
De workshop Samenwerken met Ouders, vanuit de bedoeling! 
 

 Door Kathinka.bruinsma@eigenwijsindewijk.nl; 06 – 2394 4074  

 

Vorm geven van educatief partnerschap, hoe doe je dat vanuit de bedoeling?  

Het uitgangspunt is gelijkwaardige samenwerking met en betrokkenheid van ouders. Het 

aangaan van de dialoog met ouders is de basis. In de praktijk van de voorschoolse educatie is 

gebleken dat de samenwerking met de ouders van groot belang is. Hieronder staan een aantal 

vragen die spelen bij ouders, als het gaat om het contact met een professional. De 12 vragen 

zijn onderdeel van het traject UtrechtsKwaliteitsKader voor het jonge kind voor ouders van 

ouders in opdracht van de gemeente Utrecht afdeling onderwijs, het jonge kind. 
 
De bedoeling 
Uiteindelijk gaat het in alles om “de relatie” tussen de ouder en de professional, voelt die, is die 
gelijkwaardig. Met respect voor ieders rol. Daar start het gelijkwaardig samenwerken, het partner 
gaan worden.  
Dat vraagt een nieuwsgierige en niet oordelende vakinhoudelijke deskundige basishouding van de 
professional. Die instaat is om de ouder als individu te zien en via een dialogisch gesprek een 
veilige sfeer te creëren waarin je elkaar gaat leren kennen en vertrouwen. 
Dat vraagt tijd, meer tijd dan in menig protocol staat als het gaat om kennismaken.  
Dat vraagt om een professional die tegelijkertijd z’n eigen professionele kennis en vaardigheden 
weet in te zetten en daarnaast de verbinding als mens weet te maken.  
 
Dat vraagt lef om als organisatie te kiezen voor een (langere) tijdsinvestering aan het begin met de 
overtuiging dat dit zich terug betaalt later in het traject omdat: 

• Ouder zich gehoord voelt  

• Ouder zich (wil) laten aangespreken wordt op wat hij of zij wel kan 

• Ouder zich eigenaar blijft voelen  

• Professional kan doen waar hij of zij van zijn 

• Er duurzame samenwerking gaat ontstaan  

• …….. 
 

 

 
Vragen die ouders kunnen stellen aan professionals zijn: 
 

Wil je me laten merken dat ik belangrijk ben? 

Wil je zorgen dat ik me veilig voel om te leren? 

Wil je jouw kennis met me delen als ik het niet meer zelf weet? 

Wil je zonder oordeel naar mij luisteren? 

Wil je me de tijd geven om je goed te verstaan? 

Wil je mij serieus nemen? 

Wil je mijn deskundigheid serieus nemen? 

Ga je ook jezelf laten zien? 

Wil jij het initiatief nemen? 

Wil je ook oog hebben voor wat ik goed doe? 

Zorg je ervoor dat ik weet wat er te gebeuren staat. 

Help mij herinneren wanneer we een afspraak hebben. 
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