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Veel scholen en schoolbesturen zijn bezig met versterking van het ouderbeleid. De 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken aan een ondersteuningsplan, waarin ‘ouders ’ 
een positie moeten krijgen. De conclusies van de inspectie VVE hebben in veel gemeenten aanleiding 
gegeven (of gaan dit nog doen) om ouderbeleid in de voorschoolse- en vroegschoolse sector te 
verstevigen. Met de CJG-ontwikkeling verandert er het nodige in de opvoedingsondersteuning en in 
de relatie onderwijs – zorg – welzijn. In de aanpak voortijdig schoolverlaten is momenteel landelijk 
meer aandacht voor de rol van ouders daarin. En na de ernstige slachtoffers van ‘pesten op school’ 
eind 2012, zal er vermoedelijk voor dit onderwerp meer beleidsaandacht komen, waarbij ouders en 
school nauw zullen moeten samenwerken. Al met al genoeg redenen om het thema 
‘Ouderbetrokkenheid’ op de agenda te zetten, in het overleg tussen gemeente en (school)besturen 
(en wellicht ook de zorg- en welzijnsinstellingen). Om de stand van zaken te verkennen en te 
beoordelen of afstemming of gezamenlijk optrekken wellicht zinvol zijn. Voorliggend document is 
hiervoor bedoeld. Voor definities, onderzoek en landelijk beleid verwijzen we u naar de bijgeleverde 
Factsheet ‘Ouderbetrokkenheid voor gemeenten en schoolbesturen’.  
 
Neem op het lokaal overleg met elkaar (gemeente, besturen voorschools, schoolbesturen po en evt. 
vo en mbo, en evt. de zorg- en welzijnsector) kort de volgende stellingen door over uw gemeente  
(bespreek ze of gebruik de werkwijze waarbij u de 4 stellingen op 4 papieren vellen aan de muur 
hangt en groene/rode stickers plakt): 
 
           Mee eens    Oneens 
1. Scholen kunnen niets bijdragen aan het ‘leermilieu thuis’ van kinderen. 

 
2. Scholen nemen teveel opvoedtaken van ouders over.  

 
Feit: de Inspectie van het Onderwijs concludeert wat VVE betreft dat er in de meeste gemeenten zeer 
veel ouderactiviteiten plaatsvinden op scholen en voorscholen, maar dat samenhang daarin, 
doelgerichtheid en een duidelijke visie vrijwel overal ontbreken.      
3. In onze gemeente en regio is doelgericht en systematisch ouderbeleid     

in het voorschoolse, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en  
het mbo wel in ruime mate aanwezig. 
 

4. a. Ouders worden in onze gemeente nauwelijks betrokken bij de studiekeuze    
 eind vmbo van hun kinderen en vervolgens niet bij de schoolloopbaan  
 in het mbo.  
b. Een grotere ouderbetrokkenheid vermindert de kans op voortijdig    
 schoolverlaten aanzienlijk. 

 
Trek op basis van de discussie-uitkomsten de conclusie of afstemming, wederzijds informeren en/of 
gezamenlijk optrekken wellicht zinvol zijn. Indien dit het geval blijkt, is de Beleidsbox 
’Ouderbetrokkenheid op de LEA’ handig (bijgeleverd aan de gemeente). Deze box omvat naast de 
eerdergenoemde Factsheet een screeningsinstrument om de situatie in uw gemeente te 
inventariseren (een 3 kolommentabel Ouderbetrokkenheid), veel voorbeelden van lokale afspraken 
ouderbetrokkenheid uit het land en een format voor een lokaal plan van aanpak. U kunt het 
screeningsinstrument zelf doornemen  op een LEA-overleg (tijdsreservering: ca. 1 uur) of een 
werkgroepje inrichten dat deze Beleidsbox doorloopt en daaruit conclusies trekt. 

Verkenning Ouderbetrokkenheid op de LEA  
Een discussiestuk voor het lokaal overleg 


