
Draagvlak en ouderbetrokkenheid bij 
de Gezonde Basisschool van de 

Toekomst 



Van………. 

………naar 



En dan ook nog…… 

Change!!!! 



Een aantal feiten… 
» Ouders én leerkrachten zijn een product van hun 

eigen onderwijstijd, 
» De herkenbaarheid van de school en de 

processen in die school geven houvast, 
» Het format van de basisschool is in de kern 

decennia lang onveranderd gebleven, 
» Ouders willen een school die aandacht heeft 

voor meer dan taal en rekenen alleen, maar 
staan minder snel toe dat de school zich ook 
mengt in het privédomein van de ouders. 
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Waarom zou je als school of als ouders een 
bijdrage moeten willen leveren aan de 
gezondheid van kinderen in Parkstad 

Op welke deelgebieden zou je dan in 
kunnen steken (Gezonde Voeding, 
beweging, Bioritme) 

Uitwerking in activiteiten als lunch, 
sportief en cultureel aanbod, voor- en 
naschools aanbod etc.  

Plenaire team en oudersessies 



2 Social marketing: 
What’s in it for me!!?? 

Ouders: 
• Betere en goedkopere 

opvangmogelijkheden 
• Aandacht voor de 

gezondheid van hun 
kind, 

• Een kosteloze 
gezonde lunch op 
school 

• Etc. 
 

 

Leerkrachten: 
• Langere middagpauze 

waarin naschoolse 
taken uitgevoerd 
kunnen worden, 

• Verlaging van de 
werkdruk, 

• Professionalisering van 
bewegings-onderwijs 
en culturele vakken 

• Etc. 
 

 

Het persoonlijke ‘WHY’ 



3 Een projectorganisatie met 
ouder én leerkrachten  

projectleider werkgroepen klankbordgroep 



Een continue stroom aan 
gevarieerde informatie 
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www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl  

inloopmomenten ouderavonden 

http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/


Een continue stroom aan gevarieerde informatie:  
Een voorbeeld 

Wat hebben wij dit jaar op jouw school 
gemeten?  

https://www.youtube.com/watch?v=llpH08yJU1g
https://www.youtube.com/watch?v=llpH08yJU1g
https://www.youtube.com/watch?v=llpH08yJU1g
https://www.youtube.com/watch?v=llpH08yJU1g


Medezeggenschap 5 

ouderenquête 

instemming 

advies 



Tevredenheidspeilingen 



Weerstand??? 



conclusies 

Betrek ouders van meet af aan bij 
belangrijke ontwikkelingen en niet 
pas als de besluiten genomen zijn 

Betrek ouders van meet af aan bij 
belangrijke ontwikkelingen en niet 
pas als de besluiten genomen zijn 

Zorg dat de doelen helder zijn. 
Een ontwikkeling met een open 
einde genereert geen draagvlak.  

Zorg dat de doelen helder zijn. 
Een ontwikkeling met een open 
einde genereert geen draagvlak.  

Stel realistische en begrijpelijke 
(tussen-)doelen 

Stel realistische en begrijpelijke 
(tussen-)doelen 

Wat worden ouders ‘beter’ van de 
ontwikkeling die je door wilt 

maken? 

Wat worden ouders ‘beter’ van de 
ontwikkeling die je door wilt 

maken? 

Eerst begrijpen, dan begrepen 
worden 

Eerst begrijpen, dan begrepen 
worden 

Waar zit ons gezamenlijk belang? Waar zit ons gezamenlijk belang? 




