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Directeur Wendy van Beurden 
is trots op de goede band die 
zij en haar teamleden hebben 
opgebouwd met de ouders van 

haar leerlingen. Die ouders helpen met 
van alles: bij het lezen, overblijven, klus-
sen, rijden voor excursies, samenstellen 
van de schoolkrant, organiseren van fes-
tiviteiten. Hoewel deze cultuur op haar 
school min of meer vanzelf is ontstaan, 
heeft Van Beurden er inmiddels een of-
ficiële missie van gemaakt, en een visie 
geformuleerd die is gebaseerd op de pi-
ramide van Maslow, de hiërarchische or-
dening van behoeften. Aan de basis van 
de piramide van De Achtbaan staan de 
woorden gezin en vertrouwen: ken het 
gezin en vertrouw erop dat elke ouder be-
trokken is bij zijn kind. Daarnaast wordt 
een aantal voorwaarden onderscheiden 
om te komen tot educatief partnerschap 
met ouders: een open houding, een lage 
drempel en een goede communicatie.
Het document van De Achtbaan kan an-
dere scholen en zelfs andere instellingen, 
zoals verpleeghuizen, helpen bij het tot 
stand brengen van (educatief) partner-
schap. Daarom heeft Van Beurden een 
e-mail gestuurd naar onderwijsminis-
ter Van Bijsterveldt, die begin december 
veel aandacht trok met een oproep aan 

Op de openbare daltonschool De Achtbaan in Amersfoort zijn 
elke dag ouders actief. Er is sprake van echte samenwerking met 
het team. Deze school heeft duidelijk een E-factor: excellent op 
het gebied van partnerschap met ouders. het geheim? ‘heel 
bewust veel tijd investeren in de communicatie met ouders.’ 

ouders om zich meer te bemoeien met 
hun kinderen en de school.

‘Ik vond het een gekke oproep, want ou-
ders zijn volgens mij per definitie betrok-
ken bij hun kinderen’, zegt Van Beurden. 
Deze gedachte ligt ook aan de basis van 
haar visie op ouderparticipatie. ‘Ik ga er-
van uit dat íedere ouder geïnteresseerd 
is in de school van zijn of haar kind. Wij 
verplichten niemand tot iets, want hulp 
op school moet wel haalbaar zijn. Een 
alleenstaande werkende moeder heeft 
geen tijd om leesmoeder te zijn. Maar 
het aardige is dat zij dan vaak een klusje 
vraagt om thuis of ’s avonds te doen. Het 
blijkt steeds weer dat alle ouders graag 
iets willen doen voor de school van hun 
kind.’

Aanstekelijk
Dat laatste beamen de ouders die we deze 
middag tegenkomen in De Achtbaan, 
een van de scholen van het bestuur De 
Meerkring. Monique Kouwenberg en 
Adri Langenberg regelen al jaren de 
overblijf. ‘We zijn dat blijven doen toen 
onze eigen kinderen van school gingen’, 
vertelt Langenberg. ‘Waarom? Het is leuk 
werk en we vormen een hecht team met 
de leerkrachten en de directie. We rege-

‘ partnerschap 
met ouders is 
bewuste keuze’

TOP- 
scholen met  
de E-factor
Dit is de derde aflevering van 
een reeks artikelen over het 
project TOP-scholen. TOP-staat 
voor Talentvol Openbaar Prak-
tijkvoorbeeld. TOP-scholen 
zijn Excellent in een bepaald 
domein: zij hebben de E-factor!

VOS/ABB wil hiermee laten 
zien dat het openbaar en alge-
meen toegankelijk onderwijs 
álle kinderen kansen biedt en 
dat goed onderwijs om méér 
gaat dan alleen prestaties 
op het gebied van taal en 
rekenen. Hoewel TOP-scholen 
het op dat gebied uiteraard 
óók goed doen. Werkt u op 
een TOP-school of kent u 
zo’n school? Meld dat dan 
aan VOS/ABB via excellent@
vosabb.nl. Op de website 
www.vosabb.nl vindt u de 
criteria waar TOP-scholen aan 
voldoen.
TOP-scholen tot nu toe:
1.  Mytylschool Amsterdam.  

E-factor: diversiteit. (School! 
nr. 6, 2011). 

2.  Prakticon, praktijkschool 
in Doetinchem. E-factor: 
maatschappelijke betrok-
kenheid. (School! nr. 7, 2011).

ods De Achtbaan in Amersfoort
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len nu ook de hele coördinatie van het 
overblijven.’
Nick Smeenk, een vader die zorgt voor 
een fraai gedrukte schoolkrant en ver-
der hand- en spandiensten verricht, 
geeft aan dat de drempel laag is. ‘Ouders 
zijn hier altijd welkom, kunnen altijd 
binnenlopen. Er zijn altijd wel ouders 
ergens mee bezig in de school. Dat werkt 
gewoon aanstekelijk’, vertelt hij.
En Diana Kole, die in de MR en in de ou-
dervereniging zit, zegt: ‘Het bijzondere 
is dat al deze ouders het doen omdat ze 
het zelf willen. Volgens mij komt dat 
omdat ze serieus worden genomen. Het 
heeft te maken met de cultuur op school. 
Ouders doen leuk én nuttig werk en dat 
realiseert iedereen zich. Zo is een gewel-
dig netwerk ontstaan. Er staat altijd wel 
iemand klaar als het nodig is.’

Succesfactoren
Naast de lage drempel en de vrijwillige 
basis, zijn een open houding en heldere 
communicatie succesfactoren, weet de 
directie. Van Beurden en adjunct-direc-
teur Silva Hofland: ‘Het begint ermee dat 
je de gezinnen kent en rekening houdt 
met wat ze willen en kunnen. Kijk goed 
naar de ouderpopulatie en sluit daarbij 
aan. Zijn er bijvoorbeeld kinderen uit 

vluchtelingengezinnen, dan kun je die 
ouders niet vragen om te helpen als 
leesouder. Ze spreken immers vaak de 
taal nog niet. Maar álle ouders koken. 
Organiseer dan iets waarbij gekookt 
moet worden: dan zullen ook die ouders 
komen, en van daaruit kun je de contac-
ten verder uitbouwen.’
De Achtbaan heeft verder veel aandacht 
voor communicatie. ‘Wij hebben een 
dikke schoolkrant, een actuele website 
en we twitteren. Maar bovendien zijn 
alle leerkrachten en ikzelf makkelijk 

aanspreekbaar’, zegt Van Beurden.’Dat 
is belangrijk: je echt openstellen’.  
De leerkrachten van De Achtbaan zijn 
daarin getraind. ‘Soms communiceren 
ouders vanuit hun emotie. Wij houden 

dan altijd in ons achterhoofd dat die 
emotie voortkomt uit betrokkenheid bij 
het kind. Daardoor kunnen we er pro-
fessioneel mee omgaan. We laten altijd 
merken dat we zelf ook betrokken zijn bij 
dat kind. En dan kun je zo’n uitbarsting 
opvatten als kritiek, maar je kunt er ook 
positief naar kijken. Dan ontdek je soms 
dat dingen die voor ons heel normaal 
zijn, voor ouders niet altijd duidelijk zijn. 
Puntje om te verbeteren.’

Burgerschap
Van Beurden kiest er bewust voor om op 
deze manier te investeren in ouderparti-
cipatie. ‘Het past bij ons daltononderwijs 
en bij onze ideeën van burgerschap: leer-
lingen opvoeden tot betrokken burgers. 
Hier krijgen ze dagelijks het goede voor-
beeld: werkende ouders die ook nog vrij-
willig helpen op school. Daarnaast leren 
kinderen omgaan met veel verschillende 
mensen en ook daarmee bereiden we ze 
voor op de maatschappij. Ze leren hier al 
dat ze niet met iedereen vrienden hoeven 
te zijn, maar wel met iedereen moeten 
kunnen samenwerken.’
‘Ja, de intensieve communicatie kost ons 
extra tijd. Maar we krijgen er zoveel voor 
terug, het is het dubbel en dwars waard 
en ik kan het iedereen aanraden.’ <

‘Het uit-
gangspunt: 
iedere ouder 
is betrokken’

Silva Hofland (links) en Wendy van Beurden (rechts) staan achter de ouders. Aan tafel zitten 
Nick Smeenk,  Monique Kouwenberg, Adri Langenberg en uiterst rechts Diana Kole.


