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Interessante partners

Netwerk
Een netwerk opbouwen kost tijd
Onderzoeken van belangen
Welk type stakeholders heb je?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdpreventie makelaar GGD
Limonadebrigade, Mamacafe
Onderwijsadviseurs
VVE-coördinator
Scholen
Consultatiebureau
Groepen ouders met jonge kinderen
HomeStart (humanitas)
Beleidsmedewerker onderwijs
Beleidsmedewerker sociaal domein
Wijkteams
Buurtvoorlichters
Family Factory
etc.
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Behoeften partners

Kansen en drempels

Werkt het als we iets anders doen, zoals
tijdstip, eten, feestjes?

Wanneer doen organisaties mee?
Als ze worstelen met ouderbetrokkenheid
Als je uitstraalt dat je in het belang van het
kind handelt.
Als ze VVE-school zijn, herkennen de
drempels bij ouders rondom
ouderbetrokkenheid.

Ervaren ouders een drempel om met
organisaties in contact te komen?
Hoe krijg je ook andere ouders betrokken
dan degenen die altijd komen?
Nederlandstalige ouders gaan
makkelijker in gesprek maar begrijpen ze
de schriftelijke communicatie wel?

Wat ervaren ze als een drempel?
Als het niet in het schema past
Als ze nut van het project niet herkennen
Als ze het bedreigend vinden

Hoe bereiken we anderstalige ouders?
Welke kansen en drempels ken jij?
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In contact komen

Behoeften ouders

Het ligt voor de hand om ouders
te benaderen op plekken waar ze
als ‘schoolouder’ herkenbaar zijn.
Maar daardoor sluit je andere,
kansrijke, ‘vindplaatsen’ uit.

Ouderbetrokkenheid is de
betrokkenheid bij de ontwikkeling van
hun kind.
Behoeften van ouders zijn:

Om ouders te werven, heb je
wervende activiteiten nodig.
Ofwel, nodig ouders en kinderen
uit voor iets leuks, informeels, en
ga daar het gesprek aan over
meer.

Beter de taal beheersen
Betrokken zijn bij schoolactiviteiten,
ouderraad en veiligheid (pesten) van kind.
Op gelijke voet zijn met andere ouders en
leerkrachten.
In contact komen met andere ouders,
minder eenzaam, een maatje hebben.
Eigen ontwikkeling en ontspanning
Ondersteuning krijgen wat ze thuis kunnen
doen, qua opvoeding en ontwikkeling
Meer activiteiten in de wijk voor hun
kinderen.
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Expertise versterken
• Gespreksvoering met
migrantenouders
• Interactief voorlezen
• Coachend leren op
(digitaal)terrein
• Hoe geef je workshops
• Hoe maak je gebruik van
bestaand materiaal
Waar maak jij gebruik van?

Onderwerp: Bereiken ouders
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Advies van ouders
De lokatie maakt uit, kan ook buiten
school.
Vorm maakt uit: Informele en actieve
sessies.
Wanneer je contact legt: Ouders
aanspreken met hun kinderen.
Persoon die aanspreekt: ‘Peer to
peer’, gelijkgestemden.
Manier van aanspreken:
gelijkwaardigheid, vertrouwen
winnen, luisterend oor.
Breder oog voor context: gevoel
hebben voor hun persoonlijke
thuissituatie, openheid en oog hebben
voor culturele verschillen.
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Projectleiding

Gedoe

Op competenties selecteren van
medewerkers die je aanneemt

Bereid je voor en ga goed om
met gedoe, er zijn altijd
onvoorziene omstandigheden.

Scope bewaken, wat is de
centrale vraag?
Inbedden in de organisatie,
andere onderdelen meenemen in
dit project en afstemmen
benodigde inzet van andere
teams

Afhankelijk van mensen en hun
gedrag.
Flexibel zijn als de
omstandigheden daarom vragen

Rollen afspreken

Het einddoel en de weg
ernaartoe niet uit het oog
verliezen.
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Aanpak
Durf iets anders uit te proberen
Leer van je ontdekkingen
Vier successen!
Welke aanpak (Prince 2 of Agile)
is afhankelijk van het soort
project en wat bij jou past en
belangrijk zijn.
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