
Beste schoolbestuurder,

Ouders hebben van nature een herkenbare plek 
binnen de school van hun kind. Op bestuurs-
niveau zijn ouders echter vaak te gering of slechts 
incidenteel betrokken bij de bestuurlijke koers, 
zo blijkt uit recent onderzoek. Onder bestuurders 
leeft de behoefte om ouders meer te betrekken en 
een duidelijker positie te geven in de school- 
organisatie. 

Hoe ouders bestuurlijk kunnen participeren in de  
vormgeving van het onderwijs, wordt in de brochure  
‘De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het onder-
wijs’ aan de orde gesteld. Deze kan een leidraad zijn voor 
het schoolbestuur, de bovenschools manager of school-
leider die zich bezint op ouderbetrokkenheid in zijn of 
haar organisatie. 

De brochure telt 23 pagina’s en is te verkrijgen als down-
load via: www.oudersbijdeles.nl, of in gedrukte vorm 
te bestellen door overmaking van Є 3,25 op giro 53 85 
66 van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, onder 
vermelding van bestelnummer 736 en uw postcode en 
huisnummer (zolang de voorraad strekt).

Met vriendelijke groet,
Rob Limper, voorzitter werkgroep Ouderbetrokkenheid

Aandacht voor ouderbetrokkenheid 
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Schoolbesturen voor intensivering contact met ouders
De bestuursrol is een kaderstellende, toetsende en toeziende 
rol. Besturen willen contacten met ouders verder 
intensiveren en de frequenties van informatievoorziening 
en contactmomenten - bijvoorbeeld in resonansgroepen en 
dergelijke - opvoeren, zo blijkt uit onderzoek.

De brochure ‘De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het 
onderwijs’ is de uitkomst van een deelonderzoek naar ‘bestuurlijke 
betrokkenheid van ouders’ bij besturen en bovenschools managers 
in het onderwijs. Besturen willen in gesprek gaan over onderwerpen 
waarbij de organisatie een spiegel en klankbord van ouders nodig 
heeft. Het gaat hierbij om vormen van raadpleging en advisering van 
en door ouders. Ook de verantwoording is een aandachtsgebied.  
De volgende praktijkvoorbeelden zijn in de brochure uiteengezet:

 
• themabijeenkomsten, ouderplatforms en klankbordgroepen;
• versnellingskamer;
• schoolbezoeken door bestuur;
• ledenraad;
• GMR;
• informatieverstrekking aan ouders;
• oudercontactpersonen;
• ouderverenigingen en ouderraden;
• raadplegingen. 

 
De brochure ‘De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het 
onderwijs’ is uitgebracht door de werkgroep Ouderbetrokkenheid. 
Deze geeft namens de gezamenlijke, landelijke onderwijsorganisaties 
invulling aan de intentieverklaring ‘Versterking school-ouderbe-
trokkenheid’, die door hen en de minister van Onderwijs in 2005 is 
ondertekend. 


