewaardeerd? En in welke mate dragen ze daadwerkelijk bij aan 

de gestelde doelen? Evalueren doe je bij voorkeur niet alleen na afloop, maar ook tijdens 

lopende activiteiten. Dat maakt tijdig bijsturen mogelijk. 

Doen stap 9



Evalueren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een poll, 
vragenlijsten, een ideeënbusje of in een (individueel of groeps-) gesprek met ouders, 
leerkrachten en/of leerlingen.  

In de handleiding Luisteren, Denken & Doen staan suggesties om de activiteiten en het proces 
te evalueren.

Een voorbeeld:
De omgekeerde tienminutengesprekken op een school zijn geëvalueerd door middel van een 
lijst met een aantal vragen. Leerkrachten hebben ouders gevraagd wat zij er van vinden  om 
te vertellen over hun eigen kind. Leerkrachten geven antwoord op de vraag waar voor hun de 
meerwaarde zit.

Suggesties: 

Tip!



Luisteren, Denken & Doen 
 
De stappen Luisteren, Denken & Doen vormen géén eenmalige cyclus. Samenwerken met 

ouders is een continu proces waarbij het belangrijk is steeds te blijven luisteren naar elkaar, na 

te denken of je nog steeds de goede activiteiten uitvoert en zo nodig aanpassingen te doen. 



“De sfeer is gemoedelijker. Ik denk nu als er ouders komen: ‘kom maar’, terwijl ik voorheen de 
wc in wilde vluchten.”
Een leerkracht

“We hebben geleerd dat we moeten inzetten op kwaliteit en niet op kwantiteit. Ouders zijn 
best wel betrokken op hun manier.  Spreek niet over het kind, maar met het kind. Eerste doel 
is het maken van contact, laagdrempelig, om daarna de stap naar thuis te maken.” 
Een leerkracht



Colofon

Deze bureauklapper is bedoeld voor (onderwijs)professionals die de samenwerking met 

ouders willen versterken. 

Naast de klapper is er een handleiding Luisteren, Denken & Doen en verantwoording die 

dienen als ondersteuning en naslagwerk bij het implementeren.
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