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B R U S S E L

M E C H E L E N



Meer kleuterparticipatie door meer ouderparticipatie

• 7 proeftuinen in 6 steden: nu proeftuin Antwerpen, Brussel, 
Mechelen aan het woord

• Thema: Professionalisering van schoolteams 

• 1 lerend netwerk

• Doelgroep derdelanders (niet EU nationaliteit)

• Gelijkwaardige partners en wederkerigheid (ouders – school)

• Aan het einde van sessie ruimte voor vragen aan de 3 
proeftuinen.



PROFESSIONALISERING VAN LEERKRACHTEN & 

SCHOOLTEAMS
Wat willen we meegeven?

• Goesting om partnerschappen aan te gaan

• Succeservaringen in het samenwerken met partners

maar ook: drempels, valkuilen en aandachtspunten 

• Concrete ideeën en werkvormen om mee aan de slag te gaan



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Situatieschets:

Leerkrachten zijn pendelaars (lkr.-bevraging)

Onbekend met de kansen/uitdagingen van de wijk

Onbekend met wonen/vrije tijd/zorg



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Gegroeid uit overleg:

Scholen, welzijnspartners, Atlas, …

Realistische doelstellingen bepalen

Valkuilen vermijden (vroegere ervaring)



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Een goede start-wandeling …

… is een verkenning 

-van de wijk

-van enkele organisaties

-leefwereld van ouders/kinderen

… streeft geen volledigheid na

… is op maat van de wijk

… is op maat van de deelnemers

… is een beleefwandeling



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Opbouw van de wandeling

1. Referentiekaders : duidelijke taal/open houding

Inzicht in stereotypes/vooroordelen/discriminatie

Ervaring: functioneren in anderstalige context/als 
minderheidsgroep

De inleiding rond 
referentiekaders  doet je 
mee denken en dat werkt



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Opbouw van de wandeling

2. Huis van het Kind KIEL

 Kennismaking aanbod voor ouders met kleuters

 Samenwerking

 Noden van ouders



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Opbouw van de wandeling

3. Ontmoetingscentrum NOVA

 lunch met deelnemers

 aanbod voor ouders en kinderen

 webpunt

Vrijetijd

Maaltijden

cultureel aanbod

…



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Opbouw van de wandeling

3. Bezoek sociale woningbouw
Omkadering

Ervaren

Het bezoek aan het 
appartement heeft mijn 
ogen geopend. Ik moet 
mijn verwachtingen 
bijstellen. De 
appartementen zijn klein. 
Kinderen kunnen er niet 
spelen of bewegen. Laat 
staan dat ze hun huiswerk 
kunnen maken



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Opbouw van de wandeling

4. Centrum Integrale Gezinszorg: De Stobbe
Relatie met de scholen

Gezinsleven in een centrum Marjan van De Stobbe 
vertelde hoe moeilijk het is 
voor ouders om de school 

binnen te stappen en in 
gesprek te gaan met ouders of 
leerkrachten. Dat is belangrijk 
om te weten, daar moeten we 

als school iets mee doen. 



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Opbouw van de wandeling

5. Verwerking
Wat blijft je bij? Welke indrukken?

Welke competenties heb je nodig?

Welke uitdaging stel je voor jezelf?

Misschien dat een ouder die boterhammen 
met choco meegeeft, al een heel proces is 

gegaan. Dat besef ik nu beter. Niet elke 
ouder kan even makkelijk aan DE slag met 

feedback of goede raad van mij als leerkracht



Een goede start-wandeling (Antwerpen)

Verwerking:
Wat blijft je bij? Welke indrukken?

Welke competenties heb je nodig?

Welke uitdaging stel je voor jezelf?

SVZ:
 6 AMIF-wandelingen

 60 deelnemers

 Ingebed in A’rea 2020

Ik ben niet bekend in de buurt en 

moet mijn blik verruimen en deze 

input neem ik zeker mee



PACT (Brussel)



Solide begeleidingsstructuur

- Stuurgroep en kerngroepen

- Overkoepelende intervisies

- Interne reflectiemomenten

Naar structurele inbedding

Tijd voor uitwisseling in BS De Buurt. 

Schoolpartners zijn ook van de partij.



• Overkoepelende intervisies

- Interdisciplinair

- Uitwisselen drempels en 
succesverhalen

Herkenning en verdieping

- Schooleigen maken van ideeën 

Een ‘talking point’ in BS Nellie Melba: Een 

inspiratiebron tijdens de intervisie ‘wennen 

en zachte overgang’.



• Rol van partners bij professionalisering van leerkrachten 
en schoolteams

- Bezorgdheden, noden en sterktes bespreekbaar maken
- Samen met de partner in de praktijk aan de slag (‘werkplekleren’)
- Praktische realisatie haalbaar maken
- Ruimte bieden tot experiment
- Gemeenschappelijk doel
- Voldoende afstemming en als deel van het ‘schoolondersteunend

team’.

Praktijkvoorbeeld: samenwerking met Hopon om ouder-kind 
momenten in de klas vorm te geven.



Pact (Brussel)

Ouder-kind activiteit in de klas
Link ouderbevraging

“ouders willen graag eens een vlieg zijn”

Beginsituatie

– Leerkrachten zonder ervaring met ouders in de klas 

– Leerkrachten met (positieve/negatieve) ervaring met 
ouders in de klas 

– Scholen met en zonder ‘rode streep’ 

– …



Pact (Brussel)

file://WS12R2-FS2/DataJ/Media/Films/Hopon/Slotconferentie Hopon.mp4
file://WS12R2-FS2/DataJ/Media/Films/Hopon/Slotconferentie Hopon.mp4


Pact (Brussel)

Rol als partner:

- Samen experimenteren en proberen  ‘falen’ mag

- Zorgen van leerkrachten serieus nemen

- Op zoek gaan naar weerstand en angsten

- Coaching op maat



Pact (Brussel)

Voorbereiding met leerkracht:

– Op zoek naar verwachtingen van diverse actoren

• Bvb waarom zou je dit als leerkracht willen 
organiseren? Wat zou je willen zien, doen, horen…

– Wat als… (mogelijke) situaties bespreekbaar maken

– Wanneer is de activiteit geslaagd?

• Bvb als alle ouders deelnamen, als we kinderen en 
ouders zien genieten, als ouders met elkaar in gesprek 
gaan…



Pact (Brussel)

Voorbespreking:

– Verwelkomen van ouders

– Kader bieden: nut/doel van de activiteit

– Praktische afspraken: taal, soort activiteit, …

– Rol als partner

We kregen als lkr een 
stem in de manier 
waarop we dingen 
zouden doen

Door de 
ondersteuning kregen 
we een kader zodat 
het duidelijk werd 
voor alle partijen



Pact (Brussel)

Activiteit

– 4-tal activiteiten per kleuterklas

– Leerkracht kiest thema/activiteit, 
vast of variabel

• Bv. kookatelier, ouder-kindyoga, 
verwendag voor mama’s, 
sporten met papa’s, …

– Open aanbod / inschrijving



Pact (Brussel)

Activiteit: rol van de leerkracht

– Uitnodigen 

– Ouders aanspreken  

– Praktische voorbereiding 

– Inhoud activiteit

Activiteit: rol als partner

– Participeren aan de activiteit

– Verbinding maken



Pact (Brussel)

Nabespreking

– Wat heb je gezien in de klas? Wat heb je gezien van je kind? 
Welke interacties vielen op (positieve en negatieve)? Wat 
vonden de ouders ervan? Kwam het overeen met de 
verwachtingen?

– Hoe was het voor jou om de kinderen op die manier te 
begeleiden? wat vond je zelf goed/leuk en minder goed/leuk?

– Waarom kiest de juf deze activiteit?  Wat wou de juf bereiken 
met de activiteit? Wat zou je kind leren in deze activiteit?

– Wat zou hiervan thuis haalbaar zijn? Wat kan je thuis zelf doen? 
Heb je dit thuis al eens geprobeerd?



Pact (Brussel)

Nabespreking

– Uitwisseling mogelijk tussen ouders en leerkracht

– Resultaat: 

• Vertrouwen 

• Drempel verlagen 

• Spontane contacten

• Inzicht / achtergrondinfo



Pact (Brussel)

Evaluatie
- Tussen partner en leerkracht

- Zowel individueel als met het hele team
- Vertrekken vanuit voorbereiding: 
- Bewust tijd nemen om stil te staan bij de activiteit

- Geslaagd? Bijsturen? 
- bv. welke reactie van een ouder is je bijgebleven?

Rol als partner
- Bewust tijd nemen om stil te staan bij de activiteit
- Brede kijk op activiteit
- Procesevaluatie 
- Inplannen moment



Pact (Brussel)

Toekomst / verankering

– Alle scholen zetten activiteiten verder

– Coaching nieuwe leerkrachten

– Visie verandering binnen scholen

– Veranderingsproces bij de leerkrachten



Pact (Brussel)

Door jullie leerde ik dat ouders in de klas 
hebben kansen bied om de ouder zelf beter 
te leren kennen. Het is niet altijd even 
gemakkelijk en is iets waar je als leerkracht in 
kan groeien.

Het is mooi om te zien 
dat we onze kinderen 

echter vaak beter kunnen 
bereiken door de opening 

bij de ouder te zoeken. 



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)

• Beginsituatie:

 Verschillende goede acties

 Geen duidelijk kader

 Meer gedragenheid door het team

 Leerkrachten al snel in actiemodus



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)

Evolutie

Actieve 
participatie 

(beleid, hulp, 
advies)

Aanwezigheid in de 
school

Communicatie tussen ouders en 
school

Interesse in elkaar

Waarom vinden wij 

dit belangrijk?

Wat is dit?

WIN! WIN! WIN!



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)

“Wat met de praktische kant 
tijdens een wenmoment?”



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)

• Geen enkele actie vanzelfsprekend vinden, hoe klein ook

• Blijven ondersteunen

• Elk succesverhaal in de verf zetten



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)

Impact op leerkrachten:

• Gedragenheid binnen het team

• Drempels overwonnen

• Ondersteund voelen

• Ondersteuning op maat

• Reflectie reflex

• Geïnspireerd zijn 



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)

Randvoorwaarden: 

• Niet meteen beginnen schrijven (aan een visie)

• Voldoende tijd nemen voor de denkoefening 

• Respect voor ieders comfortzone

• Acties concreet in plannen



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)

Inbedding:

• Piramide een plaats geven in de school
 Actief gebruiken 

• De visietekst publiceren 
 ouders hierover informeren

• Bij de start van het schooljaar de piramide erbij nemen



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)



Visieontwikkeling met scholen (Mechelen)

• Toekomstplannen:

Vanuit de school: 

 De acties inbedden

 De visie en piramide levendig houden in de school

 Reflectie reflex

 Nieuwe leerkrachten onderdompelen in de visie

Verder bouwen aan een wederkerige relatie

Vanuit samenlevingsopbouw:

 De scholen moeten nu zelfstandig aan de slag

 Vanuit helikopterperspectief een ondersteunende rol 

spelen.



Onze partners

AntwerpenBrusselMechelen

Huis der gezinnen Anderlecht

LOP Brussel

CLB Brussel 

KDV Kaarsjesboom 

http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM-a3d5ZTdAhXJsKQKHSxkDVEQjRx6BAgBEAU&url=http://brusselleer.vgc.be/&psig=AOvVaw0u_9ptlSofJbA6QGNVPUOy&ust=1535719133271426
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM-a3d5ZTdAhXJsKQKHSxkDVEQjRx6BAgBEAU&url=http://brusselleer.vgc.be/&psig=AOvVaw0u_9ptlSofJbA6QGNVPUOy&ust=1535719133271426


Vragen?

?




