
Definitie	  van	  ouderbetrokkenheid	  	  
	  
Ouderbetrokkenheid	  is	  een	  containerbegrip	  waar	  zeer	  diverse	  activiteiten	  onder	  
verstaan	  worden.	  Het	  betreft	  enerzijds	  activiteiten	  op	  school,	  van	  luizenmoeder,	  mr-‐
lid	  tot	  aanwezigheid	  bij	  de	  rapportgesprekken	  van	  het	  eigen	  kind.	  Anderzijds	  betreft	  
het	  activiteiten	  thuis	  uiteenlopend	  van	  helpen	  met	  huiswerk,	  praten	  over	  school	  tot	  
meer	  algemene	  opvoedtaken.	  Ouderbetrokkenheid	  zal	  daarom	  altijd	  nader	  
gedefinieerd	  moeten	  worden	  om	  hier	  nadere	  uitspraken	  over	  te	  kunnen	  doen.	  	  
	  
Kijkend	  naar	  de	  meest	  voorkomende	  dimensies	  in	  ouderbetrokkenheid	  is	  ervoor	  
gekozen	  het	  begrip	  in	  deze	  literatuurverkenning	  te	  clusteren	  in:	  
- onderwijsondersteunend	  gedrag	  is	  het	  gedrag	  van	  ouders	  dat	  bijdraagt	  aan	  

gunstige	  leeromstandigheden	  thuis,	  een	  positieve	  houding	  tegenover	  school	  
en	  het	  werk	  van	  kinderen	  en	  het	  thuis	  helpen	  bij	  leertaken	  (Veen	  &	  Van	  Erp,	  
1995).	  Hieronder	  valt	  ook	  de	  zogenaamde	  academic	  socialization:	  het	  
bevorderen	  van	  aspiraties,	  het	  communiceren	  deze	  verwachtingen	  en	  het	  
maken	  van	  plannen	  voor	  de	  (school-‐)loopbaan	  (Hill	  &	  Tyson,	  2009).	  
Onderwijsondersteunend	  gedrag	  vindt	  thuis	  plaats	  en	  dient	  het	  pedagogische	  
doel.	  	  

- contact	  tussen	  ouders	  en	  school;	  de	  communicatie	  en	  samenwerking	  tussen	  
ouders	  en	  school	  om	  te	  komen	  tot	  afstemming	  in	  het	  opvoedend	  denken	  en	  
handelen	  in	  de	  benadering	  van	  het	  eigen	  kind	  van	  de	  betreffende	  ouders.	  
Contact	  tussen	  ouders	  en	  school	  vindt	  meestal	  op	  school	  plaats,	  maar	  soms	  
ook	  thuis	  in	  de	  vorm	  van	  een	  huisbezoek,	  of	  tussen	  thuis	  en	  school	  in	  
telefoon-‐	  of	  e-‐mailcontact.	  Het	  dient	  het	  pedagogische	  doel.	  	  

- ouderparticipatie	  betreft	  de	  actieve	  deelname	  van	  ouders	  aan	  activiteiten	  op	  
school,	  te	  onderscheiden	  in	  formele	  participatie	  (ouderraad;	  
medezeggenschapsraad)	  en	  informele	  hand-‐	  en	  spandiensten	  aan	  de	  school	  
(Smit,	  Driessen,	  Sluiter	  &	  Brus,	  2007).	  Ouderparticipatie	  vindt	  plaats	  op	  
school	  en	  dient	  het	  organisatorische	  en/of	  democratische	  doel	  van	  
partnerschap.	  	  

Toerusting	  kan	  voor	  zowel	  ouders	  als	  leraren	  op	  al	  deze	  dimensies	  plaats	  vinden.	  	  
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