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Colofon 
 

De Proeftuin “Samen door de schoolpoort” kadert in het AMIF-project 369 “Proeftuinen duurzame 

kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid”.  

Onderwijscentrum Gent, Stad Gent, coördineerde de proeftuin “Samen door de Schoolpoort”. Deze 

proeftuin liep van januari 2017 tot en met december 2018. Inloopteam Kind en Preventie - Gent was 

projectpartner. 

Onderwijscentrum Gent: Teamcoördinator Onderwijsontwikkeling: Eva Verstraete; 

Projectmedewerkers proeftuin : Lia Blaton, Sarah Devadder, Heidi Verstappen, Magali De 

Groote en Nathalie Van Lier 

Inloopteam Kind en Preventie: Coördinator Katrien Willaert; projectmedewerkers proeftuin: 

Karen Feys, Jolien Clauw en Isabel Desmet  

Betrokken scholen: 

- Basisschool Sint-Salvator 

- Basisschool De Triangel 

- Basisschool De Mozaïek 

- Methodeschool De Buurt 

- Freinetschool Mandala 

- Freinetschool De Tovertuin 

- Basisschool de Dialoog 

Betrokken partners: 

- Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham 

- Brede School Bloemekenswijk 

- Kind en Gezin 

- LOP basisonderwijs Gent – LOP werkgroep kleuterparticipatie Gent 

- De Sloep vzw (open huis voor ouders met jonge kinderen) 

- In-Gent vzw 

- Huis van het Kind Gent 

- OCMW Gent 

Eindredactie: Lia Blaton & Sarah Devadder  

I.s.m. Karen Feys, Jolien Clauw, Heidi Verstappen en Isabel Desmet 

Foto’s © Samen door de schoolpoort 

Foto’s op pagina 45, 46 en 82 © Caroline Boudry, VBJK 

Juni 2019 – Onderwijscentrum Gent 
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Inleiding 
 

Kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid zijn thema’s die vanuit het Vlaamse beleid en de Stad Gent 

hoog op de agenda gezet worden.  

In juni 2016 werd de AMIF oproep 369 “Proeftuinen kwalitatieve, duurzame kleuterparticipatie via 

ouderbetrokkenheid” gelanceerd. Onderwijscentrum Gent kreeg het signaal van de scholen uit de wijk 

Sluizeken-Tolhuis-Ham dat ze erg geïnteresseerd waren in het opzetten van een proeftuin. Dit om 

innovatieve acties rond ouderbetrokkenheid in functie van kleuterparticipatie uit te werken. Daarom 

bracht het Onderwijscentrum Gent de verschillende geïnteresseerden samen voor het opzetten van 

een proeftuin. Onderwijscentrum Gent coördineerde van januari 2017 tot en met december 2018 de 

Gentse proeftuin “Samen door de schoolpoort”.  

In dit eindrapport vindt u de belangrijkste bevindingen van deze proeftuin. 

In het eerste deel gaan we in op de opzet en organisatie van de proeftuin ‘Samen door de schoolpoort’.  

In deel twee behandelen we de resultaten van de uitgebreide omgevingsanalyse. Op basis van deze 

bevindingen schreven we het actieplan voor de proeftuin uit. Dit vindt u terug in deel drie. De 

opgezette acties en evaluatie ervan behandelen we in deel 4. Tot slot bundelen we de belangrijkste 

bevindingen in deel vijf en formuleren aanbevelingen voor continuering van de werking in deel 6. 

Dank u wel!  

We willen alle proeftuinscholen en organisaties bedanken voor de samenwerking in het kader van deze 

proeftuin. Door de openheid en energie van de deelnemende scholen en leerkrachten, werden heel 

wat vernieuwende zaken uitgetest en bestaande praktijken uitgediept. 
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Deel 1: Proeftuin ‘Samen door de schoolpoort’ 
 

In dit deel schetsen we de context van de Gentse proeftuin “Samen door de schoolpoort”. We gaan in 

op de inhoud van de AMIF-oproep 369: ouderbetrokkenheid in functie van duurzame, kwalitatieve 

kleuterparticipatie. Vervolgens gaan we dieper in op de drie fasen die de proeftuinen doorliepen. Tot 

slot beschrijven we de organisatie van de Gentse proeftuin. 

1. AMIF-oproep 

Inhoud van de oproep 

AMIF is het Europees Fonds voor Asiel en Migratie en lanceerde een projectoproep over 

kleuterparticipatie. De focus ligt op ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor duurzame, kwalitatieve 

kleuterparticipatie. De doelgroep van het project zijn derdelanders1 (dit is verbonden aan de AMIF-

opdracht).  

De inhoud van de oproep is gebaseerd op de rapporten kleuterparticipatie die opgemaakt werden door 

het Departement Onderwijs (Vlaamse Gemeenschap). In deze rapporten wordt kleuterparticipatie 

kwantitatief en kwalitatief onder de loep genomen. We geven hier een samenvatting van de 

bevindingen die in de AMIF-oproep worden aangehaald.  

- Kinderopvang en kleuteronderwijs hebben voordelen voor het kind (leerprestaties) en de 

maatschappij (economisch). Deelname aan onderwijs is voor sociaal kwetsbare kinderen een 

manier om achterstand te verkleinen. 

- Vlaanderen heeft een groot aantal kleuters dat naar school gaat. Bij de groepen die niet 

participeren zijn kansarme kleuters en kleuters met een niet-westerse migratieachtergrond 

oververtegenwoordigd. 

- Internationale studies tonen aan dat het Vlaamse onderwijssysteem tot een van de meest 

ongelijke systemen in de EU behoort. De schoolprestaties zijn afhankelijk van de familiale 

achtergrond. 

- Bij het verhogen van kleuterparticipatie is het belangrijk om in te zetten op de transities tussen 

thuis, kinderopvang en kleuterschool. 

- In onderwijs wordt nog te vaak vertrokken vanuit een klassiek ‘wit middenklassekader’. Dit is niet 

in overeenstemming met de toenemende diversiteit in onze superdiverse samenleving. 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid cruciaal is. In de oproep werd aangehaald 

dat er een kloof is tussen gezin en school. Deze kloof kan verkleind worden door een goede 

communicatie en intensere wederzijdse samenwerking tussen school en ouders. Daarenboven zijn er 

heel wat partners (samenlevingsopbouw, integratiediensten, …) die een rol spelen. 

                                                           
1 De focus ligt op kleuters waarvan minimaal een van de ouders aan volgende voorwaarden voldoet: 

(1) Derdelander, d.w.z. geen EU-nationaliteit; (2) Legaal in België verblijven of in procedure om legaal 

statuut te verkrijgen. 
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7 proeftuinen en een Lerend Netwerk 

7 Vlaamse proeftuinen (Gent, Antwerpen-Kiel, Antwerpen Kievit, Menen, Oostende, Brussel en 

Mechelen) werden geselecteerd als proeftuin. 

Overkoepelend werd een Lerend Netwerk georganiseerd. Dit Lerend Netwerk werd gecoördineerd 

door Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK), Vakgroep Sociaal Werk en 

Sociale Pedagogiek (UGent) en Vakgroep Taalkunde, Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent).  

Dit Lerend Netwerk had als opdracht de individuele proeftuinen inhoudelijk en methodologisch te 

ondersteunen tijdens de drie fasen (zie verder). Daarnaast werd er ingezet op expertisedeling via 

intervisies met deelnemers van de verschillende proeftuinen. Ze gaven input over nieuwe inzichten en 

modellen om rond ouderparticipatie te werken. Tot slot stonden zij in voor het vormgeven van 

slotconferentie en publicatie.  

2. Proeftuinen AMIF: drie fases 

In de oproep van AMIF worden drie fases voorzien. De eerste fase is cruciaal, op basis daarvan wordt 

een actieplan uitgetekend. 

Voorbereidende fase (6 maanden: januari 2017 – juni 2017) 

Tijdens de voorbereidende fase werken de uitvoerders van de proeftuinen en de medewerkers van het 

Lerend Netwerk samen om de knelpunten rond ouderbetrokkenheid in de betrokken scholen verder 

te analyseren. Hiervoor wordt gewerkt met bevragingen van de diverse betrokken lokale actoren 

(schooldirecties, leerkrachten, CLB’s, LOP’s, Kind en Gezin, Huizen van het Kind, gemeenten en 

OCMW’s, zelforganisaties, Agentschappen Integratie en Inburgering, ….). Werken aan 

kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid vangt reeds aan voor de effectieve instap in het 

kleuteronderwijs. Daarom beogen we een expliciete betrokkenheid van het ruimere werkveld. 

Er wordt een concreet actieplan opgesteld rekening houdende met volgende aandachtspunten: 

• De voorgestelde aanpak bouwt verder op bestaande inzichten, expertise en praktijken inzake 

kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid (zie boven). 

• De proeftuinen leggen de focus op innovatie: ontwikkelen en uittesten van nieuwe 

methodieken, structuren, werkwijzen, instrumenten, … 

• Uitgangspunt is wederkerigheid en gelijkwaardigheid tussen thuiscultuur – schoolcultuur. 

• De proeftuinen stellen een transversale aanpak voorop waarbij gezocht wordt naar 

samenwerking in een breed partnerschap met lokale actoren uit diverse domeinen. 

Tijdens de voorbereidende fase worden de nodige partners gezocht en wordt de financiële begroting 

verfijnd. 

Uitvoerings- en evaluatiefase (15 maanden: juli 2017 – september 2018) 

Het actieplan wordt uitgevoerd. De medewerker(s) van het Lerend Netwerk voorziet een kader om de 

aanpak te valoriseren, bij te sturen en/of te verfijnen en begeleidt de proeftuinen bij deze evaluatie 

(on-going) en eventuele bijsturing. 
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Afrondingsfase (3 maanden: oktober 2018 – december 2018) 

Tijden de afrondingsfase werken de proeftuinen actief mee met het aanleveren van input voor de 

publicatie en de slotconferentie. 

3. Scholen en partners Gentse proeftuin 

De scholen betrokken in deze proeftuin, zijn scholen die in minstens twee leeftijdsgroepen (tussen 3 

en 5 jaar) veel kleuters (> 12 %) hebben die onvoldoende aanwezig zijn, en zijn (op één na) scholen die 

een hoog percentage indicator-leerlingen hebben (>75%). Dit zijn scholen van zowel het stedelijke als 

het vrije net. 

In deze proeftuin staan Gentse scholen waarvoor kleuterparticipatie (van bepaalde doelgroepen) een 

uitdaging is, centraal. We onderscheiden twee clusters van scholen: 

Een eerste cluster bestaat uit vier scholen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Het professionaliseren 

van basiswerkers staat daar centraal en we vertrekken sterk van de betrokken scholen. Daarnaast 

zetten we in deze wijk in op het versterken van de link tussen welzijn en onderwijs binnen de bestaande 

netwerken (o.a. de Brede School) en bij de basiswerkers op de vloer. Vanuit dit bestaande netwerk 

willen we door nauwe samenwerking met verschillende partners nieuwe werkwijzen, methodieken, …. 

ontwikkelen, uittesten en bijsturen. 

  Scholen: Sint-Salvator, De Triangel, De Mozaïek en De Buurt  

De tweede cluster bestaat uit scholen uit aangrenzende wijken Brugse Poort, Rabot en 

Bloemekenswijk. Eén inloopteam heeft deze wijken als werkingsgebied.  

  Scholen: De Dialoog, De Tovertuin, De Mandala 

  Inloopteam Kind en Preventie, Gent 

Overkoepelend: In beide clusters focussen we op een innovatieve manier om ouderbetrokkenheid 

gerelateerd aan kleuterparticipatie te realiseren. In de proeftuin bewaren we de uitwisseling tussen 

de acties die opgezet en ontwikkeld worden binnen de twee clusters. Daarnaast onderzoeken we hoe 

integrale samenwerking (over sectoren heen) meer centraal kan komen te staan binnen 

ouderbetrokkenheid en kleuterparticipatie. In onderstaande figuur (figuur 1) vatten we de opzet van 

deze proeftuin samen. 

  



10 
 

Figuur 1: Overzicht proeftuin 
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Deel 2: Omgevingsanalyse 
 

De eerste fase van het project bestond uit een omgevingsanalyse. In dit deel behandelen we uitgebreid 

deze analyse. In een eerste deel gaan we in op de organisatie van deze voorbereidende fase, in het 

tweede deel behandelen we de resultaten van de bevraging.  

1. Organisatie voorbereidende fase (januari-juni 2017)  

De voorbereidende fase organiseerden we vanuit het projectteam (bestaande uit een medewerker uit 
het Onderwijscentrum Gent en een projectmedewerker van het Inloopteam Kind & Preventie).  
 

1.1. Proeftuinmeetings 

We opteerden ervoor om gedurende de eerste fase een aantal proeftuinmeetings te organiseren. Op 
deze proeftuinmeetings werd telkens het kernteam (directie/beleidsmedewerker en 
(zorg)leerkrachten) van de 7 scholen uitgenodigd. In deze meetings bespraken we de aanpak van deze 
omgevingsanalyse. Samen ontwikkelden we een leidraad voor de bevragingen van de diverse 
betrokken lokale actoren: wat gaan we bevragen, hoe pakken we dat aan, welke vragen gaan we 
stellen? We koppelden telkens de bevindingen van de verschillende bevragingen terug naar de groep. 
Op basis van de resultaten van de bevragingen, stelden we acties voor die we gezamenlijk bespraken, 
aanvulden en verfijnden.  
 
Op basis van deze oefeningen en bijeenkomsten werden keuzes gemaakt voor onze proeftuin en kreeg 
het actieplan vorm. We toetsten net voor het indienen – zo goed mogelijk- de actieplannen af bij elke 
school. 
 
We organiseerden drie proeftuinmeetings: 
 

- 17 februari 2017 - Startbijeenkomst 
o Doel: startbijeenkomst (kennismaking), opzet proeftuin, opstart bevraging 
o Resultaat 

Het resultaat van deze eerste bijeenkomst is een overzicht van vragen voor de 
omgevingsanalyse (ouders- leerkrachten- partnerorganisaties-scholen). Deze vatte het 
projectteam samen om mee aan de slag te gaan. Daarnaast maakten we ook een overzicht met 
verwachtingen per school die we meenemen doorheen het project. 
 

- 20 april 2017 

o Doel: omgevingsanalyse & eerste aftoetsing van mogelijke acties 
o Resultaat 

We toetsten een aantal ideeën voor acties (gemeenschappelijke noden) bij de betrokken 
scholen. Dit gebruiken we voor de verdere uitwerking van het actieplan. 
Op basis van deze bijeenkomst werd de ouderbevraging georganiseerd. De proeftuin opteerde 
ervoor de bevraging te laten doen door medewerkers van het projectteam (om een neutrale 
persoon te hebben) en waar nodig zetten we tolken in. De brugfiguur (of andere medewerker) 
van de school zorgt voor de toeleiding. We kozen er ook voor om per school een aantal ouders 
te bevragen, maar de analyse niet per school te doen maar als ‘geheel’: wat denken/zeggen 
ouders. Dit om veiligheid in te bouwen voor de betrokken scholen. 
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Daarnaast werd er gekozen om voor de leerkrachtenbevraging twee focusgroepen (op 
verschillende momenten, op verschillende scholen) te organiseren voor de hele proeftuin. Zo 
bevragen we in de focusgroepen dus de verschillende leerkrachten. 
 

- 6 juni 2017 

o Doel: Terugkoppeling omgevingsanalyse en aftoetsen acties 
o Resultaat 
De eerste mogelijke acties werden verfijnd en bijgestuurd door de input van de 
proeftuindeelnemers. Daarnaast werd ook input verzameld op schoolniveau: welke 
professionaliseringnoden zijn er en hoe gaat het team de proeftuin ondersteunen. 
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1.2. Bevraging van scholen, partners, leerkrachten en ouders 

Er werd een bevraging uitgevoerd door het projectteam proeftuin Gent op de 7 scholen.  

Een schoolfiche bracht voor de scholen in kaart wat de noden en uitdagingen zijn omtrent hun beleid 

en acties rond ouderbetrokkenheid en kleuterparticipatie.  

De leerkrachten werden aan de hand van focusgroepen bevraagd over hun sterktes, succeservaringen, 

drempels en uitdagingen in de relatie ouder – school. We stelden zeer sterk de ervaringen van de 

leerkrachten centraal. 

Daarnaast werden de ouders, verbonden aan de betrokken scholen, en ook ouders vanuit het 

inloopteam Kind en Preventie en de Sloep bevraagd. We peilden in de interviews zeer sterk naar de 

ervaringen van ouders met school: hun ervaringen bij het kiezen van een school, de informatie, hun 

gevoelens, … 

Ten slotte gingen we in gesprek met partnerorganisaties werkzaam op het terrein van 

kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid met een focus op de drempels die zij ervaren en het 

bekijken van eventuele samenwerkingsmogelijkheden. 

2.  Resultaten van de omgevingsanalyse: inzichten, knelpunten en opportuniteiten 

Doorheen de bevragingen van scholen, leerkrachten, ouders en partnerorganisaties komen een 

aantal lijnen naar boven. We behandelen deze hier na elkaar.  

2.1. Schoolkeuze 

Uit de verschillende gesprekken blijkt dat het maken van een schoolkeuze, ook met het meld je aan 

systeem niet evident is. We gaan in op verschillende aspecten:  

- Meld je aan 

In Gent moeten ouders zich aanmelden voor scholen. Ouders kunnen via het online systeem scholen 

van hun voorkeur doorgeven. Vanuit verschillende partners (scholen en voorschoolse partners, o.a. 

werkgroep kleuterparticipatie LOP) wordt al sterk ingezet op het ondersteunen van (kwetsbare) 

ouders bij het aanmelden. Dit door te sensibiliseren, aan te spreken en ouders te informeren over 

mogelijke scholen. De verschillende partners geven aan dat het moeilijk blijft om het systeem uit te 

leggen en dat ondersteuning noodzakelijk is. Vanuit partners en scholen werd aangegeven dat ze het 

idee hadden dat dit jaar meer ouders ontevreden waren over de school die hen werd toegewezen (niet 

eerste keuze). Daarnaast geven scholen ook aan dat het zeer moeilijk is om ouders te sensibiliseren 

om in de voorrangsperiode voor broertjes en zusjes deze ook in te schrijven voor de school. Tot slot is 

de tijd tussen het inschrijvingsmoment en instapmoment voor sommige kleuters anderhalf jaar later, 

waardoor er veel tijd is tussen het ontvangen van informatie over de school en de werking (bij 

inschrijvingen) en de eigenlijke instapdatum. 

- Weten hoe scholen werken, wat verschillen tussen scholen zijn 

Heel wat partners zetten in op het informeren van ouders over het onderwijssysteem in België en het 

aanbod in Gent (o.a.  In-Gent vzw, inloopteams, …). Partnerorganisaties geven aan dat ze ouders 

informeren over verschillen tussen scholen (Freinet/methodescholen/…), maar dat het niet evident is 

om dat buiten de schoolcontext duidelijk te maken. Scholen geven aan dat ouders niet altijd goed 

weten in wat voor school ze inschrijven (vb. Freinetonderwijs met projecten) en dat dat bij de start 
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voor heel wat onduidelijkheden zorgt. Tegelijkertijd geeft iedereen aan dat ze nood hebben aan 

ondersteuning om op een toegankelijke manier duidelijk uitleg te geven over de werking van de 

school. 

- Scholenbezoekronde 

In Gent wordt in verschillende wijken een scholenbezoekronde georganiseerd. Deze bezoekronde 

heeft tot doel ouders te informeren over scholen in hun buurt en te motiveren om te kiezen voor een 

buurtschool. Initieel is het initiatief ontstaan vanuit “School in zicht” om zogenaamde 

‘concentratiescholen’ meer een weerspiegeling van de populatie uit de wijk te laten worden, door 

kansrijke ouders toe te leiden naar de scholen (door hen samen in te schrijven). Uit de gesprekken 

blijkt dat verschillende partners aangeven dat de scholenbezoekronde vooral kansrijke ouders trekt, 

en dat het doel ook moet zijn om kansarme ouders beter te informeren over het aanbod van scholen 

in de buurt. Vanuit verschillende partnerorganisaties worden kansarme ouders toegeleid, maar de 

opzet en inhoud die op de scholenbezoekronde gegeven wordt, blijkt een te hoge drempel waardoor 

die ouders gemakkelijker afhaken. De bij de scholenronde betrokken partners (van de wijk Sluizeken-

Tolhuis-Ham) zijn erg begaan en willen inzetten op het meer toegankelijk maken van deze 

bezoekronde. 

2.2. Informeren over wat op school gebeurt en zorgaspecten 

Uit de bevragingen blijkt dat ouders en leerkrachten het belangrijk vinden om te communiceren over 

wat op school gebeurt. Ouders willen graag geïnformeerd worden: wat leren kinderen, wat doen 

kinderen, hoe werkt de school … Maar het gaat hen niet enkel over het leren: ook het zorgaspect 

vinden ze heel erg belangrijk. Ouders geven aan dat ze van de leerkracht graag daarover informatie 

krijgen. Leerkrachten van hun kant geven aan dat ze ouders vooral graag willen informeren over wat 

ze op school allemaal leren, wat ze allemaal doen en waarom activiteiten belangrijk zijn voor de 

ontwikkeling van hun kind. Ze geven aan dat het niet evident is om dat over te brengen aan ouders. 

Leerkrachten beseffen dat ouders graag geïnformeerd willen worden over hoe het gaat met  hun kindje 

en zoeken naar gemakkelijke manieren om dit te communiceren (berichtje, sms’je, fotootje 

doorsturen, gesloten facebookgroep van de klas, …). 

2.3. Afstemmen verwachtingen 

Uit de gesprekken blijkt dat verwachtingen van ouders en leerkrachten naar elkaar toe niet altijd 

geëxpliciteerd worden. Ouders denken soms ook dat ze bepaalde dingen niet van de school mogen 

verwachten en omgekeerd. Ook leerkrachten hebben soms verwachtingen van ouders, zonder dat 

deze uitgesproken worden. 

Bijvoorbeeld: een leerkracht geeft aan dat ouders bij de wenmomenten soms rondlopen en 

staan te draaien in de deur. Maar dat ze eigenlijk nooit heeft uitgelegd dat ze samen met hun 

kindje mee in de kring mogen komen zitten en de kring volgen. 

Bijvoorbeeld: een ouder geeft aan dat zij niet weet of ze wel mag vragen aan een leerkracht of 

haar kindje genoeg gegeten heeft ’s middags. 

 

2.4. Ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid is een ruime term. Uit de bevragingen bij partners, scholen en leerkrachten komt 

sterk naar voren dat ze hun visie willen herbekijken of verfijnen. Scholen geven aan dat de 

leerlingpopulatie erg veranderd is de laatste jaren, waardoor ze hun ouderbeleid wat moeten 
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bijstellen. Daarnaast geven scholen aan dat wanneer schoolteams veranderen, de visie weer haar weg 

moet vinden van het beleid tot bij de kleuterleid(st)ers en dat daar opnieuw werk van gemaakt moet 

worden. 

Partnerorganisaties geven aan dat er vanuit onderwijs heel vaak eenrichtingsverkeer is: vanuit de 

school naar de ouder. Vaak wordt er vanuit de school gecommuniceerd in termen van wat ouders 

moeten (of niet) doen. Scholen erkennen dit en geven aan dat ze ook meer aandacht willen voor het 

perspectief van de ouder: hoe kunnen we hen bevragen en betrekken? Enerzijds gaat het beter 

beluisteren van de stem van ouders: wat denken, voelen en verwachten ouders. Scholen betrokken in 

dit project geven aan dat de ouderraad maar een beperkte groep van ouders is en dat ruimer geluisterd 

moet worden naar ouders.  

Daarnaast zijn scholen zoekende: hoe kunnen ze ouders binnen de school een plek geven? Er wordt 

heel wat georganiseerd, maar scholen blijven zoekende om ouders meer te verwelkomen binnen wat 

op school gebeurt. 

2.5. Context van ouders en kinderen 

Vanuit partnerorganisaties wordt aangegeven dat het belangrijk is om ouders en kinderen vanuit hun 

context te benaderen. Leerkrachten geven ook aan dat ze nood hebben aan meer inzicht in deze 

context van gezinnen (kwetsbare gezinnen, kansarmoede).  

2.6. Nood aan professionalisering 

Organisaties bekijken ouders vanuit een verschillende hoek (als ouder van een leerling, als 

werkzoekende, als iemand met financiële problemen, …). Vanuit welzijnsorganisaties wordt heel 

anders met ouders gewerkt dan vanuit onderwijs. Scholen geven aan dat ze nood hebben aan meer 

professionalisering, dit om te kunnen omgaan met een steeds diverser publiek in hun scholen.  

- Thema’s waar scholen en leerkrachten willen op inzetten zijn: omgaan met kansarmoede, 

meer inzicht in achtergronden van kinderen en hun ouders (kansarmoede en diversiteit), 

inzicht in communicatie en communicatievaardigheden bij het omgaan met kwetsbare 

(anderstalige) ouders. 

- Een ander thema is het inbrengen van welzijn en zorg binnen scholen. Een aspect daarvan is 

het idee van educare, waar één school wil aan werken om na te denken hoe deze werkwijze 

geïmplementeerd kan worden bij de instappers en bij uitbreiding in de hele kleuterschool. Een 

ander aspect van welzijn is het hebben van een meer geïntegreerde blik op kinderen en hun 

thuissituatie. Ook binnen de Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham wil men daar binnen de 

werking meer op inzetten. 

Scholen geven aan dat ze nood hebben aan input (vorming) én uitwisseling met leerkrachten van 

andere scholen. Het is belangrijk om de input uit de vorming ook te kunnen toepassen in de praktijk 

en daar ondersteuning te krijgen. 

2.7. Instap- en wenmomenten en instromers 

Uit de gesprekken met schoolteams en kleuterleid(st)ers blijkt dat instap- en wenmomenten zeer 

verschillend georganiseerd worden. In een aantal scholen zijn er geen wenmomenten. 

Kleuterleid(st)ers geven aan dat ze hier graag bij begeleid worden. Tegelijkertijd is er ook een 

organisatorisch aspect aan verbonden: op die momenten zijn idealiter ook de brugfiguur en 

directie/beleidsmedewerker aanwezig om ouders en kinderen op te vangen en te ondersteunen. 
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Uit de gesprekken (zowel met ouders, leerkrachten als partners) komt ook naar boven dat voor 

kinderen die naar een crèche zijn geweest, de overgang naar school minder groot is dan voor kinderen 

die van thuis naar school gaan. Hetzelfde geldt ook voor de ouders …  Een warme overdracht staat 

centraal. 

Daarnaast komt in de gesprekken naar boven dat de scholen geconfronteerd worden met heel wat 

instromers. Dit wil zeggen dat doorheen het jaar kleuters toekomen op school. Scholen en 

kleuterleid(st)ers geven aan dat er ook voor deze groep kinderen een soort van 

instapmoment/draaiboek verzorgd moet worden. Nu komt het soms voor dat een kind ingeschreven 

wordt en de volgende dag al start in de klas.  

2.8. Kleuterparticipatie: registratie en stappenplannen 

In een aantal scholen zijn er hoge cijfers voor kleuters die zeer onregelmatig naar school komen. 

Wanneer we kijken naar de wijze van registratie en stappen die genomen worden wanneer een kleuter 

afwezig is, stellen we vast dat er grote verschillen zijn tussen scholen.  

Bijvoorbeeld: in één school worden de afwezige kleuters nauw opgevolgd door de brugfiguur. 

Vanaf het moment dat een kleuter niet aanwezig is, wordt een (bezorgd) telefoontje gedaan 

naar de ouders. Indien nodig wordt later een huisbezoek gepland en verdere stappen 

ondernomen. In een andere school start het stappenplan later (na drie weken). Dit heeft 

consequenties: hoe sneller je inspeelt op het afwezig zijn van kleuters, hoe minder dagen 

kleuters afwezig zijn (uiteraard zijn er ook situaties waar het moeilijk is voor gezinnen om hun 

kinderen regelmatig naar school te laten gaan). 

Samen met het LOP-basisonderwijs zochten we naar mogelijke verklaringen voor verschillen tussen 

scholen. Een aspect is het registreren van aan- en afwezigheden en het stappenplan dat doorlopen 

wordt wanneer een kleuter afwezig is. Maar daarnaast vermoeden we dat er ook verschillen zijn 

afhankelijk van de achtergrond van leerlingen. Scholen signaleren dat regelmatige kleuterparticipatie 

ook vaak een uitdaging is voor families die intra-Europees migreerden naar Gent.  

2.9. Doorstroom van informatie 

Verschillende partners werken met kwetsbare gezinnen. Vanuit Kind en Gezin wordt aangegeven dat 

de informatiedoorstroom van Kind en Gezin naar CLB niet altijd even vlot verloopt.  

Wanneer we kijken naar organisaties die families begeleiden in het kader van meld je aan of toeleiding 

naar school, stellen we vast dat er geen terugkoppeling is over de effectieve start van het kindje.   

2.10. Leerlingenverloop op scholen 

Het leerlingenverloop op heel wat betrokken scholen is erg groot. Dit betekent enerzijds dat 

kleuterleid(st)ers vaak heel veel in ouders en kinderen investeren, maar anderzijds niet kunnen 

opvolgen wat het effect van hun inspanningen is op langere termijn.  

2.11. Financiële beleid 

Uit de bevraging blijkt dat het financiële beleid van scholen niet altijd transparant is. Een deel heeft te 

maken met de schoolfactuur (wat wordt aangerekend en waarom) en de aparte factuur die het IBO 

(buitenschoolse opvang) verstuurt. Daarnaast springen scholen verschillend om met de 

maximumfactuur (een aantal scholen verlagen dat maximumbedrag voor hun school). Uitdagingen op 

vlak van financiële beleid, wordt door de bevraagden gekoppeld aan kansarmoede. 
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2.12. Zorg voor leerkrachten 

Leerkrachten vertellen dat ze heel veel energie stoppen in de kinderen en de relatie met hun ouders, 

maar zien jammer genoeg niet altijd het resultaat hiervan. Dit omdat er in een aantal scholen een groot 

leerlingenverloop is: leerkrachten zien niet hoe leerlingen en ouders evolueren doorheen de jaren dat 

ze in de basisschool zitten. Om hun motivatie gaande te houden, steeds weer met evenveel 

enthousiasme opnieuw te beginnen en ouders te proberen betrekken, hebben ze de zorg en steun van 

collega’s nodig.   Tevens werd opgemerkt dat een team een zelfde visie en engagement moet hebben 

over ouderbetrokkenheid.  

 

▪ Humor wordt aanzien als een belangrijk middel om het niet te onderschatten werk te 

relativeren. Humor is ook een krachtig instrument in het contact met ouders.  

▪ Tijd maken voor ‘zorg voor leerkrachten’:  

bv. in zorgteam  

In sommige scholen is het zorgteam een plek waar kan gesproken worden over de 

zorg voor het kind, voor ouders en voor leerkrachten. In andere scholen is een 

zorgteam enkel om kinderen te bespreken. 

bv. tijd voor rust en stilte  

Leerkrachten zijn voor een groot deel onderhevig aan lawaai en prikkels. In 

sommige scholen genieten de leerkrachten geen moment van rust omdat ze apart 

van de lesuren ook nog instaan voor het middagtoezicht.  

 

 

2.13. Samenwerking met partners 

Vanuit de verschillende bevraagde partners (welzijnspartners en scholen) is er veel bereidheid om 

meer samen te werken of elkaar beter te leren kennen. Dit vanuit het idee dat door samenwerking 

ouders beter ondersteund kunnen worden. Vanuit het kinderen eerst project (welzijnswerker op 

school, OCMW) ervaart één school dat ze daardoor meer zicht gekregen hebben op de sociale kaart 

en op mogelijkheden voor het ondersteunen van kwetsbare families. Het kennen van ‘gezichten’ van 

mensen bij partnerorganisaties is daarbij een meerwaarde: zo wordt het contact opnemen met elkaar 
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gemakkelijker. Ook basiswerkers (leerkrachten, kindverzorgsters, …) zouden elkaar moeten leren 

kennen. 

2.14. Verbinden van initiatieven rond kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid 

In deze eerste fase van het project brachten we verder in kaart wat in het Gentse (en specifiek op de 

betrokken scholen of in de wijken) gebeurt op vlak van kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid. Er 

zijn heel wat acties en initiatieven. Vanuit deze proeftuin werken we verbindend, stemmen we af en 

benutten we expertise van bestaande werkingen.  

3. Evaluatie voorbereidende fase 

3.1. Intensieve fase 

De voorbereidende fase (januari-juni 2017) i.f.v. het opmaken van de omgevingsanalyse was een zeer 
intensieve fase. In deze fase moesten immers de scholen gemobiliseerd worden om een 
omgevingsanalyse te maken, moest gereflecteerd worden over de eigen praktijk, bevroegen we ouders 
en andere partners om op basis daarvan een actieplan op te stellen. In deze eerste fase, konden we – 
door administratieve omstandigheden – niet onmiddellijk (vanaf januari) personeel aanwerven om dit 
project te trekken. Gelukkig konden we vanuit Onderwijscentrum Gent en Inloopteam Kind en 
Preventie wel al ondersteunen (binnen het bestaande takenpakket) om deze omgevingsanalyse in 
goede banen te leiden. 
 

 
 

3.2. Lerend Netwerk 

In deze eerste fase kregen we input van het Lerend Netwerk. Het was interessant om andere 
proeftuinen te ontmoeten. Het Lerend Netwerk had als doel input te geven en kaders te voorzien. Dit 
was interessant, maar het tempo van het Lerend Netwerk lag zeer hoog. De snelheden – van onze 
proeftuin – en die van het Lerend Netwerk waren niet altijd op elkaar afgestemd. Zo waren wij al 
bezig met de ouderbevragingen, toen we input kregen over hoe een ouderbevraging op te zetten. 
Uiteraard hangt dit samen met het geheel der Vlaamse proeftuinen: we stelden vast dat de 
verschillende proeftuinen zich anders ontwikkelden. 
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3.3. Omgevingsanalyse 

De omgevingsanalyse (of praktijkanalyse) was een zeer interessante fase. Het is interessant om via 
een omgevingsanalyse te komen tot een actieplan. Vaak wordt bij projectsubsidies een oproep gedaan 
waarbij gevraagd wordt een kant en klaar actieplan in te dienen. Dit geeft organisaties en 
samenwerkingsverbanden weinig tijd om een uitgebreide nodenanalyse uit te voeren. Binnen deze 
oproep was het verfrissend om tijd te krijgen om deze omgevingsanalyse uit te voeren om op basis 
daarvan een actieplan op te stellen. De omgevingsanalyse was zeer intensief, maar tegelijkertijd 
leverde ze zeer waardevolle en interessante informatie op. 
We stelden vast dat het voor scholen zeer nieuw is om op deze wijze te werken. Vaak worden zij pas 
betrokken in projecten of onderzoeken die al “klaar” zijn en waarvan de krijtlijnen al uitgetekend zijn. 
 

3.4. Samen een actieplan opstellen 

De proeftuin “Samen door de schoolpoort” is een proeftuin waarbij 7 scholen betrokken zijn. Dit is 
m.a.w. een grote proeftuin. Deze scholen hebben allen een andere manier van werken en andere 
noden en uitdagingen. In de eerste fase werkten we nauw samen om gezamenlijk de omgevingsanalyse 
uit te voeren en een actieplan uit te werken. We probeerden in het actieplan in te zetten op 
gemeenschappelijke noden én tegelijkertijd in te spelen op noden van de afzonderlijke scholen. De 
deelnemers (kernteams: directies, brugfiguren en leerkrachten) gaven aan dat het zeer interessante 
uitwisselingen waren, waaruit al veel input kwam.  
Eind juni moest het actieplan ingediend worden. Dit is een heel drukke periode voor scholen. We 
hebben er op ingezet om zo goed mogelijk met elke school het actieplan te overlopen en bij te sturen 
(voornamelijk de schooleigen actieplannen). 
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Deel 3: Uitvoeringsfase: actie 
 

In dit deel behandelen we de uitvoerende fase. Gedurende één schooljaar brachten we de acties in 

praktijk. We gaan eerst in op de acties die we in onze proeftuin opgezet hebben en linken deze aan het 

Vlaams actieplan kleuterparticipatie. Vervolgens geven we een overzicht van de opgezette acties, met 

een beschrijving van de indicatoren. In het laatste deel beschrijven we het proces van de verschillende 

acties.  

1. Actielijnen van onze proeftuin 

1.1. Actielijnen in verhouding tot Vlaams actieplan kleuterparticipatie 

In het Vlaamse actieplan2, dat inzet op verhogen van kleuterparticipatie, worden 3 pijlers 

onderscheiden (zie figuur 2):  

1. Een warme overgang van thuis of voorschoolse opvang naar school 

2. Inschrijvingen 

• Preventief: ouders informeren over hoe zij hun kleuter tijdig kunnen inschrijven 

• Curatief: voor ouders van niet-ingeschreven kleuters 

3. Aanwezigheden 

• Preventief: sensibiliseren over het belang van voldoende aanwezigheid 

• Curatief: voor kleuters die te veel afwezig zijn 

 

Figuur 2: Dimensies van kleuterparticipatie 

 

 

 

 

                                                           
2 Crevits, H. (2016). Actieplan kleuterparticipatie. Elke dag kleuteronderwijs telt. Brussel: Vlaams Ministerie van Onderwijs 

en Vorming. 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/actieplan-kleuterparticipatie-bijlage-PB-12-12-2016_0.pdf
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In onze acties zetten we in op deze 3 pijlers en focussen voornamelijk op het preventieve. De acties 

worden uitgewerkt op maat van de scholen. 

• Warme overgang 

o Instaptraject (zie 2.7. Instaptraject) 

• Inschrijvingen 

o Voorschools traject (zie 2.5. Voorschool traject)  

o Scholenbezoekronde (zie 2.6. Scholenbezoekronde) 

• Aanwezigheden 

o Registratie en stappenplan bij afwezigheden (zie 2.10. Stappenplan en registratie) 

Het luik professionalisering (zie 2.1. en 2.2. Professionalisering, 2.3. Coaching en 2.4. Schaduwen) zit 

verweven in al deze dimensies en vormt het fundament voor de acties op de verschillende terreinen. 

De delen ‘stem van ouders’ en ‘contextanalyse’ (zie 2.8. Stem van ouders en 2.9. Contextanalyse) 

situeren zich in het preventieve werken, op al deze dimensies.  

1.2. Een overzicht van acties en indicatoren 

Hierbij vindt u het algemene actieplan. We maakten ook voor elke betrokken school een actieplan op 

maat. In deze schooleigen actieplannen, konden schooleigen accenten gelegd worden. 

Overzicht 

Professionalisering 

Voorschools traject 

Instaptraject 

Scholenbezoekronde wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham 

De stem van ouders 

Contextanalyse afwezige ouders 

Registreren en stappenplan 

Proces van de proeftuin 

  

Per actie bespreken we telkens volgende aspecten: 

o Doelstelling 

o Voor wie? 

o Indicatoren 

o Inhoud 

o Samenwerking met partners 
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1.2.1.  Professionalisering 
 

Doelstelling 

Op basis van de gesprekken met scholen (schoolfiches), de focusgroepen  en de uitwisselingen op de 

proeftuinbijeenkomsten, blijkt dat er een enorme nood is aan professionalisering. We zetten een 

professionaliseringstraject op rond thema’s (bv. kansarmoede, communicatie, …) die naar boven 

kwamen. Opdat vormingen/input/uitwisseling verankerd zou kunnen worden op schoolniveau, willen 

we ook op teamniveau de betrokken scholen ondersteunen. Dit doen we op maat van elke school. 

o Professionaliseren van leerkrachten rond thema’s: ouderbetrokkenheid en 

communicatie met ouders. 

o Schoolteams ondersteunen bij verfijnen en uitwerken visie ouderbetrokkenheid 

o Leerkrachten ondersteunen bij aanpassen klaspraktijk (link met acties die we 

uitvoeren)  

Voor wie 

- Betrokken scholen: schoolteams en kleuterleid(st)ers 

Indicatoren 

- Visie ouderbetrokkenheid school is aangepast en verfijnd. 

- Kleuterleid(st)ers hebben door traject aanpassingen op vlak van ouderbetrokkenheid in 

functie van kleuterparticipatie ingevoerd. 

- Acties uit proeftuin worden opgenomen in reguliere werking. 

Inhoud 

- Op schoolniveau 

We starten volgend schooljaar met een teamvergadering (hele team/kleuterteam) op schoolniveau. 

Elke school stelt een kernteam/werkgroep samen (of een bestaande werkgroep) waar we snel 

elementen van dit project kunnen aftoetsen. Deze kerngroep is ook verantwoordelijk om te bekijken 

hoe info van het project opgenomen kan worden in de schoolwerking en gedeeld kan worden met het 

hele team. We brengen op schoolniveau ook de AMIF-doelgroep in kaart. 

Elementen die aan bod komen doorheen het werkjaar (schooljaar 2017-2018 + eerste semester 

schooljaar 2018-2019): 

o Toelichting van het project 

o Toelichting kader: hoe kijken we naar ouderbetrokkenheid in functie van 

kleuterparticipatie 

o Aftoetsen visie bij teamleden 

o Afspraken voor uitdieping aspecten op teamniveau + hoe visie van de school verfijnen 

en implementeren 
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- Professionaliseringstraject 

Professionalisering van leerkrachten staat centraal. In onze proeftuin gaan we (de verschillende 

scholen) ons inhoudelijk verdiepen.  

We organiseren verschillende sessies 

Inhoudelijke vorming – oktober – tot december 2018 –  

o Ouderbetrokkenheid: welke brillen zetten we op? 

o Communicatie met ouders: handvaten 

o Kansarmoede en diversiteit: hoe positief inspelen op uitdagingen van families? 

o Educare en welzijn op school (sociale kaart, ondersteuning, visie, …) 

Uitwisselingstafels – vanaf januari –  

o Instap- en wenmomenten organiseren 

o Dagelijkse contacten met ouders vormgeven 

o Ouders in de klas 

o … 

We spreken telkens af hoe deze input teruggekoppeld wordt naar de school en de werkgroep op 

school. Bij het vormgeven van de sessies zorgen we ervoor dat het zeer praktisch is, zodat het geleerde 

in praktijk gebracht kan worden. We zorgen dat vanuit het projectteam de scholen en kleuterleid(st)ers 

ondersteund worden om in praktijk elementen uit de vormingen uit te testen. We hebben aandacht 

voor zorg (zowel op teamniveau als op niveau van de individuele kleuterleid(st)er). 

Als school kan je intekenen voor deze sessies. We zorgen ervoor dat we inzetten op het laten 

doorstromen van informatie uit de sessies naar de klaspraktijk en het team. 

Samenwerking met partners 

Voor de inhoudelijke sessies werken we samen met  

- Vormingspartners voor inhoudelijke input over communicatie, omgaan met ouders en 

kansarmoede (vb. inspringtheater, …) 

- In-Gent vzw op vlak van hun expertise voor het ondersteunen van organisaties (o.a. scholen) 

op vlak van omgaan met diversiteit (communiceren met ouders, diversiteitsbeleid, werken 

met sociale tolken, …) 

- Inloopteam Kind en Preventie Gent vanuit hun expertise met het laagdrempelig, integraal en 

het empowerend werken. 

- De Sloep vzw (voor scholen in wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham) voor ondersteuning van scholen in 

laagdrempelig werken en op vlak van welzijn (Sint-Salvator wil graag ook leerkrachten door te 

schaduwen leren kennismaken met welzijnsorganisaties).  
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1.2.2.  Voorschools traject 
    

Doelstellingen 

- de kloof tussen thuis/crèche en school kleiner maken; drempels bij ouders op weg naar school 

grotendeels wegnemen 

- ouders sensibiliseren en informeren over 

o het belang van kleuteronderwijs 

o het onderwijssysteem in Vlaanderen 

o de taalontwikkeling en taalstimulering bij jonge kinderen 

o het belang van spel en speelgoed 

- ouders laten kennismaken met de scholen in hun buurt 

- ouders ondersteunen in het maken van een doordachte schoolkeuze 

Voor wie 

- kwetsbare ouders, Bloemekenswijk 

Indicatoren 

- Wie? kwetsbare ouders  

o met eerste kind(eren) geboren in 2016  

o woonachtig in het werkingsgebied Bloemekeswijk 

o derdelanders 

- aantal deelnemers: min. 5 personen; maximum 12 personen.  

- Ouders hebben kennis over onderwijssysteem in Vlaanderen, belang van kleuteronderwijs, 

taalontwikkeling en belang van spel en speelgoed. 

- Ouders voelen zich ondersteund om zelf school te kiezen. 

Inhoud 

3 interactieve groepssessies met volgende thema’s:  

o belang van kleuteronderwijs 

We staan stil bij waarom de kleuterschool de beste start voor een schoolcarrière is; wat een kleuter 

leert in de kleuterklas. Aan de hand van de ontwikkelingsdomeinen wordt de link gelegd tussen 

thuis en school: wat doet hun peutertje al allemaal thuis en wat leert een kleuter spelenderwijs op 

school? We nemen drempels en ongerustheden bij ouders weg. 

 

o taal en spelen   

Achterstand in de taalontwikkeling kan je voorkomen of vroegtijdig verhelpen door het taalaanbod 

van ouders van jonge kinderen rijker en gevarieerder te maken. We willen de wisselwerking tussen 

ouder en kind versterken door ouders bewust te maken van hun rol in de taalontwikkeling en hen 

te enthousiasmeren om veel en op een goede manier met hun kind te vertellen, zingen, … We 

reiken concrete en laagdrempelige tips aan waar ze in de dagdagelijkse praktijk mee aan de slag 

kunnen.  We laten hen ook kennismaken met speelgoed en op welke manier dit de verschillende 

ontwikkelingsdomeinen kan versterken. 
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o onderwijssysteem 

We informeren ouders over het onderwijssysteem in Vlaanderen, over de leerplicht, over wat 

onderwijs kost (maximum factuur, schooltoelage). We praten over wat het CLB kan betekenen 

voor elke ouder. We lichten de verschillende types onderwijs van de scholen in hun buurt kort toe 

en blikken al even vooruit op de ‘meld je aan’ procedure. 

 

Scholenbezoekronde op maat: we werken een scholenbezoekronde op maat voor kwetsbare ouders 
uit, apart van de bestaande scholenbezoekrondes. Dit betreft de 4 scholen in de Bloemekeswijk: De 
Dialoog, de Tovertuin, de Lotus en ‘t Klimrek.  In deze bezoekrondes beogen we voldoende tijd uit te 
trekken zodat ouders de school kunnen bekijken (bijwonen klasmoment, bezoekje aan toiletten, refter, 
slaapzaal, …) en in gesprek  kunnen gaan met de leerkrachten, directie, brugfiguur. De school vertelt 
waarvoor ze staan; wat haar waarden zijn. 
 
Terugkommoment(en): Welke vragen komen bij de ouders op na het bezoeken van de scholen? Welke 
informatie ontbreken ze nog om een keuze te maken? Welke twijfels zijn er nog? Deze vragen kunnen 
zowel individueel of in groep verder op genomen worden, naargelang de inhoud.  

 
Samenwerking met partners 

Partner Samenwerking 

Kind en Gezin - toeleiding 
- delen van expertise in opzet van 

voorschoolse trajecten 

Kinderopvang Domino en Windekind Toeleiding 

Onderwijscentrum Stad Gent herwerken scholenbezoekronde 

Scholen Dialoog, De Tovertuin, ‘t Klimrek, De 
Lotus 

herwerken en deelname scholenbezoekronde 
op maat  

Vrijwilligers kinderopvang voor tijdens groepssessies 

In-Gent vzw, Leerpunt delen van expertise groepssessie 
‘onderwijssysteem België’  

bibliotheek, speelotheek In functie van groepssessie ‘taal en spelen’ (nog 
te bevragen) 

 

1.2.3. Instaptraject 
 

Doelstellingen 

Met dit traject willen we vroeger aan de slag met de ouders. Na ‘meld je aan’ weten scholen reeds 

wanneer welk kindje zal starten. De tijd tussen de inschrijving en de feitelijke instap willen we 

daarom ten volle benutten om: 

- De kloof tussen thuis/crèche met school kleiner te maken voor ouders en instappertjes 

Uit de ouderbevraging blijkt dat de start op school als een ingrijpende gebeurtenis wordt ervaren, 

vooral voor ouders waarvan het hun eerste kindje is dat start op school.  Ook leerkrachten weten 

niet altijd goed hoe ze met bezorgde ouders moeten omgaan. 
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- Een goede start nemen in de school–oudersamenwerking:   

We merken door de bevragingen van zowel leerkrachten/ouders als uit ander onderzoek dat de 

eerste contacten met de school/juf zeer bepalend zijn voor de verdere school/oudersamenwerking. 

- Het instaptraject biedt inspiratie om verder te werken aan een instapbeleid met zorg voor 

Leerkracht  - Kind & Ouder  

 

Voor wie 

- Voor alle ouders van wie het kindjes reeds werd ingeschreven (instappertjes) in één van de 7 

deelnemende scholen. 

- Hier maken we bewust de keuze om het aanbod voor iedereen open te stellen en m.a.w. niet 

alleen voor een kwetsbaar publiek en voor derdelanders. Dit omdat we ontmoeting willen 

bevorderen tussen alle ouders. We zorgen ervoor een aandeel derdelanders te bereiken. 

Indicatoren 

• Elke school engageert zich ertoe om 1 instaptraject te organiseren binnen het maximale en 

minimale kader. 

• Per school en per instapmoment  willen we minstens 50% van de instappers  bereiken 

• Per school en per instapmoment willen we minstens 50% van de instappende 3de landers 

bereiken 

Inhoud 

In de proeftuin werken we samen met 7 scholen met elk hun manier van werken daarnaast zijn er ook 

externe factoren die meebepalen wat mogelijk of haalbaar is. We kiezen er dan ook voor om niet met 

één algemeen instaptraject aan de slag te gaan.  

We spreken over een maximaal en minimaal scenario. We proberen te komen tot een instaptraject op 

maat van de school.  

Maximale scenario: 

 

o Huisbezoek: aanklampend werken, naar aanleiding van de inschrijving doet brugfiguur 

of juf een huisbezoek, ter kennismaking & warmmaker/inschrijving  instaptraject. Deze 

bezoeken worden gepland tussen de inschrijving en de start van het instaptraject. We 

zien een huisbezoek ook als middel om meer zicht te krijgen op de context van de 

gezinnen.  

 

o Groepssessie rond ‘wat gebeurt er in de kleuterklas’: uit de ouderbevraging blijkt dat 

veel ouders te weinig kennis hebben over wat er gebeurt in een kleuterklas. 

Leerkrachten hebben dan weer soms het gevoel dat ouders hun werk onderschatten. 

“In de kleuterklas spelen de kindjes maar”. Via deze groepssessie willen we ouders 

meer inzicht geven over de inhoud van een kleuterklas. Aansluitend kan er een kort 

bezoekje gebracht worden aan een klasje. 
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o Groepssessie rond schoolrijpheid & loslaten: voor ouders en kinderen blijft de start 

in de peuterklas een zeer ingrijpend moment. Leerkrachten weten ook niet altijd goed 

hoe hier mee om te gaan. Met deze interactieve groepssessie willen we de ouders 

meer inzicht geven in het fenomeen schoolrijpheid, tips rond zindelijkheid, het gebruik 

van vb fotoboekje … We  hebben het ook over  het proces ‘loslaten’, zowel voor het 

kind als voor de ouder.  Loslaten is voor veel ouders niet evident , zeker wanneer er 

nog niet echt een vertrouwensband bestaat tussen ouder-school of ouder-

juf/meester. 

 

o Wenmoment(en): elke ouder krijgt de mogelijkheid om te wennen samen met het 

kindje. Indien er nood is aan meerder wenmomenten dan kan dat. De ouders krijgen 

voldoende tijd om het klasgebeuren bij te wonen. 

 

o Individueel gesprek met ouders over hun kindje (vergelijkbaar met intakegesprek 

crèche). Wie is jouw kindje, wat doet hij graag, hoe kunnen we hem makkelijk 

troosten, zal hij nog slapen in de namiddag, heeft hij een knuffeltje, zal hij naar de 

STIBO gaan … 

 

o kort groepsinfomoment rond specifieke school- en klasafspraken: wat in boekentas, 

breng/afhaalmoment, plaspauze, middagpauze …  

 

o Kennismaking STIBO: bezoekje aan de lokalen, uitleg over hoe planning opmaken, is 

dit haalbaar via internet, ondersteuning nodig 

 

o Nazorg gesprek(ken): na instap een nazorg gesprek met ouder: door juf of brugfiguur 

om eens te luisteren over hoe de instap voor de ouders is verlopen, voor het kindje, 

om te horen of ze nog vragen hebben rond bepaalde zaken … 

 

Minimale scenario: 

o Individueel gesprek met ouder over kindje 

o 1 groepssessie 

o Wenmoment(en) 

o Groepsmoment klas/school specifieke afspraken 

 

 Door wie  Wanneer 

Huisbezoek Brugfiguur of leerkracht Na inschrijving voor de 

groepsessies  

Groepsessie:  Wat gebeurt er 

in de kleuterklas 

Leerkachten ism 

medewerker iLT 

Voor het wenmoment 

Groepsessie 

Schoolrijpheid & Loslaten 

K&G & ILT Voor het wenmoment 

Wenmoment Leerkracht en Brugfiguur Voor de instap 

Individueel gesprek met juf Leerkracht Voor instap 



28 
 

Infomoment school & klas 

specifieke afspraken 

Leerkracht + brugfiguur Voor instap 

Kennismaking met STIBO Stibo-medewerker + 

brugfiguur 

Voor instap 

Nazorggesprekken met ouders Leerkracht of brugfiguur Ongeveer 1 maand na instap 

 

Instapmomenten: 

Instapmoment Instapdatum instaptraject 

Na kerstvakantie 09/01/2018 december 

1 februari & na 
krokusvakantie 

01/02/2018 Januari 

Na paasvakantie 16/04/2018 maart 

Onze Heer Hemelvaart 14/05/2018 April - mei 

September 2018 1/09/2018 Juni & augustus 

 

1.2.4.  Scholenbezoekronde wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham  
 

Doelstellingen 

- Ouders informeren over de scholen in de buurt, met als doel een goede schoolkeuze te maken. 

- Ouders informeren over het meld je aan systeem  

- Kwetsbare ouders toeleiden naar de bestaande scholenbezoekronde in de wijk Sluizeken-

Tolhuis-Ham 

Voor wie 

- Voor kwetsbare ouders (voordat ze hun kindje ingeschreven hebben op een school) 

- In samenwerking met de Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham 

Indicatoren 

- De scholenbezoekronde is toegankelijk gemaakt voor kwetsbare ouders. Dit gaat over: 

o toeleiding naar scholenbezoekronde (via o.a. inloopteam, speel-o-theek, 

kinderdagverblijven, voorschoolse partners van de Brede School). 

o Informatie van scholenbezoekronde (scholen over hun werking) wordt aangepast. 

- Aan de scholenbezoekronde nemen minimum 7 kwetsbare ouders (waarvan 60% AMIF-

doelgroep) deel. 

Inhoud 

Uit de gesprekken met scholen, leerkrachten en partners komt naar boven dat de 

scholenbezoekronde, georganiseerd in Gent om ouders voor hun schoolkeuze de scholen in hun buurt 

te leren kennen, een weinig divers publiek trekt. Kwetsbare ouders vinden hun weg niet naar de ronde. 

Ook inhoudelijk denken we na over de wijze waarop scholen voorgesteld worden en passen dit aan 

zodat ouders een goed beeld krijgen van de scholen.  
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Daarom zetten we volgende acties op: 

Scholenbezoekronde Sluizeken-Tolhuis-Ham 

Samen met de partners van de Brede School zetten we volgend jaar in op het actief toeleiden van 

kwetsbare groepen naar de scholenbezoekronde. We onderzoeken ook hoe we beter de scholen 

kunnen voorstellen zodat deelnemers aan de ronde een goed zicht krijgen op de deelnemende 

scholen. Hiervoor gaan we ook in gesprek met ouders. 

De scholenbezoekronde wordt georganiseerd op 11 januari 2018 (voormiddag). 

Samenwerking met partners 

De scholenbezoekrondes worden door het LOP in samenwerking met Onderwijscentrum Gent 

georganiseerd. Vanuit deze proeftuin doen we dus een experiment: binnen het voorschools traject 

bekijken we hoe we kwetsbare ouders kunnen informeren over de scholen en werken we heel erg op 

maat. Binnen de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham bekijken we hoe we kwetsbare ouders kunnen toeleiden 

naar de bestaande scholenbezoekronde en deze ronde kunnen aanpassen zodat ze toegankelijker is 

(qua inhoud). Na deze actie bekijken we of we deze wijze van werken ook kunnen inzetten voor de 

andere scholenbezoekrondes die in Gent georganiseerd worden. Ook vanuit andere wijken kwam uit 

de evaluatie van de scholenbezoekronde namelijk naar boven dat kwetsbare ouders moeilijk 

aansluiting vinden bij de scholenbezoekronde. 

1.2.5.  De stem van ouders 
 

Doelstelling 

Uit de gesprekken met de scholen en leerkrachten komt naar boven dat vanuit de school heel wat 

aangeboden wordt aan ouders, heel wat gesprekken gevoerd worden … Maar, dat dit vaak vanuit de 

school naar de ouders gaat.  

-  De stem van de ouders beluisteren en benutten bij het organiseren van acties en schoolse 

activiteiten 

- Andere manieren vinden om ouders te bevragen. 

Voor wie 

- Alle scholen + partners (aandachtspunt doorheen alle acties) 

- Ouders: hun ideeën/ervaringen/… een plaats geven binnen de scholen (aandacht voor 

derdelanders). 

Indicatoren 

- Bij de acties bevragen we ook ouders hun ervaringen. We benutten deze input voor het 

evalueren en verfijnen van de acties. 

- Bevragen van ouders wordt een onderdeel van de schoolwerking (als het ware een reflex). 

Inhoud 

We willen in deze proeftuin ook ouders bevragen en luisteren naar hun stem. We werken hiervoor 

samen met de verschillende scholen door ouders regelmatig (bij acties) te bevragen. Waar nodig 
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organiseren we ook ouderinterviews of focusgroepen en sluiten aan bij bestaande oudergroepen 

(georganiseerd door IN-Gent vzw).  

We zorgen ook voor het uitwerken van methodieken die de school kan gebruiken om later zelf ouders 

te bevragen, …  

Deze actie is op zich geen afzonderlijke actie, maar moet gekoppeld worden aan de werking van onze 

proeftuin. 

Partners 

- Aansluiting bij bestaande oudergroepen (vb. In-Gent vzw) & bij partners/acties 

1.2.6. Contextanalyse van afwezige kleuters 
 

Doelstelling 

- Inzicht krijgen in de achtergronden van kinderen die niet regelmatig naar school komen. Met 

als doel om acties beter af te stemmen op de noden van deze gezinnen. 

- Een traject of stappenplan uitwerken voor het bereiken van een harde kern voor de school 

onbereikbare ouders. 

Voor wie 

- Ouders van vaak afwezige kleuters 

- Voor de school onbereikbare ouders 

- De Mandala 

Indicatoren 

- We hebben meer inzicht in drempels van kwetsbare ouders (niet of moeilijk bereikbaar) om 

hun kleuters regelmatig naar school te brengen. 

- Op basis van de afwezigheidslijsten van de school wordt een groep ‘regelmatig afwezige 

kleuters’ en ouders bepaald. 

- Samen met de brugfiguur worden de (meest) onbereikbare ouders in kaart gebracht en 

bevraagd. 

- Er is een stappenplan ontwikkeld voor de scholen waarvan de ouders  moeilijk bereikbaar 

zijn. 

Inhoud  

In de school de Mandala, leeft zeer sterk de vraag om meer te weten te komen over zeer moeilijk 

bereikbare ouders en om te onderzoeken hoe we hen de hand kunnen reiken. Daarom doen we 

volgend schooljaar diepte-interviews met ouders van deze school. Dit om te luisteren naar hun noden 

en bezorgdheden en op basis daarvan acties te verfijnen, bij te sturen … De Mandala gaat deze input 

gebruiken om hun werking bij te sturen en lijnen uit te tekenen (stappenplan) voor het schooljaar 

2018-2019 en erna.  

Daarnaast willen we in kaart brengen wat de context is van de families van een groep kleuters die vaak 

afwezig zijn op school. Dit om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom kinderen niet regelmatig 

naar school gaan en acties beter af te stemmen op de noden van deze gezinnen. 



31 
 

Samenwerking met partners 

- De Mandala en brugfiguur 

- Af te stemmen: ’t steunpunt leerrecht- en leerplichtbegeleiding 

- Andere partners op dit terrein (te onderzoeken) 

 

1.2.7.  Registreren en stappenplan 
 

Doelstellingen 

- De wijze van registreren van aanwezigheden en afwezigheden van kleuters afstemmen. 

- Het stappenplan voor het omgaan met kleuters die regelmatig afwezig zijn optimaliseren. 

Voor wie 

- Betrokken scholen.  

o Zeer verschillend van school tot school, sommige scholen staan al verder dan andere 

o Basisschool de triangel: ondersteuning van acties die brugfiguur van de school 

ingepland heeft rond dit thema. 

Indicatoren 

- Het stappenplan van de verschillende scholen is verfijnd en aangepast. Dit zodat korter op de 

bal wordt gespeeld bij afwezigheden. 

- Het registratiesysteem is verfijnd en afgestemd, zodat begin schooljaar 2018-2019 goed 

geregistreerd wordt. 

- Het analysekader voor afwezigheden (van LOP basisonderwijs, zie bijlage 3) wordt verfijnd. 

Inhoud 

De verschillende scholen in dit project hebben elk een heel eigen wijze van het opstarten van een 

stappenplan bij afwezigheden van kleuters. Daarnaast zijn er ook verschillende afspraken om aan- en 

afwezigheden te registreren (bijvoorbeeld: op sommige scholen voert de leerkracht dat zelf in in het 

systeem, op andere scholen wordt dat door het secretariaat gedaan …). 

Samenwerking met partners 

Samen met de scholen, de koepels en het LOP zorgen we ervoor dat we de wijze van registreren 

optimaliseren en dat we scholen ondersteunen om een zo effectief mogelijk stappenplan bij 

afwezigheden in praktijk te brengen.  We werken nauw samen met het LOP basisonderwijs. Omdat 

een aantal scholen in het Gentse zeer hoge cijfers hadden voor afwezigheden van kleuters, wordt 

vanuit het LOP basisonderwijs samen met de betrokken scholen (en koepels) onderzocht wat 

verklaringen hiervoor kunnen zijn. In bijlage 3 vindt u een eerste analysekader voor het in kaart 

brengen van verklaringen. Het LOP basisonderwijs werkt voor heel Gent, en vanuit onze proeftuin gaan 

we na of we ingrepen kunnen doen om beter te registreren en om meer inzicht te krijgen in de redenen 

waarom kleuterparticipatie in een aantal van de betrokken scholen zo laag ligt. 
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1.2.8. Proces van de proeftuin opvolgen 
 

Tot slot: vanuit het projectteam (Onderwijscentrum Gent en Inloopteam Kind en Preventie Gent) 

volgen we nauwgezet het proces van de proeftuin op. Dit houdt in dat we de processen in kaart 

brengen, tussentijds evalueren en monitoren. Dit om tijdig bij te sturen en om goed te achterhalen 

waarom een actie al dan niet werkt. We hebben hierbij aandacht voor de processen binnen de 

verschillende scholen (er zijn grote verschillen tussen de werking van de scholen op vlak van 

kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid). Daarnaast zorgen we ervoor dat acties met elkaar 

verbonden zijn. Input vanuit professionalisering draagt bij tot bijvoorbeeld het verbeteren van de 

instapmomenten. Dit bewaken we vanuit het projectteam. 



Tabel 1: Overzicht verbeteracties proeftuin Gent 

Verbeteracties Noodzaak? (link met 
omgevingsanalyse) 

Engagement school (klas- en 
schoolniveau) 

trekker 
projectteam 
AMIF 

partners  timing 

Professionaliseringstraject 
(input- vorming en 
uitwisseling) 

- Nood aan 
professionalisering 
rond: communicatie, 
kansarmoede (inzicht 
in), werken met 
ouders (visie), 
welzijnspartners 

- Nood aan 
uitwisseling met 
andere 
scholen/leerkrachten. 

- Nood aan 
(ondersteund) 
uitproberen in de 
klas. 

- Proeftuin: verankering 
binnen school (cfr. 
engagement) 

- Deelname 
opleidingsaanbod (vorming 
& uitwisseling) 

- Uittesten inhouden 
vorming binnen de klas 
(door leerkrachten) 

 
 
 
Wie? Alle 7 scholen, extra focus 
bij Sint-Salvator: edu-care. 

Onderwijscentrum 
Gent 

- Inloopteam Kind en Preventie 
- In-Gent vzw 
- Vormingsinstanties 

(afhankelijk van thema) 
 

November 2017 
– november 
2018 

Voorschools traject 
Bloemekenswijk 

- Nood aan het 
informeren van 
kwetsbare ouders 
over scholen in de 
buurt en onderwijs in 
Vlaanderen 

- Kwetsbare ouders 
ondersteunen bij 
maken schoolkeuze 
en aanmeldsysteem 

- Deelname werkgroep 
‘scholenbezoekronde op 
maat’  

- Deelname 
scholenbezoekronde op 
maat  

 
 
 
Wie? De Tovertuin en De 
Dialoog + scholen uit de wijk 

Inloopteam Kind en 
Preventie 

- Onderwijscentrum Gent 
- Scholen in de wijk: De Lotus 

en ’t Klimrek 
- Kind en Gezin 
- In-Gent vzw 
- Kinderopvang Domino en 

Windekind (nog af te 
spreken) 

- Leerpunt (te bevragen) 
- Speel-o—theek en 

wijkbibliotheek (nog te 
bevragen) 

September 
2017 – maart 
2018 
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Instaptraject op maat - Nood aan meer 
voorbereide 
instapmomenten 
(eerder trajecten) 

- Ouders leren 
school- en 
klaswerking 
kennen. 

- Leerkrachten 
leren ouders 
kennen. 

- voorbereiding instaptraject 
op maat  

- uitvoering instaptraject 
 
Afhankelijk van minimaal of 
maximaal scenario. 

Inloopteam Kind en 
Preventie 

- STIBO  
- Brugfiguur 
- CLB (TOPunt vzw) 

 

Start 1 maand  
voor instapdatum 
 

Scholenbezoekronde 
Sluizeken-Tolhuis-Ham 

- Nood aan het 
informeren van 
kwetsbare ouders 
over scholen in de 
buurt en 
onderwijs in 
Vlaanderen 

- Kwetsbare ouders 
ondersteunen bij 
maken 
schoolkeuze en 
aanmeldsysteem 

- Ondersteuning inhoudelijk 
aanpassen 
scholenbezoekronde. 

 
 
 
 
 
 
 
Wie? De Triangel, Sint-Salvator 
en de Mozaïek. 

Onderwijscentrum 
Gent 

- Brede School Sluizeken-
Tolhuis-Ham (scholen, 
inloopteam De Sloep, 
kinderdagverblijven, Speel-o-
theek) = nauwe samenwerking 
voor verbeteractie (toeleiding 
naar + inhoudelijk) 

- Bredeschoolteam 
(Onderwijscentrum Gent) 

Voorbereiding 
oktober 2017-
januari 2018 
Bezoekronde: 11 
januari 2018 

Contextanalyse afwezige 
kleuters  
 
(Diepte-onderzoek 
onbereikbare ouders + 
uitwerken stappenplan 
traject + achtergronden) 

Nood aan inzicht in 
achtergronden van 
kinderen die niet 
regelmatig naar school 
gaan (moeilijk of niet 
bereikbare families), 
dit om acties beter af 
te stemmen.  
 
Nood aan inzicht in 
(voor de school) 
onbereikbare ouders 
en hun noden. 

Freinetschool Mandala 
- mee uitwerken van diepte-

onderzoek 
- mee uitwerken stappenplan  

Inloopteam Kind en 
Preventie 

- ‘t steunpunt leerrecht- 
leerplichtbegeleiding (nog af 
te stemmen) 

- CLB 
- Reeds bestaande zorgnetwerk 
 

september 2017 
– september 
2018 
 
(implementatie 
in nieuwe 
schooleigen 
acties: 2018-
2019) 
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De stem van ouders Meer de stem van 
ouders beluisteren + 
benutten voor 
acties/schoolse 
activiteiten + (andere) 
manieren vinden om 
ouders meer te 
bevragen 

- Faciliteren ouderbevraging 
- Benutten resultaten stem 

van ouders voor eigen 
werking 

 
Wie? Alle scholen (actie loopt 
doorheen andere acties) 

Onderwijscentrum 
Gent 

- Team ouderbetrokkenheid 
(Onderwijscentrum Gent – 
brugfiguren) 

- In-Gent vzw (wanneer 
ouderwerking op betrokken 
scholen) 

september 2017-
december 2018 
(deel van 
verschillende 
acties) 

Bekendheid in de buurt  De Tovertuin geeft aan 
niet gekend en 
zichtbaar te zijn in de 
buurt. 

De Tovertuin: 
- Oprichten en organiseren 

van Werkgroep de buurt 
- Uitwerken en uitvoeren 

acties 

De Tovertuin - Inloopteam Kind en Preventie 
- Andere wijkpartners  (nog te 

bevragen) 
- Ouders 

September 2017 
– september 
2018 

Registreren en 
stappenplan 

Grote verschillen 
tussen scholen qua 
registratiewijze & 
stappenplan bij 
afwezigheden 

- Afstemming registratie 
- Herbekijken stappenplan 

(waar bijsturing nodig)  

Onderwijscentrum 
Gent 

- LOP basisonderwijs Gent (Els 
Bertels & Jean Pierre 
Verhaeghe) 

- Coördinerend directeurs IVA 
Stedelijk Onderwijs Gent en 
Katholiek onderwijs. 

schooljaar 2017-
2018 (uitwerking) 
schooljaar 2018-
2019 (verfijnde 
inwerkingtreding) 

Proces proeftuin 
opvolgen 

- Verbeteracties zijn 
met elkaar 
verbonden, input 
vanuit 
professionalisering 
draagt bij tot 
bijvoorbeeld het 
verbeteren van de 
instapmomenten. 
Dit bewaken we 
vanuit het 
projectteam. 

- Processen in 
kaart: monitoren 
en evalueren 

- Monitoring en evaluatie 
door werkgroep/kerngroep 
op schoolniveau. 

Onderwijscentrum 
Gent 

- Inloopteam Kind en Preventie 
- Teams Onderwijscentrum 

Gent (o.a. brugfiguren) 

schooljaar 2017-
2018 
schooljaar 2018-
2019 



2. Acties: proces van de uitvoeringsfase 

In dit luik vindt u een beschrijving van het proces van de uitvoeringsfase. 

2.1. Professionalisering – vormingen 

Uit de omgevingsanalyse van de eerste fase van de proeftuin kwamen heel wat 

professionaliseringsnoden naar boven. We pakken deze professionalisering aan op verschillende 

vlakken:  

• We stelden een professionaliseringsaanbod samen voor alle scholen van de proeftuin. 

• Daarnaast voorzien we coaching van de verschillende scholen om een proces binnen de school 

op gang te brengen (zie 2.4. Professionalisering – coaching). 

Op basis van de professionaliseringsnoden stelden we een vormingsaanbod samen voor de 

proeftuinscholen. Drie thema’s kwamen onder de aandacht: visieontwikkeling over 

ouderbetrokkenheid, communicatie met ouders en armoede op school. We contacteerden 

organisaties met expertise op deze domeinen om de vormingen te verzorgen. 

Uit de eerste fase bleek dat scholen het erg appreciëren om leerkrachten van andere scholen te 

ontmoeten en uit te wisselen. Daarom plannen we rond drie thema’s uitwisselingstafels: (1) ouders 

op school en in de klas, (2) huisbezoeken en (3) instap- en wenmomenten. Centraal bij deze 

uitwisseling staat het delen van expertise en zoeken naar oplossingen. Op vraag van de scholen zorgen 

we ervoor in de uitwisseling input te geven (kaders, goede praktijkvoorbeelden) om rond de thema’s 

verdere stappen te zetten.  
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Het overzicht van alle vormingen en uitwisselingstafels: 

NOV/DEC 2017 JAN/FEB 2018 MAART/APR 

2018 MEI/JUN 2018 SEP-NOV 2018 

VORMINGEN  

21/11/2017 
Ouderbetrokkenheid 

  
16/1/2018 
Samen werkt! 

Communiceren 

met ouders 
 22/2/2018 
Laagdrempelige 

communicatie 

26/3/2018 
De 

armoedekloof 

overbruggen  
19/4/2018 
De 

armoedekloof 

overbruggen 

(vervolg) 

7/5/2018 
Moeilijke 

boodschappen 

communiceren 

met ouders 

11/10/2018 
Werken met 

kinderen en 

ouders die 

instromen 

doorheen het 

jaar 
24/10/2018 
Armoede en 

onderwijs 

UITWISSELINGSTAFELS 

   

6/3/2018 
Dagelijkse 

contacten met 

ouders op 

school en in de 

klas. 

4/6/2018 
Huisbezoeken 

25/9/2018 
Wen- en 

instapmomenten  

 

 

2.2. Professionalisering – informatie delen vanuit de proeftuinen 

Vanaf januari 2018 sturen we op regelmatige basis een nieuwsbrief over de acties van onze proeftuin 

naar de deelnemende scholen en partners. In deze nieuwsbrief nemen we informatie op over 

vormingen, linken naar artikels. We zetten ook telkens een goede praktijk van één van de 

proeftuinscholen in de kijker. We startten met deze nieuwsbrief omdat we vaststelden dat door de 

vele acties waaraan scholen op eigen tempo deelnemen, het overzicht voor scholen soms wat zoek 

was. 

We verstuurden nieuwsbrieven in: januari 2018,  maart 2018, juni 2018, november 2018, 

december 2018  

We zochten naar manieren om informatie te delen. Zo maakten we een Trello-platform aan om 

materialen, websites en filmpjes met betrekking tot verschillende thema’s te delen.  

 

  

https://mailchi.mp/6a822c055197/nieuwsbrief-proeftuin-samen-door-de-schoolpoort-amif-januari-2018
https://mailchi.mp/2687216764d5/nieuwsbrief-samen-door-de-schoolpoort-maart-2018
https://mailchi.mp/a9a86a8a3911/nieuwsbrief-samen-door-de-schoolpoort-juni-2018
https://mailchi.mp/9f3822230fd8/nieuwsbrief-proeftuin-samen-door-de-schoolpoort
https://mailchi.mp/7ff3627e50ef/nieuwsbrief-samen-door-de-schoolpoort-december-2018
https://trello.com/samendoordeschoolpoort1
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2.3. Professionalisering – coaching 

Naast een vormingsaanbod voor alle scholen (zie 2.1), zetten we coaching trajecten op met 

individuele scholen. In deze coaching trajecten gaan we aan de slag met het kernteam en het ruimere 

schoolteam. 

Onder coaching verstaan we een persoonlijke begeleiding van het schoolteam (kernteam en betrokken 

leerkrachten) vanuit een gelijkwaardige relatie. De coach ondersteunt en begeleidt het leerproces van 

de groep. Dit door vragen te stellen en kennis en expertise binnen te brengen. Van daaruit wordt samen 

mét de school (kernteam en leerkrachten) bekeken wat aangepakt wordt, op welke wijze en hoe de 

verschillende geledingen van de school betrokken worden. Centraal staat het op gang brengen van 

motivatie om te veranderen, te reflecteren over de eigen praktijk (ouderbetrokkenheid & 

kleuterparticipatie) om deze concrete praktijk te optimaliseren. 

Het doel is:  

- Leerkrachten te professionaliseren rond ouderbetrokkenheid 

- Schoolteams te ondersteunen bij het verfijnen en uitwerken van de visie met betrekking tot 

ouderbetrokkenheid en ouder-schoolsamenwerking 

- Leerkrachten te ondersteunen bij het aanpassen van de klaspraktijk 

Dit luik heeft ook linken met het werken aan ‘instap- en wenmomenten’ (zie 2.7).  

We zetten een traject op met volgende scholen: 

- Vrije basisschool Sint-Salvator 

- Basisschool De Mozaïek 

- Basisschool De Dialoog 

- Freinetschool De Tovertuin 

Methodeschool de Buurt en Freinetschool de Mandala zijn niet ingegaan op het coachingsaanbod op 

dit vlak omdat ze zelf een aantal thema’s binnen de school opnemen. In basisschool de Triangel hebben 

we voornamelijk ingezet op het instaptraject en daarrond coaching opgezet en georganiseerd (zie deel 

2.7).  

We organiseerden ook een afstemmingsbijeenkomst met vertegenwoordigers van het IVA (Stedelijk 

Onderwijs) om na te gaan hoe vanuit hun dienst opgezette processen binnen de stedelijke scholen, na 

afloop van de proeftuin verder ondersteund konden worden. 
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2.4. Professionalisering – schaduwen 

Uit de omgevingsanalyse kwam naar boven dat de scholen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham graag de 

welzijnsorganisaties uit de buurt beter wilden leren kennen. Op niveau van Brede School zitten 

directies en coördinatoren wel al samen in de stuurgroep en kennen elkaar al. De wijk heeft immers 

een lange traditie van samenwerken. Maar, uit de omgevingsanalyse bleek dat op het concrete niveau, 

weinig uitwisseling is over manier van werken, en kennismaking tussen eerstelijnswerkers niet vaak 

gebeurt. Daarom organiseerden we ‘schaduwen’, voor alle partners uit deze wijk. Met schaduwen 

bedoelen we meelopen en observeren in de dagelijkse werking van een organisatie. 

Vanaf 15 oktober 2018 organiseerden we schaduwmogelijkheden voor de schoolmedewerkers 

(leerkrachten, directies, brugfiguren, zorgleerkrachten) van de scholen Sint-Salvator, De Mozaïek en 

De Triangel.  En voor medewerkers van spelotheek Baloe, de buurtstewards, Buurtwerk Sluizeken-

Tolhuis-Ham, CAW Oost-Vlaanderen-Nachtopvang, Kinderdagverblijf Bengelhof, Kras 

vzw/Dienstencentrum Noord en Inloopteam De Sloep. 

Buurtorganisaties en welzijnsorganisaties die buurtoverschrijdend werken werden aangeschreven om 

te polsen of er interesse was om mee te stappen in de schaduwactie. Zowel om externen te ontvangen 

als om werknemers te laten schaduwen in scholen/organisaties. We gebruikten de brochure: “'Met 

weinig geld (over)leven in Gent' van Samenlevingsopbouw Gent om zoveel mogelijk buurtorganisaties 

op te lijsten (sociale kaart van de wijk). 

De voorwaarde om in te stappen was dat iedereen die wil deelnemen ook zelf de deur openzet voor 

externen om een kijkje te komen nemen. 

We ontwikkelden een programma met soorten activiteiten en data waarop deelnemers konden 

intekenen. Daarnaast ook een kijkwijzer voor de deelnemers om de observaties te ondersteunen en 

informatie later te delen met collega’s (zie bijlage 1, 2 en 3). 

2.5. Voorschools traject 

Met het voorschools traject probeerden we tegemoet te komen aan de nood die uit de 

omgevingsanalyse naar boven kwam rond  

- het geïnformeerd worden/zijn rond kleuterparticipatie,  

- het onderwijssysteem,  

- waarvoor de school staat en  

- ouders ondersteunen in het maken van een doordachte schoolkeuze.  

We legden ook ons oor te luisteren bij gelijkaardige initiatieven  zoals het voorschools traject in Zele 

via Inburgering Oost- Vlaanderen en het project ‘Mijn buurt, mijn school’ vanuit het Huis van het Kind 

Antwerpen. Het was de bedoeling om een 10 –tal kwetsbare ouders uit de Bloemekenswijk  samen te 

brengen voor een aantal groepssessies (belang van kleuterparticipatie, onderwijssysteem, taal en 

spel…) en een alternatieve scholenbezoekronde met tolken. 

2.5.1. Toeleiding 

Via gerichte doorverwijzing door de gezinsondersteuner en regioverpleegkundigen van het 

consultatiebureau Kind en Gezin (K&G) in de Bloemekenswijk kwamen we in contact met ouders die 

interesse hadden in het voorschools traject. K&G is daarvoor de bevoorrechte partner omdat de 

meeste kinderen (tussen 0 – 3jaar) en hun ouders (woonachtig in de Bloemekenswijk) bij hen gekend 

zijn.  
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2.5.2. Accommodatie, vrijwilligers kinderopvang en tolken 

De groepssessies gingen door in de bibliotheek van de Bloemekenswijk, de keuze om in de eigen wijk 

te blijven is zeer bewust gemaakt (drempelverlagend). De locatie moest beantwoorden aan een aantal 

zaken: voldoende ruimte voor ouders en kinderen, gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer, 

toegankelijk voor ouders met buggy en voor een rolstoelgebruiker.  

 

Net zoals binnen de groepswerking van het Inloopteam, kozen we ervoor om kinderopvang te 

organiseren tijdens de groepssessies. 

Doordat het een redelijk heterogene groep werd en er geen voorwaarden werden gesteld i.v.m. kennis 

van het Nederlands om deel te nemen, zorgden we voor verschillende tolken. Hiervoor deden we 

beroep op  IN-Gent. We merkten dat het niet altijd evident was om een tolk in de gevraagde taal te 

bekomen. Zowel voor het Turks en Arabisch bleek dit soms niet te lukken. Daarom deden we tijdens 

enkele sessies, bij gebrek aan een professionele sociale tolk, beroep op een Turkssprekende vrijwilliger 

en sprong de Arabisch sprekende vrijwilliger in toen de Arabisch sprekende tolk niet kwam opdagen. 
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2.5.3. Groepssessies en scholenbezoekronde op maat 

Overzicht van de sessies:  

Groepssessie ‘ Waarom naar de kleuterklas?’ 8/12/17 

Groepssessie ‘ Hoe werkt en kies ik een school?’ 15/12/17 

Groepssessie ‘ Taal en spel’ 9/1/18 en 13/3/18 

Scholenbezoekronde met tolken 26/01/18 

Terugkommoment 30/01/18 

- om de deelnemende ouders van het voorschools traject in contact te brengen met ouders van 

kinderen die school lopen in de bezochte scholen. 

- om dieper in te gaan op meld je aan (MJA) procedure. 

- om te luisteren naar resterende vragen en onduidelijkheden rond MJA of eerder besproken 

thema’s. 

Meld je aan - toeleiden naar school 

Groepssessie zindelijkheid 28/02/18 

Bezoek aan de speel-o-theek 29/03/18 
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2.6. Scholenbezoekronde 

De scholenbezoekronde wordt in Gent georganiseerd door het Onderwijscentrum Gent in 

samenwerking met het LOP basisonderwijs. Deze scholenbezoekronde heeft tot doel ouders vooraleer 

ze kunnen aanmelden te informeren over de scholen in de wijk waar ze wonen. Deze 

scholenbezoekronde wordt georganiseerd voor de meld-je-aan-procedure start. Meer info vindt u op: 

http://schoolinjebuurt.gent.be/  

Vanuit de proeftuin “Samen door de schoolpoort”, namen we de scholenbezoekronde van de wijk 

Sluizeken-Tolhuis-Ham onder de loep.  

De doelstellingen van deze actie 

- Ouders informeren over de scholen in de buurt, met als doel een goede schoolkeuze te maken. 

- Ouders informeren over het meld-je-aan-systeem. 

- Kwetsbare ouders toeleiden naar de bestaande scholenbezoekronde in de wijk Sluizeken-Tolhuis-

Ham. 

Aan de scholenbezoekronde namen volgende scholen uit de proeftuin deel: Sint-Salvator, De Mozaïek 

(inclusief Blaisantnest) en de Triangel. De vrije methodeschool de Buurt nam niet deel aan deze 

scholenbezoekronde omdat er dit jaar geen vrije plaatsen meer waren voor instappende kleuters. De 

plaatsen werden immers ingevuld door broers en zusjes van kinderen die reeds op school zaten. 

 

 

  

http://schoolinjebuurt.gent.be/
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2.6.1. Bevraging ouders: welke informatie hebben ouders nodig? 

Om meer zicht te krijgen over welke vragen leven bij ouders bij het maken van een schoolkeuze 

bevroegen we verschillende ouders. We vulden deze bevraging aan met vragen die Opvoedingswinkel 

Gent binnenkrijgt met betrekking tot het maken van een schoolkeuze. 

Uit deze bevraging komt naar boven dat ouders zonder (of met weinig) affiniteit met het Vlaamse 

onderwijssysteem en geen kennis van kleuterscholen, zelf niet goed weten wat ze kunnen vragen en 

ook niet echt uitgesproken verwachtingen hebben. Daarom vinden we het belangrijk dat zij goed 

geïnformeerd worden en de mogelijkheden van onderwijs in Vlaanderen leren kennen. 

Samenvattend maakten we een lijst met onderwerpen waar ouders over geïnformeerd moeten/willen 

worden, waar je als school of toeleider een gesprek kan over voeren: 

- Pedagogische visie 

- Sociale mix en taalbeleid 

- De kleuterschool: wat leer je in de kleuterklas? 

- Zorg 

- Opvang 

- Fysieke ruimte 

- Ouders op school 

- Medewerkers op school 

2.6.2. Informeren toeleiders  

In de werkgroep Kleuterparticipatie van het LOP en via de Bredeschoolcoördinator Joke Blomme 

werden alle partners van de Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham geïnformeerd over de 

scholenbezoekronde. We deden expliciet een oproep aan toeleiders om kwetsbare ouders toe te 

leiden en zelf mee te gaan naar de scholenbezoekronde.  

Er werd een flyer ontwikkeld voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham voorzien van pictogrammen met als 

doel extra in te zetten op het toeleiden van kwetsbare ouders naar de scholenbezoekronde. 

Deze flyer werd verspreid bij verschillende organisaties in de wijk. Ook posters met informatie over de 

scholenbezoekronde werden opgehangen. 

We informeerden ook volgende partners: vzw Jong (trajectbegeleiders en speel-o-theek), 

medewerkers van het AMIF-project mamamee en IN-Gent vzw.  

2.6.3. Samenwerking met scholen 

We ontwikkelden schoolfiches, gebaseerd op het Antwerpse project. Op deze schoolfiches namen we 

volgende elementen op: 

- Duidelijke foto’s van de schoolpoort, de speelplaats, activiteiten in de klas en de refter. 

- Foto’s van de directeur(s) en brugfiguur 

- Vijf kernwoorden die de school typeren: deze werden door de school zelf aangeleverd 

- Adres, website, telefoonnummer 

- Informatie over slaapmogelijkheid en opvangmogelijkheid op school 

- Plaats voor ouders om notities te maken bij de scholenbezoekronde. 

Verder bezorgden we de directies van de scholen de samenvatting van onze ouderbevraging. Dit met 

de vraag om hiermee rekening te houden bij het voorstellen van de school op de scholenbezoekronde.  
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2.7. Wen- en instaptraject 

We werkten in dit traject op maat van scholen en kleuterleid(st)ers. Dit betekent dat we per school 

bekeken hoe we werkten rond het wen- en instapmoment. Elke school engageerde zich ertoe om in te 

zetten op het instaptraject (minimaal en maximaal scenario). Per wen- en instapmoment (schooljaar 

2017-2018, en begin van schooljaar 2018-2019) ondersteunden we de verschillende scholen. 

2.7.1. Ontwikkeling van een kijkwijzer3 

We stelden vast dat we rond het instaptraject verschillende stappen moesten inbouwen. In  het 

actieplan voorzagen we een minimaal en maximaal instaptraject. We ontdekten dat we best eerst 

startten met het observeren van wen- en instapmomenten om van daaruit deze verder te ontwikkelen. 

We ontwikkelden een kijkwijzer om gerichter te observeren. Het doel van deze kijkwijzer is een 

instrument te maken waardoor leerkrachten zelf gericht gaan observeren en reflecteren over hun 

praktijk. In de kijkwijzer hebben we aandacht voor de beleving van kleuterleid(st)ers, ouders én 

kinderen.  

We onderscheiden in de kijkwijzer de wen- en instapmomenten van elkaar. Daarnaast ontwikkelden 

we ook vragen voor leerkrachten en ouders om te peilen naar hoe zij deze momenten ervaren hebben. 

Doel: gericht observeren bij de wen- en instapmomenten.  

Zowel het wenmoment als het instapmoment wordt onderverdeeld in verschillende stappen. Per stap 

worden een aantal elementen benoemd die geobserveerd worden. Dit zijn geen verplichte 

handelingen of elementen maar zorgt voor zelfreflectie en is een manier om samen in gesprek te gaan. 

Wat maakt dat we bepaalde stappen juist wel of juist niet uitvoeren. Wat loopt goed en waar zijn er 

kansen om de aanpak te verbeteren? Op deze wijze willen we een open gesprek aangaan met de 

betrokkenen.  

Via deze link kan u de kijkwijzer bekijken. 

2.7.2. Ontwikkeling van een draaiboek 

Daarnaast ontwikkelden we een draaiboek voor wen- en instapmomenten. We stelden immers vast 

dat de opbouw van wen- en instapmomenten heel erg persoonsgebonden is. Wanneer een 

vervangende of een nieuwe leerkracht het wen- of instapmoment voor de eerste keer moet 

organiseren is deze informatie erg beknopt of niet beschikbaar (vb. als geen mondelinge toelichting 

gegeven kan worden). Daarom maakten we, gelinkt aan de kijkwijzer, een draaiboek. Dit draaiboek 

wordt samen met de scholen omgezet naar een echt schooleigen instrument. 

Hier vindt u het draaiboek. 

 

 

  

                                                           
3 Deze kijkwijzer is geïnspireerd op ZIKO: Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van 
kinderen (CEGO ). Het helpt te zien wat goed loopt, maar ook waar kansen liggen om de aanpak te verbeteren. 
ZiKo-Vo helpt een kinderbegeleider om elk kind goed op te volgen en de aanpak af te stemmen op wat het kind 
voor zijn ontwikkeling nodig heeft. Het werkmateriaal voor kinderbegeleiders kan je bestellen bij CEGO. ZIKO 
en ZiKo-Vo werd door hen ontwikkeld, in opdracht van Kind en Gezin. 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Kijkwijzer%20observatie%20wen%20en%20instapmoment.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Draaiboek%20instaptraject.pdf
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2.7.3. Proces per school 

We startten telkens met het observeren van een wen- en instapmoment. Aan de hand van de kijkwijzer 

gingen we met de leerkracht het gesprek aan over deze momenten. We namen ook de stem van de 

ouders mee door hen na deze momenten te bevragen in een kort gesprek. In de verschillende 

proeftuinscholen werd ingezet op instap- en wenmomenten. 

 

© Caroline Boudry, VBJK 

In de scholen waar we hier op ingezet hebben, werd het proces op maat van de school uitgewerkt, 

samen met de betrokken kleuterleerkrachten. 

2.7.4. Warme overdracht in de Brede School Sluizeken-Tolhuis-Ham 

Vanuit de omgevingsanalyse, werd vanuit het samenwerkingsverband Brede School in de wijk 

Sluizeken-Tolhuis-Ham al geformuleerd dat warme overdracht ook een thema is dat zij op de agenda 

willen zetten. In het samenwerkingsverband zijn vooral school- en daaraan gerelateerde partners 

aanwezig. De bredeschoolcoördinator gaf aan dat het ook moeilijker is om de kinderdagverblijven te 

betrekken in het samenwerkingsverband. Dit thema, warme overdracht is een thema dat ook hen 

aanbelangt. Het werd daarom gezien als een opportuniteit om verschillende partners samen te 

brengen. 

Joke Blomme (bredeschoolcoördinator) en Heidi Verstappen (projectmedewerker AMIF) bereidden 

samen dit overleg voor. In een eerste fase ging Heidi Verstappen langs bij de verschillende 

kinderdagverblijven om te polsen naar bereidheid om samen te komen en interesse.  

In de sessie werd ingezoomd op het waarom van de bijeenkomst. Vervolgens werden enkele 

praktijkvoorbeelden behandeld: de video “over de streep” met als thema warme overdracht en een 

getuigenis van Lut Bracke. Vervolgens werd in groep bekeken wat mogelijkheden zijn tot 

samenwerking en wat randvoorwaarden zijn. Als slot volgde een rondleiding in de ontvangende 

organisatie, de biotoop. 
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2.8. De stem van de ouders 

In het actieplan beschrijven we een actie getiteld “De stem van ouders”. Deze actie is geen actie op 

zich, maar een aandachtspunt dat verweven zit in alle andere acties. We willen immers ‘de stem van 

ouders’ prominenter binnenbrengen op de scholen in relatie tot kleuterparticipatie. 

In het actieplan omschreven we het als volgt:  

“Uit de gesprekken met scholen en leerkrachten komt naar boven dat vanuit de school heel wat 

aangeboden wordt aan ouders, heel wat gesprekken gevoerd worden … Maar, dat dit vaak vanuit de 

school naar de ouders gaat.” 

 

© Caroline Boudry, VBJK 
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In deze actie willen we daarom:  

- De stem van ouders beluisteren en benutten bij het organiseren van acties en schoolse 

activiteiten. 

- Andere manieren vinden om ouders te bevragen. 

Hier geven we een kort overzicht met hoe we de stem van ouders doorheen acties bevraagd hebben. 

1. Professionalisering     

vormingsaanbod 

In de geprogrammeerde vormingen zorgden we ervoor dat er telkens 

aandacht was voor het bevragen van ouders en voor methoden om 

ouders echt te betrekken bij de school en activiteiten. We reikten 

leerkrachten handvaten aan om de dialoog met ouders aan te gaan. 

2. Professionalisering  

coaching 

De coaching van de schoolteams bouwt voort op de 12 sleutels4. In 

deze sleutels komt de stem van ouders naar boven. In de gesprekken 

en coaching werd ingegaan op de wijze waarop omgegaan wordt met 

ouders, welke plaats ouders krijgen binnen de werking, wat expliciet 

gevraagd wordt en wat impliciet verwacht wordt vanuit de school. We 

werkten met teams om het impliciete te expliciteren. We 

stimuleerden hen ouders te bevragen en niet enkel uit te gaan van wat 

zij zelf denken. 

3. Voorschools traject In het voorschools traject werden ouders uitgebreid bevraagd. In een 

eerste fase werden ze bevraagd over interesse voor zo een traject en 

werd gepeild naar hun noden en wensen. De inhoud van het traject 

bouwde hierop voort. Tijdens het traject werd ook ingespeeld op 

(individuele) vragen van deelnemers. Aan het traject werden – op 

vraag van ouders – nog extra sessies toegevoegd over een aantal 

thema’s. We benutten de vragen van ouders als input voor de uitleg 

die de verschillende scholen gaven over hun werking bij de 

scholenbezoekronde in de Bloemekenswijk die in het kader van dit 

voorschools traject  uitgevoerd werd. We vroegen ook feedback aan 

de ouders en benutten deze in het verdere verloop en opvolging van 

deze actie. 

4. Instaptraject In het instaptraject begeleidden we leerkrachten bij het kwalitatief 

verbeteren van de wen- en instapmomenten voor peuters. Aan de 

hand van een kijkwijzer en draaiboek werkten we met hen samen om 

te reflecteren over de eigen praktijk en acties ter verbetering op te 

stellen en uit te voeren. In de kijkwijzer bouwden we elementen in die 

wijzen op het belang van het bevragen van ouders (over hun kindje, 

hun ervaringen, hun gevoelens over de school). En we bevroegen 

ouders van instappertjes. In een eerste fase deden we deze bevraging 

zelf, maar we ondersteunden leerkrachten om dit bij de volgende 

instapmomenten te doen. 

                                                           
4 Meer informatie over de 12 sleutels vindt u in een kader in luik 4. Evaluatie – 2. Professionalisering – 
coaching. 



48 
 

5. Scholenbezoekronde We deden een aantal ingrepen in de bestaande scholenbezoekronde 

van Sluizeken-Tolhuis-Ham. We deden een uitgebreide 

ouderbevraging. 

6. De stem van ouders Deze actie is de rode draad doorheen verschillende acties. We zetten 

daarnaast ook in op het verzamelen van good practices om ouders te 

bevragen (zie 2.8.1.). 

7. Contextanalyse In deze actie ging het Inloopteam Kind & Preventie aan de slag met 

enkele moeilijk bereikbare ouders van Freinetschool De Mandala. 

Vanuit de eigenheid van de werking van het inloopteam werd bij 

deze actie vertrokken van vragen van ouders zelf: wat zijn hun 

noden, hun wensen, hun verwachtingen.  

8. Stappenplan en 

registratie 

In een eerste fase evalueerden we de bestaande stappenplannen en 

werkwijze bij registratie. We verzamelden een aantal tips en 

aanbevelingen. Hier komt duidelijk naar boven dat de dialoog 

belangrijk is: het gesprek aangaan met ouders, een echte dialoog 

met aandacht voor hun bezorgdheden en redenen om hun kindje 

niet regelmatig naar school te brengen. In een volgende fase 

bekeken we hoe preventief een warme dialoog kan opgestart 

worden. 

 

2.8.1. Verzameling good practices – de stem van ouders 

Uit de omgevingsanalyse (fase één, zie actieplan) kwam het signaal naar boven dat leerkrachten graag 

voorbeelden en methodieken willen leren kennen om ouders te bevragen. Scholen zijn op zoek naar 

alternatieven om ouders te betrekken én om te weten te komen hoe ouders over bepaalde 

(schoolgerelateerde) zaken denken, wat hun noden zijn, wat hun wensen zijn, hoe ze zelf willen 

bijdragen aan het schoolleven. De reguliere methodes zoals enquêtes en online bevragingen leveren 

niet altijd de verhoopte resultaten op. Daarnaast stellen we vast dat heel wat scholen worstelen met 

de organisatie van de “ouderraad”, het is niet evident om ouders te vinden en om die ouderraad 

(inhoudelijk) vorm te geven. 

Daarom zetten we vanuit deze proeftuin ook in op het verzamelen van good practices over het 

betrekken en beluisteren van ouders. Deze good practices delen we doorheen de vormingen, 

uitwisselingstafels en interventies die we doen op scholen. We maken van deze goede praktijken 

praktische fiches. Daarnaast willen we een aantal dingen zelf uittesten (zoals focusgroepen en andere 

methodieken) samen met scholen, zodat de bevraging van ouders een gewoonte wordt binnen een 

schoolwerking. 

2.8.2. Focusgroep ouders – Bloemekenswijk 

We organiseerden op 28 juni 2018 een focusgroep in de Bloemekenswijk. We behandelen deze 

focusgroep in dit deel omdat we peilden naar ervaringen van ouders met alle fasen vanaf het kiezen 

van een school tot de start op school. Dit houdt uiteraard verband met de onderdelen: voorschools 

traject, instaptraject en scholenbezoekronde. 

Via een flyer en via via werden deelnemers voor de focusgroep uitgenodigd. 

We bereidden de focusgroep voor met verschillende partners (de scholen van de wijk en 

partnerorganisaties) 
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We behandelden volgende onderwerpen: 

- Schoolkeuze en aanmelden 

- Het antwoord krijgen 

- Het inschrijven 

- De voorbereiding op de start 

- De ouder-schoolsamenwerking 

Over elk onderdeel werd er in gesprek gegaan met de ouders. Aan de hand van verschillende 

methodieken werden vragen gesteld en gepeild naar gevoelens.  

2.9. Contextanalyse 

In het actieplan formuleerden we een specifieke actie voor Freinetschool de Mandala. Deze school 

heeft een uitgebreid stappenplan om afwezige kleuters zo goed mogelijk op te volgen, preventief te 

werken en bij afwezigheden aanklampend te werken. Een kleine groep is zeer moeilijk bereikbaar en 

de school wil graag op zoek gaan naar alternatieve werkwijzen. Daarom formuleerden we volgende 

doelstellingen:  

- Inzicht krijgen in de achtergronden van kinderen die niet regelmatig naar school komen. Met als 

doel om acties beter af te stemmen op de noden van deze gezinnen. 

-  Een traject of stappenplan uitwerken voor het bereiken van een harde kern voor de school 

onbereikbare ouders. 

- Deze actie startte in het tweede semester (januari 2018 – met concrete begeleidingen vanaf eind 

maart 2018).  

2.9.1. Koerswijziging …. 

Gaandeweg bleek dat Freinetschool Mandala de initiële doelstellingen graag wilde opsplitsen in 2 

verschillende acties: 

- Een contextanalyse vanuit WISA (het gebruikte registratie systeem van de scholen van stad Gent) 

om te kijken of er bij de gezinnen die hun kinderen frequent thuis houden verschillende algemene 

delers zijn terug te vinden. Op basis van deze resultaten willen ze dan kijken of ze hun aanpak voor 

die groep kunnen/moeten aanpassen. 

In januari 2018 stuurt Vlaanderen vanuit AGODI rapporten kleuterparticipatie naar alle scholen (op 

maat, volgens rijksregisternummer). We bekijken de vraag van de school wanneer duidelijk is wat de 

inhoud van deze rapporten is en wat mogelijkheden zijn voor analyse door de school. Voor meer 

informatie zie 3.10.: Stappenplan en registratie. 

- Een toeleiding naar het Inloopteam Kind en Preventie van een kleine groep ouders (van zeer 

frequent afwezige kleuters) waarmee het schoolteam van Freinetschool Mandala reeds een heel 

parcours heeft afgelegd. Het kernteam geeft aan bij die ouders te botsen op de grenzen van wat 

voor hen als school haalbaar is. Door de toeleiding naar het Inloopteam Kind en Preventie en het 

opstarten van een individuele begeleiding willen we  proberen om samen met de ouders  in kaart 

te brengen welke factoren maken dat ze hun kindjes frequent thuis houden. Door deze begeleiding 

weg te nemen van de school, creëren we misschien meer veiligheid voor de ouders om bepaalde 

zaken te bespreken.  

Het mandaat dat het Inloopteam Kind en Preventie van de ouders krijgt is zeer belangrijk. Het 

inloopteam kan en wil immers geen begeleiding opleggen. De school leidde de ouders toe.  



50 
 

De leerkracht of brugfiguur bevroeg de ouders (van frequent afwezige kleuters) tijdens een 

oudercontact of ze een toeleiding naar het inloopteam  zagen zitten.   

 

Twee gezinnen werden toegeleid in het eerste schooljaar en actiejaar van de proeftuin.  

In de zomervakantie was er nog contact met een moeder.  

In het najaar van 2018 werden er nog 2 trajecten opgestart met twee moeders. 

 

De zorgcoördinator bracht de ouders en het inloopteam in contact met elkaar tijdens eens 

schoolpoortcontact waarna er een huisbezoek werd gepland. Het eerste gesprek werd opgevat als een 

kennismaking. Er werd uitgelegd wat het inloopteam doet en wat het kan betekenen voor ouders. In 

dat eerste gesprek werd ook al voorzichtig gepeild naar het gevoel van ouders rond de school en de 

eigen schoolervaringen. 

Op zich ervaart de school het wel als positief dat er dankzij het traject veiligheid en openheid werd 

gecreëerd om bezorgdheden te delen met de school.   

 

2.10. Stappenplan en registratie 

In deze actie willen we op maat van de betrokken school 

- De wijze van registreren van aan- en afwezigheden van kleuters afstemmen. 

- Het stappenplan voor het omgaan met kleuters die (regelmatig) afwezig zijn, optimaliseren. 

2.10.1. Analyse van bestaande stappenplannen 

We analyseerden de bestaande stappenplannen van de verschillende scholen. Naast een analyse van 

de sterktes en zwaktes, exploreerden we goede praktijkvoorbeelden om een overzicht van tips en 

aanbevelingen op te stellen.  

Met deze analyse gingen we op maat van de scholen in 2018 aan de slag. 

2.10.2. Kleuterparticipatierapporten 

Het kleuterparticipatierapport heeft als doel het beleid rond kleuterparticipatie vorm te geven en 

gerichte acties te ondernemen om de participatie van de niet-leerplichtige kleuters te verhogen.  

Kleuterparticipatierapporten: waarom? 

Vanuit het actieplan kleuterparticipatie op Vlaams niveau, werden kleuterparticipatierapporten 

ontwikkeld. Deze rapporten werden de eerste keer aan alle scholen bezorgd via ‘mijnonderwijs’ in 

januari 2018. Een tweede rapport ontvingen de scholen in april 2018. We organiseerden voor onze 

proeftuinscholen een toelichting van deze rapporten op 7 maart 2018 (9u-12u). Tijdens deze 

toelichting kwam een medewerker van de Vlaamse kleutercoördinator langs om de opzet van de 

rapporten te verduidelijken.  

We spraken met de scholen af om op het einde van het schooljaar langs te komen om de 

kleuterparticipatierapporten te bekijken: zijn deze bruikbaar, hoe worden de gegevens gebruikt, welke 

acties zijn opgezet om ouders en kinderen te bereiken, welke problematieken zitten er achter het niet 

regelmatig aanwezig zijn van kleuters? 
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Analyse van de kleuterparticipatierapporten (april 2018) van de 7 proeftuinscholen 

• Registreren 

Een element dat bij kleuterparticipatie (regelmatig aanwezig zijn op school) vaak aan bod komt is het 

registreren van aanwezige kleuters. Dit betekent dat in de data die ingegeven worden in de systemen 

(informat en wisa), correcte data ingegeven worden. Deze data zorgen ervoor dat je een goed zicht 

krijgt op de kleuters: wie is vaak aanwezig/afwezig. Zo kan je acties ondernemen voor specifieke 

kleuters. Maar dit registreren is slechts één aspect van kleuterparticipatie.  

Bij registratie en stappenplan gaat het om: registreer je goed, heb je goed zicht op afwezige kleuters 

en weet je wat de achterliggende redenen zijn? Daarnaast is het stappenplan bij afwezigheden van 

belang: immers: hoe sneller je kan inspelen op afwezigheden, hoe gemakkelijker je de band met de 

school behoudt. 

• Analyse van de cijfers 

We overliepen samen met elke school de afwezige kleuters, de redenen van afwezigheid (door de 

school in kaart gebracht), de acties die door de school opgezet werden, en we bekeken welke acties 

volgens de school een effect hadden. We stellen vast dat er grote verschillen zijn tussen scholen.  

- In één school ligt het aantal afwezigheden op 28,9%, in één school is het slechts 4,7%. 

- In de zeven proeftuinscholen zijn er kleinere en grotere scholen. Het is niet zo dat in de grotere 

scholen meer afwezigheden zijn dan in de kleinere scholen.  
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- Wanneer we kijken naar geboortejaar, stellen we vast dat kleuters (geboren in 2015) over het 

algemeen minder aanwezig zijn dan oudere kleuters.  Maar ook hier zien we verschillen binnen en 

tussen scholen. 

Alle scholen, behalve 1 school, zijn scholen met een groot aantal indicatorleerlingen. De scholen 

verschillen in dat opzicht niet van elkaar. 

 

Wat zit er achter de afwezigheden?  

Op de verschillende scholen overliepen we de afwezige kleuters en gingen in op wat redenen voor hun 

afwezigheden zijn volgens de school. We brachten dit in kaart over de scholen heen. 

We delen de verklaringen op in verschillende categorieën: 

✓ Complexe problematiek ✓ Ongekend ✓ Lang in thuisland 

✓ Overbezorgde ouders ✓ Te klein ✓ Regelmatig ziek 

✓ Een moeilijke 

zwangerschap / baby in 

huis 

✓ Problemen met de juf ✓ Woont ver van de school 

✓ Anderstalige nieuwkomer ✓ Thuisonderwijs ✓ Werk ouders 

 

Kleuterparticipatierapporten en stappenplan bij afwezigheden 

In het gesprek over de kleuterparticipatierapporten gingen we na of de school inzicht had in deze 

afwezigheden en welke stappen ondernomen werden bij afwezigheden van leerlingen. De stappen die 

ondernomen worden zijn gelinkt aan de stappenplannen.  Wanneer we de stappenplannen naast de 

cijfers leggen, trekken we volgende (voorzichtige) conclusies: 

- Registreren van aan- en afwezigheden gebeurt verschillend in de verschillende scholen. Er zijn 

verschillende afspraken en soms verschillende personen die hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Daarom wordt dit in dit schooljaar (2018-2019) bijgestuurd op de school. 

- Een aantal scholen volgen de cijfers nauw op door zelf regelmatig rapporten te trekken uit vb. 

wisa. De kleuterparticipatierapporten geven dan geen extra inzicht, maar wel een mooie 

samenvatting. 

- Scholen die een stappenplan hebben bij afwezigheden, reageren sneller op afwezigheid van 

leerlingen. 

- In het stappenplan, is het belangrijk dat de kleuterleid(st)er een rol heeft in het stappenplan. Zij/hij 

staat immers dicht bij de kleuter en ouders. Dit naast alle andere actoren op school: brugfiguur, 

zorgleerkrachten, CLB …  

- Een visie op ouder-schoolsamenwerking is cruciaal. Dit omdat hoe met ouders gesproken wordt, 

de manier waarop ze benaderd worden als er vb. problemen zijn heel bepalend zijn. Preventief 

werken is dan ook cruciaal, het smeden van een vertrouwensband maakt dat aansluiting gevonden 

kan worden. 

- Het opvolgen van afwezigheden en bijhouden van een lijstje ‘kleuters die vaak afwezig zijn’ is 

belangrijk. Handig is als hiervoor een verantwoordelijke wordt aangeduid en dat dit thema op de 

agenda wordt gezet van bijvoorbeeld een zorgteam. 

- Bij het voeren van gesprekken over afwezigheden zien we ook verschillen. Inzetten op wederzijdse 

communicatie, zichtbaar maken van belang van kleuteronderwijs (doorheen verschillende acties), 

visueel maken van afwezigheden helpt om het gesprek aan te gaan met ouders.  



53 
 

Deel 4: Evaluatie  
 

In dit deel evalueren we de verschillende acties die we opgezet hebben. Voor de evaluatie benutten 

we alle documenten die we tijdens het proces gebruikten (evaluaties, procesevaluatie). Daarnaast 

deden we een eindevaluatie aan de hand van een online bevraging en een eindgesprek met elke 

betrokken school. Al deze informatie bundelen we per actie. 

1.  Professionalisering – vormingen en uitwisselingstafels 

1.1.  Evaluatie van vormingen en uitwisselingstafels 

Evaluatie van de deelnemers na het volgen van de vormingen/uitwisselingstafels met als 

uitgangspunt volgende categorieën van betrokkenheid: 

1. Het heeft me niet geboeid, mijn gedachten dwaalden af.  
2. Tijdens de vorming ben ik af en toe afgedwaald.  
3. Ik vond het interessant, maar weet niet goed hoe ik de inhoud in praktijk kan brengen.  
4. Ik vond het interessant en heb bijgeleerd. Een aantal elementen zetten me aan het denken.  
5. Ik wil onmiddellijk aan de slag met enkele dingen die ik vandaag hoorde. 

De betrokkenheid bij vormingen en uitwisselingstafels was hoog: de meeste deelnemers scoorden in 

categorie 4 of 5 (zie tabel 2 en tabel 3) 

Tabel 2: Evaluatie betrokkenheid bij vormingen 
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Tabel 3: Betrokkenheid bij uitwisselingstafel 

 

Na elke vorming en uitwisselingstafel lieten we de deelnemers de inhoud van de 

vorming/uitwisselingstafel scoren op verschillende aspecten. In tabel 4 en 5 vindt u het overzicht van 

alle evaluaties samen. Ook hier stellen we vast dat de meeste vormingen en uitwisselingstafels goed 

gescoord werden (plus en plusplus).  

Tabel 4: Evaluatie vormingen - aspecten 
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Tabel 5: Uitwisselingstafels - evaluatie van aspecten 

 

 

1.2.  Aantal vormingen en uitwisselingstafels 

We organiseerden 8 vormingen en 3 uitwisselingstafels. Op een schooljaar is dit voor scholen heel wat. 

Voor kleinere schoolteams was het niet altijd evident om leerkrachten vrij te roosteren om deel te 

nemen aan de vormingen. We planden de vormingen en uitwisselingstafels op verschillende 

momenten (dagen en voor- of namiddag) in. Dit maakt het ook handiger voor verschillende scholen 

om de data in te plannen. Het is namelijk erg verschillend van school tot school welke momenten 

gemakkelijker in te plannen zijn (vb. door beschikbare (ondersteunende) leerkrachten, …). 

“Het toeleiden van mensen naar de vormingen vraagt wel tijd maar het doet deugd als mensen dan 

tevreden terugkwamen.” 

1.3.  Doorstroom van informatie naar het hele team 

We beseffen dat vormingen (buiten de school) waardevol zijn omdat gewerkt wordt met professionals 

rond een bepaald thema met focus. Tegelijkertijd is het belangrijk om  de transfer op te volgen naar 

de school zelf. We proberen dit te doen door deelnemers te stimuleren om na te denken over hoe ze 

andere collega’s informeren of om een aspect in praktijk te gaan brengen. Dit deden we door de 

evaluatieformulieren en ook door materialen en relevante info door te geven. We proberen dit in de 

coaching ook mee te nemen. 

Uit de evaluaties blijkt dat doorstroom van informatie naar het hele team verschillend gebeurt. Op 

een aantal scholen is het de gewoonte om tijdens een vergadering even tijd te maken om het te 

hebben over vormingen die verschillende personeelsleden gevolgd hebben en het (kleuter)team te 

informeren.  

“Dit werd aangekaart in de teamvergaderingen, maar soms te kort om er echt op in te gaan. De 

vorming rond instappers heeft wel iets losgemaakt, heeft ons aangezet tot denken om het eventueel 

anders aan te pakken.” 
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Op andere scholen gebeurt dit niet. Verder blijkt ook dat kleuterleidsters vaak informeel informatie 

uit vormingen delen en elkaar informeren in de wandelgangen over inhouden die aan bod zijn 

gekomen op vormingen. 

“Ja, omdat ik de vorming met een collega volgde en dat stimuleerde om na te denken en samen de 

vorming te bespreken.” 

Verder blijkt uit de evaluaties dat soms door tijdsgebrek informatie niet doorstroomt of niet aan bod 

komt op de vergadering. 

1.4.  Werken met een kernteam  

Het werken met een kernteam heeft voordelen. Zo wordt wat in vormingen aan bod komt, ook verder 

mee genomen naar het hele team. We stelden vast dat de doorstroom van informatie ook vasthangt 

aan de mate waarin het kernteam echt de trekkende rol op zich neemt en linken legt tussen acties op 

schoolniveau (zie coaching en wen- en instapmomenten) en inhouden die in vormingen aan bod 

kwamen. 

1.5.  Wisselende deelnemers aan vormingen 

We stelden vast dat de deelnemers aan vormingen per school erg wisselden. Dit heeft voor- en 

nadelen. Voor het creëren van een band tussen deelnemers van verschillende scholen, om ervaringen 

te delen, was dit wat moeilijker. Tegelijkertijd maakte het wel mogelijk dat afhankelijk van onderwerp, 

bepaalde leerkrachten konden aansluiten die zich daarin wilden verdiepen. 

1.6. Uitwisselen: ontmoeten van leerkrachten van andere scholen 

Uit de evaluatie van de uitwisselingstafels, waarbij uitwisseling tussen leerkrachten van verschillende 

scholen centraal stond. Blijkt dat dit erg inspirerend werkte voor deelnemers. Ervaringen, goede 

voorbeelden uit de eigen praktijk stonden telkens centraal. 

1.7. Werd de werking van de school aangepast? 

In de slotevaluatie vroegen we aan medewerkers van scholen of ze elementen in hun werking hebben 

aangepast door het volgen van een vorming. We geven hier een samenvatting van de belangrijkste 

elementen die in de eindevaluaties werden aangehaald. 

De Buurt: De school heeft vooral ingezet op kansarmoede. Dat was ook de vraag bij de start van het 

project. Het financieel beleid werd aangepast, o.a. door de vorming van CEDES. Vroeger spraken 

leerkrachten de ouders aan die de rekening niet betaalde, nu doet de zorgcoördinator dat. Het 

stappenplan voor betalingen is ook verduidelijkt. In de brief staat nu duidelijk het zal kosten en hoe je 

te werk kan gaan als je niet kan betalen. Er is ook een opvolging van de instappers om al in te spelen 

op mogelijke noden. Verder is er ook aandacht voor armoede op andere vlakken.  

De Buurt: de intervisietechniek van Wanda is een meerwaarde. De techniek zet de sterktes en kennis 

van iedereen in.  

Sint-Salvator: De vormingen die georganiseerd werden zijn zeer waardevol. Maar het lijkt de school 

interessanter om te werken met de teams zelf, zodat de info onmiddellijk samen naar veranderingen in 

praktijk kan omgezet worden. 

De Triangel: Veel input gekregen rond communicatie. Vooral door de vorming rond schriftelijke 

communicatie heeft de brugfiguur brieven aangepast. De directeur geeft aan dat hij de vormingen rond 

armoede gevolgd heeft. Het was niet nieuw, maar wel interessant om te horen hoe het op andere 
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scholen aangepakt wordt. Door het te horen, kan je het snel terugkoppelen naar het team, zodat 

iedereen weer mee is. 

De Dialoog: We hebben uit de uitwisselingstafel rond oudercontact, en ouders op school wel wat 

elementen van meegenomen. Het omgekeerd oudercontact hebben we ingevoerd met kijkwijzer. Het 

werd ingevoerd, maar moet nog groeien, want ouders moeten er ook nog aan wennen.  

De Mozaïek: Door bijvoorbeeld de uitwisselingstafel rond wen- en instapmomenten, heeft één 

kleuterleidster de stap gezet om zelf huisbezoeken te doen.  

De Tovertuin: We hebben de communicatie aangepast, een combinatie van pictogrammen en tekst en 

we werken met Gimme. Ook op vlak van armoede hebben we dingen aangepast. We proberen korter 

op de bal te spelen en sneller zicht te krijgen op de context van gezinnen. 

En-én-én verhaal 

Uit de evaluaties komt naar boven dat het geheel van interventies: vormingen, uitwisselingstafels, 

coaching van kernteam en specifieke ondersteuning (vb. wen- en instapmomenten) maakte dat er 

verandering plaatsvond. Via verschillende ingangen werd verdiepend gewerkt rond kleuterparticipatie 

en ouder-schoolsamenwerking.  

2.  Professionalisering – coaching 

Voor de coaching processen gaat verandering over verschillende aspecten. In de coaching zetten we 

namelijk sterk in op visieontwikkeling van de schoolteams, vaak via het kernteam. Een eerste stap is 

het reflecteren over de eigen werking. Door te reflecteren worden dingen in beweging gezet: de 

praktijk wordt bevraagd, er wordt nagedacht over de eigen kijk naar ouders, het eigen handelen, … om 

vervolgens te komen tot aanpassingen en veranderingen in die praktijk (en eigen kijk, maar ook kijk 

van het schoolteam).  

In de eerste fase stelden we vast dat we kleine veranderingen teweeg brachten bij de betrokken 

schoolteams. Het zien van deze kleine veranderingen door de scholen zelf is niet altijd evident. De ene 

school wil al sneller en grotere stappen nemen en vindt de voortgang te traag of te klein. Dit zichtbaar 

blijven maken is belangrijk om het project positief te benaderen.   

Uit de eindevaluatie blijkt dat zes van de zeven scholen coaching waardevol vinden. In de coaching 

werd gewerkt met de 12 sleutels (zie kader) om op basis daarvan te werken aan een visie over ouder-

schoolsamenwerking, de eigen visie te verdiepen en prioriteiten te bepalen. 
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12 sleutels om te slagen 
 

1. Begin bij het elementaire: glimlachen, goedendag en respect. 
2. Nadenken in en handelen vanuit het (school)team. 
3. De families nemen zoals ze zijn, daar waar ze zijn. 
4. Het is aan de school om de stap naar de ouders te zetten. 
5. Banden creëren alvorens er moeilijkheden opduiken. 
6. Voorrang geven aan mondelinge contacten en visuele ondersteuning. 
7. Taaldrempels overstijgen. 
8. Het impliciete expliciteren. 
9. Aandacht voor vaders. 
10. Het aantal deuren/ingangen vermeerderen. 
11. Banden smeden met de omliggende organisaties. 
12. Van de tijd een bondgenoot maken. 

 
Deze 12 sleutels werden ontwikkeld in een project van de Koning Boudewijnstichting: “Ecoles 
maternelles et familles en situation de précarité. Ensemble pour accompagner l’enfant dans son 
parcours scolaire”. Het zijn 12 belangrijke voorwaarden, die los van de acties die we ook kiezen, van 
belang zijn bij het opbouwen van goeie relaties met ouders en kinderen. 

 

De 12 sleutels reikten handvaten aan om mee aan de slag te gaan. Op zich geven scholen aan dat het 

geen ‘nieuwe informatie is’, maar wel een bril om de eigen praktijk weer kritisch te analyseren en 

verdiepend te werken rond het thema. 

De input die gegeven werd door de 12 sleutels maken verfijning en verdieping mogelijk. Nu we de 

sleutels zo kunnen visualiseren, dringt dit verder door in de werking. De posters hangen uit in de klassen, 

dat is zinvol voor leerkrachten, de ouders … De kunst is vooral het levendig te houden. (…)  

 

De 12 sleutels, die we op de studiedag met het hele schoolteam aanpakten heeft voor heel wat 

beweging gezorgd. 

Het inzetten van een externe begeleider wordt geapprecieerd. In eerste instantie als kritische blik op 

de praktijk van de school, een externe die vragen stelt die in de dagelijkse werking niet meer gesteld 

worden. 

Een externe, die op school komt: dat is een grote meerwaarde. Er worden andere vragen gesteld door 

externe begeleiders. Dat zet aan tot nadenken. 

De expertise van buitenaf is echt een meerwaarde. Dat geeft soms nieuwe inzichten. 

Een ander belangrijk aspect is dat de begeleider aansluiting vindt bij de concrete realiteit van de school 

en daarop verder werkt: 

Het was goed dat er ruimte was om de begeleider vanuit het project te laten meedraaien in de 

activiteiten. 

De ene school die minder enthousiast was over coaching geeft aan dat ze geen ervaring hebben met 

een coach op school en dat ze liever meer concrete input en materialen hadden gekregen om mee aan 

de slag te gaan.  

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Fondation%20Roi%20Baudouin%20-%20Brochure%20%20%C3%89coles%20maternelles%20et%20familles%20en%20situation%20de%20pr%C3%A9carit%C3%A9.%20Ense%20%28ressource%2010562%29%20%281%29.pdf
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We stelden vast in de begeleidingen, dat schoolteams met een kernteam met een mandaat om dingen 

op te nemen, grotere stappen zetten op vlak van visieontwikkeling en het bijsturen van de praktijk 

(door prioriteiten, door opzetten van bepaalde acties …).  

Als coach werken in een school maakt dat andere thema’s dan de initiële  (zijnde kleuterparticipatie 

en ouder-schoolsamenwerking) naar boven komen. Binnen een project is er niet altijd ruimte voor om 

andere wegen in te slagen, maar in begeleidingen is het van belang om met deze realiteit rekening te 

houden. 

3.  Professionalisering – Schaduwen 

Deelnemers aan het schaduwen geven aan dat ze beter zicht krijgen op de werking van de organisatie. 

“Ik had geen idee hoe mensen opgevolgd werden. Toen we melding kregen van een gezin dat de 

nachtopvang voor gezinnen moest verlaten was ik daar boos om. Nu begrijp ik de manier van werken 

beter en weet ik dat de mensen van het brugteam de mensen verder begeleiden en eventueel mee gaan 

naar andere diensten, tof!’ – brugfiguur Mozaïek bij schaduwen CAW nachtopvang 

“Ik heb er nog meer waardering voor gekregen” – leerkracht van school over buurtstewards 

Ook ‘vooroordelen’, zoals bijvoorbeeld ‘mensen die naar nachtopvang gaan zijn onverzorgd’, worden 

bijgestuurd. Of het beeld van de organisatie wordt bijgestuurd (vb.: ik had meer bedenkingen 

voorheen). 

Over een aantal thema’s konden deelnemers uitwisselen. Over manier van werken, houding, … 

“Aangename open communicatie met iedereen, ook wel een stukje geleerd om dingen af te kunnen 

zetten van jezelf. Op een bepaald moment vroeg ik haar (medewerker CAW Gezinsnachtopvang) hoe 

ze ermee om gaat als ze weet dat gezinnen uit de nachtopvang verdwijnen en geen nieuw onderdak 

hebben. Ze gaf aan dat ze geleerd heeft dit niet mee te nemen naar huis omdat het anders veel te hard 

is te werken bij deze doelgroep.” - brugfiguur De Mozaïek na haar schaduwmoment bij de CAW 

Gezinsnachtopvang 

“Ook kordaat durven zijn. (…) Er wordt sterk ingezet op zelfredzaamheid, daar moet ik zelf nog in 

groeien, ik ben misschien te ‘zorgend’.”’ - brugfiguur De Mozaïek na haar schaduwmoment bij 

buurtstewards 

“Ik merkte een grote groep Bulgaarse ouders/kinderen in De Triangel. De Turkse groep blijft bij ons 

(Spel-o-theek Baloe) de grootste (...). Wij moeten ook de focus op die minderheidsgroepen hebben. Bv 

ouders toeleiden naar onze projecten (bv Ouder-Tijd: momenteel enkel een Turkse mama groep; 

misschien kan de brugfiguur hier iets voor ons in betekenen.” - medewerkster Spel-o-theek Baloe nav 

bezoek aan Basisschool De Triangel 

Een aantal duo’s plannen uitwisseling naar aanleiding van hun kennismaking tijdens het schaduwen: 

“Juf A. of wij hier in het Bengelhof hebben wel al aangegeven dat we vrij zelfstandig kunnen activiteiten 

plannen. En we willen eens een paar kindjes wisselen tussen school en opvang.” 

“Een stap is gezet. Een juf van de onthaalkas zou eens langskomen met haar klasje in de spelotheek 

Baloe.” 

Een aantal schaduwers van scholen geeft aan de organisatie op school te willen uitnodigen om de 

werking te komen voorstellen aan de schoolmedewerkers. Een van de doelen van schaduwen was ook 
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om een gezicht te kunnen plakken op een functie of organisatie. Dit maakt het makkelijker om achteraf 

de telefoon te nemen en een afspraak te maken of om een vraag te stellen... Dit blijkt nu het geval te 

zijn. 

4. Voorschools traject 

Het voorschools traject bestond uit groepssessies én een scholenbezoekronde voor ouders op maat. 

Het traject werd samen met deelnemers geëvalueerd. Voor de scholenbezoekronde op maat werden 

ook evaluatiegesprekken georganiseerd met betrokken partners en scholen. 

4.1.   Groepssessies 

We evalueerden de doelen van de groepssessies. Aan de hand van antwoorden van ouders, geven we 

hier weer wat het effect van deze sessies was. 

Ouders zijn geïnformeerd over het belang van kleuterparticipatie: 

“Ik leerde dat zelfstandigheid stimuleren, zoals jasje leren aandoen, belangrijk is in de 

kleuterklas.” 

“Dat de kleuters sociale vaardigheden, creatieve vaardigheden (schilderen), enz aanleren in de 

kleuterklas.”  

“Dat we pampers moeten meegeven naar school, wat in de rugzak moet voor school.” 

“Ik leerde vanaf welke leeftijd mijn kindje kan starten op school en waarom het belangrijk is 

om zo vroeg mogelijk te starten.” 

“Dat ze werken met eens structuur in de klas, en een klaspop.” 

Ouders zijn op de hoogte van de inschrijvingsprocedure en het belang van een doordachte 

schoolkeuze:  

“We moeten scholen zoeken waarbij we ons goed voelen.“  

“Ik weet nu hoe de aanmelding/inschrijving gebeurt; dat we als ouder maar deels kunnen 

kiezen in de schoolkeuze omwille van het meld-je-aan systeem.” 

Ouders krijgen meer inzicht in het Vlaamse onderwijssysteem: 

“Echt interessant. Het onderwijssysteem is helemaal anders dan bij ons in Bulgarije.” 

“Te weten gekomen hoe we onze kinderen moeten voorbereiden op school als ouder en 

waarom hier de kinderen al van 2.5 jaar naar school gaan.” 

“Dat de school een groot percentage van de kosten betaalt en wij maar een deel moeten

 betalen.“ 

Ouders krijgen inzicht in het belang van taalstimulering bij jonge kinderen: 

“Als ik Nederlands spreek, voel ik me kouder, niet comfortabel.” 

“Ik leerde dat mijn moedertaal ook belangrijk is voor mijn kind.” 

“Voor mij zijn de voelboekjes iets nieuw.” 

 “Sindsdien ben ik meer boekjes beginnen voorlezen voor mijn kind. Ze vindt dit echt leuk!” 
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“Thuis de moedertaal blijven spreken. Nederlands leren op school.” 

“Dat het belangrijk is om te vertellen tegen mijn kind over wat we samen doen, vb tijdens het 

wassen, aankleden ….”  

“Filmpjes laten bekijken in moedertaal is goed.” 

In interactie met andere ouders: 

Ouders gingen in interactie met elkaar, wisselden ervaringen, meningen  uit, leerden bij van elkaar. Bv. 

een deelnemende ouder die vertelde dat haar kindje veel nieuwe Nederlandse woordjes heeft 

bijgeleerd sinds hij gestart is in de crèche. 

Kennismaking met het inloopteam: 

Ouders leerden het Inloopteam kennen en wat zij kunnen betekenen voor hen als ouder en hun 

kinderen. Enkele voorbeelden van concrete zaken met betrekking tot de deelnemende ouders van dit 

traject: 

- Twee deelnemende ouders vroegen ondersteuning in het vinden van een kinderopvang. Deze 

kinderen zijn intussen gestart in een opvang in de buurt.  

- Een zwangere ouder werd geholpen bij de aanvraag kinderopvang via de website van stad Gent. 

- Een mama die nagenoeg geen Nederlands spreekt, vroeg ondersteuning bij het maken van een 

afspraak voor een wenmoment voor haar dochtertje (°2015) in de school.  

- Aan verschillende ouders boden we hulp bij het inschrijven voor een  andere scholenbezoekronde 

en, of opzoeken van extra infomomenten op de scholen van hun voorkeur. 

- Onduidelijkheden rond inschrijvingen en start op school van kinderen °2015 verhelderen. 

Het samenwerken met tolken is een meerwaarde. Tegelijk vertraagt deze manier van werken het 

tempo. Hierdoor kwamen we soms in tijdsnood om alle voorbereide zaken aan bod te laten komen. 

Zoals bv. het luikje ‘zorg op school’ tijdens de sessie onderwijs. 

Secundaire effecten: 

- De AMIF-proeftuin laat toe om te kunnen ingaan op de extra vragen die ouders hadden. Op die 

manier organiseerden we nog een extra sessie over zindelijkheid en een bezoek aan de spel-o-

theek. 

- We kwamen tot inzicht dat het gunstig is om in functie van vertrouwen naar de deelnemers toe 

dezelfde tolken aan te vragen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Een tolk gaf aan dat het goed zou 

zijn om de tolken op voorhand te informeren over het onderwerp en het specifieke jargon gelinkt 

aan dit thema.  

Door de wisselende samenstelling van groep en de spreiding in tijd van het traject, was de bevraging 

in groep (terugkommoment) geen evidentie. Idealiter deden we een individuele bevraging van alle 

ouders die deelnamen, kort na het plaatsvinden van elke sessie, om zo diepgaandere info te vergaren. 

Dit lukte ons echter niet door tijdsgebrek. Onmiddellijk na het traject startte de aanmeldingsperiode. 

De sessies volgden kort op elkaar en de kerstvakantie zat er tussen. Anderzijds zorgde het evalueren 

in groep ervoor dat ouders iets van elkaar kunnen oppikken over wat iemand anders heeft bijgeleerd. 

4.2. Scholenbezoekronde met tolken 

4.2.1. Feedback van de ouders 

De feedback van de aanwezige ouders over de scholenwandeling was unaniem: ze vonden de 
wandeling zeer waardevol, zouden dit zeker aanraden aan vrienden en familie. Een ouder gaf zelfs aan 
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dat ze nu pas beseft hoeveel informatie voor haar verloren is gegaan tijdens haar deelname aan de 
wandeling vorig jaar. Ze begreep toen maar een fractie van hetgeen werd verteld. De aanwezigheid 
van tolken is essentieel, maakte de drempel lager om vragen te stellen. Ze kregen een beeld over de 
werking van de school. Het hielp hen hun scholen te kiezen. Een ouder gaf ook aan veel gelijkenissen 
te zien tussen de verschillende scholen. 
 
Een ouder die deelnam aan een klassieke ronde gaf aan dat de directie rekening hield met het feit dat 
zijn vrouw het Nederlands minder machtig was. Hij kreeg veel te zien, hij stelde zelfs dat het bezoek 
zijn oordeel over de school deed wijzingen, in positieve zin.  
 

4.2.2. Feedback van de betrokken scholen: de Tovertuin, de Dialoog, de Lotus en ’t Klimrek  

De betrokken scholen experimenteerden en participeerden aan een wandeling op maat van  

kwetsbare ouders. Aan de hand van een schriftelijke bevraging vroegen we de scholen hun feedback 

over de scholenwandeling.  

- De betrokken scholen  vonden dat er genoeg ondersteuning was om deze extra bezoekenronde 

voor te bereiden en te organiseren. 1 school vertelt dat de concrete uitwerking van de 

voorbereiding in handen lag van de school. Dit gebeurde door een werkgroepje, bestaande uit de 

directeur, de beleidsmedewerker en de brugfiguur van de school. Dit vroeg wel wat denkwerk en 

praktische organisatie vanuit de school. 

- 3 scholen vonden de schoolfiche die werd opgemaakt en uitgedeeld aan de aanwezige ouders een 
meerwaarde.  

“Wijzelf zijn in ieder geval héél tevreden over onze schoolfiche: sprekende foto’s (door de vormgever 

mooi geplaatst op de schoolfiche), 5 kernwoorden waarvoor wij echt wel staan, relevante & geen 

overbodige info voor de ouders (kort & krachtig). De 5 kernwoorden vormden een handige kapstok voor 

onze uitleg over de school. De foto’s die wij op een scherm projecteerden illustreerden deze 

kernwoorden (een goed tip!). Deze nieuwe, frisse aanpak zullen wij ook hanteren bij alle toekomstige 

scholenbezoeken. Bijgevolg resulteerden onze inspanningen in een mooi & bruikbaar instrument. Ook 

voor de ouders lijkt de schoolfiche een handig instrument om terug te blikken op hun scholenbezoeken.”  

- 1 school heeft de uitleg wat beknopter gedaan in vergelijking met de uitleg van de klassieke 

scholenbezoekronde. 1 school maakt geen verschil in uitleg aan kansrijke ouders als aan de 

kwetsbare ouders. 1 school schrijft de uitleg naar vorm wel aangepast te hebben: vertrokken 

vanuit de 5 kernwoorden i.p.v. hun visie. Inhoudelijk niet want ook de hoogopgeleide ouders wilt 

de school een duidelijke en concrete info geven.  

- Alle scholen ervaarden de samenwerking met de tolken positief. 1 school gaf aan dat het ervoor 

zorgt dat niet of minder taalvaardige ouders durven vragen stellen. Ook maakte deze brugfiguur 

de bedenking dat het werken met tolken wel sterk de uitleg vertraagt, en je dus minder info kan 

vertellen dan tijdens een klassieke bezoekronde in dezelfde tijdspanne.  

- De scholen vinden het haalbaar om gedifferentieerd uitleg te geven over hun school aan een 

gemengde groep kansrijke/kansarme ouders; taalvaardige/mindertaalvaardige ouders; ouders 

met kennis van schoolsysteem/ met geringe kennis van schoolsysteem. De scholen willen aan alle 

ouders zowel inhoudelijke info (pedagogisch project) als praktische info meegeven. 1 school is in 

de overtuiging dat met het werken met tolken en het taalgebruik aanpassen je de groep niet hoeft 

op te splitsen. Evenmin is er bij deze school de indruk dat kansrijke ouders perse meer op de hoogte 

zijn van de huidige onderwijstendensen. 1 school gaf aan dat de vragenronde er ook voor zorgt dat 

ouders een specifieke vraag kunnen stellen die niet aan bod kwam tijdens de uitleg. 
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- 2 scholen vinden het zinvol een aparte ronde te organiseren voor kwetsbare groepen. Kwetsbare 

mensen zullen – volgens de brugfiguren van deze scholen - sneller vragen durven stellen in een 

kleine, veilige groep. Taalvaardige, kansrijke ouders stellen vaak al veel meer gedetailleerde 

vragen, waardoor er vaak een overload aan info gegeven wordt. 1 school biedt de voorkeur aan 

een sociale mix omdat zowel de kinderen als de ouders samen op 1 school terecht komen.  1 school 

daagt ons uit om verder na te denken over alternatieve werkwijzen om deze kwetsbare ouders te 

bereiken. Deze school vraagt zich af of binnen dit opzet wel alle inspanningen en middelen 

voldoende de moeite lonen gezien, volgens deze school, de matige opkomst. 

- 1 school gaf als aanbeveling de tijdsplanning tijdens de wandeling beter te bewaken; de bevraging 

vroeger te verzenden en vroeg feedback aan het inloopteam over de uitleg die door de school 

gegeven werd aan de ouders. 

4.2.3. Feedback van partners 

 

• Organisator scholenbezoekrondes “school in je buurt” 

Het werken met schoolfiches is een meerwaarde. Ook kansrijke ouders apprecieerden deze input. Bij 

de schoolbezoeken bleek dat sommige scholen de uitleg aangepast hadden en andere niet.  

• Evaluatie door STIBO-verantwoordelijke 

Bij de scholenbezoekronde op maat werd langer stil gestaan bij de werking van het STIBO in de eerste 

school. Bij de andere scholen werd er langsgegaan bij het STIBO, maar werd aangegeven dat de 

werking gelijklopend is. Er werd tijd uitgetrokken om uitleg te geven over wat het STIBO doet op vlak 

van zorg (voor- en naschoolse opvang, begeleiding, eten, opvang kindjes, opvang in vakantie, zieke 

kindjes …). Ook werd voldoende uitleg gegeven over de wijze van inschrijven. 

De uitleg werd aangepast door extra beeldmateriaal te voorzien; aangepaste, vereenvoudigde tekst 

en uitleg, meer concrete middelen als voorbeeld om te verduidelijken. De uitleg vond plaats in groep 

in de ruimte zelf wat anders is dan hoe het gebruikelijk verloopt: individueel intakegesprek met 

rondleiding. De samenwerking met tolken werd geapprecieerd. De aanwezigheid van tolken 

vergrootte de interactiemogelijkheden die anders omwille van taaldrempel beperkt blijven. De tolken 

kregen duidelijk het vertrouwen van de ouders. Door samen de STIBO te bezoeken, komen ouders ook 

al in contact met elkaar, en dit bezoek geeft ook de mogelijkheid om alvast een afspraak te maken voor 

een individueel gesprek. 

•  Bevindingen vanuit het Inloopteam 

Het geven van input aan scholen voor het opbouwen van hun uitleg werkt: in de scholen kregen ouders 

uitleg met veel foto’s én werd de tijd genomen om de school te bezoeken (klas, toiletten, slaapzaal, 

…). Eén school organiseerde zelfs een bezoekje aan een klas in actie en een turnles. De juf gaf kort 

uitleg aan de ouders. Dit werd ervaren als zeer positief door de ouders. De scholenfiches werden door 

sommige ouders gebruikt op het moment zelf om info te noteren. Ook later bij het aanmelden, 

brachten sommige ouders deze fiches mee om hun volgorde van voorkeurscholen duidelijk te maken. 

Wel wordt er enorm veel vakjargon gebruikt:  STIBO, zorgcoördinator, abstracte termen zoals 

participatie, … die niet gekend zijn bij ouders met weinig of geen affiniteit met onderwijs. De aanwezige 

tolken gaven aan bij afloop dat deze opdracht zeer intensief was geweest (de duur (4 uur) en de 

veelheid aan informatie). Het is een meerwaarde om in één STIBO een korte uitleg te krijgen over de 
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werking en de samenwerking met de school. Tijdens de andere bezoeken is het wel interessant om het 

STIBO te vermelden en een  blik te werpen in het STIBO indien aanwezig.  

Aan de scholenbezoekronde namen niet alle deelnemers van de groepssessies deel. Vijf ouders sloten 

aan. Hier zijn een aantal verklaringen voor: een aantal ouders wonen op een grensgebied met een 

andere wijk en willen daar een school zoeken, een toekomstige verhuis, schoolkeuze al gemaakt of 

afwezigheid door ziekte. Meer publiciteit voor de ronde zou kunnen helpen. 

5. Scholenbezoekronde 

De scholenbezoekronde in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham werd georganiseerd op 11 januari 2018 

(voormiddag). Vier scholen werden bezocht: De Mozaïek/Blaisantnest, De Triangel en Sint-Salvator. 

We evalueerden samen met de verschillende teams van het Onderwijscentrum Gent deze 

scholenbezoekronde. In deze evaluatie bundelen we de verschillende elementen. 

- Bij Opvoedingswinkel Gent komen vragen van alle Gentse ouders terecht. We bundelden deze 

vragen en bezorgdheden samen met onze ouderbevraging. 

- We werken vanuit onze proeftuin nauw samen met Joke Blomme, Bredeschoolcoördinator in de 

wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. En Ingeborg Lierman, medewerker van het Bredeschoolteam dat 

instaat voor de organisatie van alle scholenbezoekrondes in Gent. 

“Een Brede School activeert een netwerk van organisaties uit verschillende beleidsdomeinen die 

samenwerken rond één gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, 

op school en in de vrije tijd.” 

“Een Brede School creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren via een 

kwalitatief aanbod van leeractiviteiten in de binnen- en buitenschoolse tijd, zowel op school als in 

de buurt.”  

Hier geven we een korte samenvatting van de veranderingen die we aanbrachten in de 

scholenbezoekronde: 

- We maakten een flyer op maat van de wijk. 

- We informeerden toeleiders over de bezoekronde en vroegen kwetsbare ouders toe te leiden en 

te vergezellen. 

- We bevroegen ouders en bezorgden deze input aan de schooldirecties. Met als opdracht hier 

rekening mee te houden in hun schooluitleg. 

- We stelden informatiefiches op met informatie per school. 

We evalueren verschillende aspecten van de herwerking van de scholenbezoekronde: 

Toeleiding naar … 

- We stellen vast dat kwetsbare groepen moeilijk hun weg vinden naar de scholenbezoekronde. Dit 
hangt heel erg af van de toeleiders.   

- Er wordt heel wat ingezet op het toeleiden van mensen naar de scholenbezoekronde: heel wat 
kansrijke ouders vinden hun weg.  

- Promotiemateriaal: werd niet overal opgehangen omdat inschrijvingen voor de ronde vlot 
verliepen.  

- Promotiemateriaal: hoe duidelijker hoe beter (voor kwetsbare ouders) 
Bijvoorbeeld: de start (en locatie) stond op de affiche niet genoteerd (dit is een drempel voor 
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kwetsbare ouders). Tegelijkertijd: dit wordt niet aangekondigd om te vermijden dat ouders slechts 
aansluiten voor één school. 

 

Scholenbezoekronde 

De scholenbezoekrondes zijn een enorm succes (2018). Heel wat ouders sloten vorig jaar aan bij de 

scholenbezoekrondes. In sommige wijken werd daardoor zelfs 3 keer een scholenbezoekronde 

georganiseerd. 

Informatie geven over de school 

- Bij de scholenbezoekronde stellen we vast dat de informatie die op de school gegeven wordt niet 

altijd duidelijk is en dat in de uitleg vaak een onderwijsjargon gebruikt wordt. 

- Uitleggen wat het pedagogisch project of methode is die op school gebruikt wordt, inhoudt, is niet 

altijd gemakkelijk. 

- In het kader van de proeftuin “Samen door de Schoolpoort” maakten we per school schoolfiches 

voor de scholenbezoekronde met kort informatie van de school. Dit hielp ouders om te onthouden 

waar ze geweest waren en om informatie op te schrijven. 

Ouders 

- Uit gesprekken met ouders (scholenbezoekronde, infosessie van LOP Basisonderwijs bij ‘Meld je 

aan’, en vragen bij Opvoedingswinkel, proeftuin ‘Samen door de Schoolpoort’) en evaluatie van de 

scholenbezoekronde, komt naar boven dat ouders heel veel vragen hebben over scholen, maar 

niet altijd goed weten hoe ze een schoolkeuze kunnen maken: welke elementen er zijn om 

rekening mee te houden?   

- Voor ouders is het niet altijd evident het pedagogisch project/methode van de school te begrijpen. 

6. Wen- en instaptraject 

We stellen vast, in de eindevaluaties, dat het werken aan wen- en instapmomenten heel wat in 

beweging heeft gezet. We behandelen hier verschillende elementen die daartoe bijdroegen. 

6.1.  Minimum en maximum instaptraject 

Voor de actiefase wilden we heel breed inzetten op het vorm geven van het instaptraject. Gaande van 

communicatie bij inschrijvingen tot na de eerste instap op school. We ontdekten bij de start, dat we 

kleine stapjes moesten nemen. Sommige scholen organiseerden nog geen wenmoment, andere 

scholen hadden heel wat vragen bij de wijze waarop ze hun wen- en instapmoment vorm gaven. 

Daarom hebben we ingezet op het begeleiden van het proces: vetrekkende van de praktijk van elke 

school. 

6.2.  Observeren van praktijk & samen nadenken 

Vanuit observaties van wen- en instapmomenten startten we een gesprek op met de verschillende 

betrokkenen. Na observatie van wen- en instapmomenten, formuleerden we samen met betrokken 

schoolpartners actiepunten om het daarop volgende wen- en instapmoment kwalitatief te verbeteren. 

We volgden dit proces nauw op om veranderingen in kaart te brengen. 
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6.3.  Kijkwijzer  

Voor het observeren van wen- en instapmomenten ontwikkelden we een kijkwijzer. Deze kijkwijzer 

hanteerden we als kader om te kijken naar de praktijk. We vatten de kijkwijzer op als overzicht van 

mogelijkheden en aspecten waar je rekening mee kan houden bij het opzetten van wen- en 

instapmomenten. De kijkwijzer, met vragen, maakte mogelijk om inhoudelijk het gesprek aan te gaan 

met leerkrachten. We voegden ook reflectievragen toe en vragen om het gesprek met ouders aan te 

gaan. Samen met de betrokken leerkrachten verfijnden we de kijkwijzer. Ook gesprekken met ouders 

brachten extra aandachtspunten aan het licht.  

Zo voegden we extra vragen en aandachtspunten toe, zoals bijvoorbeeld:  

 

 
 

De kijkwijzer groeide en werd verfijnd doorheen verschillende observaties en gesprekken. Een echt 

werkinstrument dat handvaten bood om te reflecteren over deze momenten. 

“We hanteren deze kijkwijzer nu ook bij de trajectbrugfiguren.” (Trajectbrugfiguur en kleuterleidster 

van een school)  

6.4.  Draaiboek 

Tegelijkertijd met de kijkwijzer ontwikkelden we een draaiboek voor wen- en instapmomenten. We 

ontdekten namelijk dat er binnen scholen niet altijd afstemming is over hoe deze momenten 

georganiseerd worden. Tegelijkertijd kwam, net zoals in de omgevingsanalyse, naar boven dat een 

goede organisatie van deze momenten verbonden zijn aan de schoolorganisatie: ondersteuning van 

brugfiguur, zorg en directie bijvoorbeeld maakt dat leerkrachten tijd hebben om in gesprek te gaan 

met de ouders.  

Daarnaast merkten we dat wanneer een leerkracht ziek is op die momenten, invallende leerkrachten 

niet altijd weten hoe deze momenten aan te pakken. Een draaiboek kan daarvoor handvaten geven.  

We moedigden scholen aan om dit draaiboek schooleigen te maken. Het zijn geen voorschriften, maar 

schoolinterne afspraken en aandachtspunten die de uitvoering van het wen- en instapmoment 

ondersteunen. 
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6.5.  Wen- en instapmomenten: op de agenda gezet 

Wat we vaststelden is dat door het project actief nagedacht wordt over de bestaande instaptrajecten 

(wen- en instapmomenten). Een eerste cruciale stap in het veranderingsproces. 

De directie van de vrije basisschool Sint-Salvator geeft aan dat er voor het project veel minder gedaan 

werd rond de wen- en instapmomenten. Het is door dit project dat hierover nagedacht werd en er al 

een aantal zaken opgestart werden. 

6.6.  Kwalitatieve verbetering van wen- en instapmomenten 

Door het traject te lopen, hebben 6 van de 7 scholen hun wen- en instapmomenten aangepast5. Dit 

betekent dat er op basis van observaties bijsturingen gebeurden op vlak van praktische organisatie en 

inhoudelijke werking. Daarnaast putten de scholen ook inspiratie uit de uitwisselingstafel die we 

organiseerden rond dit thema. 

Bij de evaluatiegesprekken werd naar deze aspecten verwezen. 

“De wen- en instapmomenten hebben meer aandacht gekregen, wat diepgaander. Ook door kijkwijzer 

en draaiboek. (…). We hebben een traject gemaakt op maat van de gezinnen. (…) We splitsen op. 

Vandaag hebben we wenmoment gehad en vorige week infomoment. (…). We hebben het gevoel dat 

het beter gaat. Vroeger bij het wenmoment waren ouders en kindje in de klas om te wennen, één 

ochtend. Maar we merkten dat ouders heel veel vragen hadden en dat de leerkracht daar maar 

tussendoor op kon antwoorden. (…) Ik denk dat de info vroeger meer van ons kwam en nu kunnen 

ouders zelf ook veel meer vragen stellen.”  

“Het project heeft zeer vraaggericht en op maat gewerkt. Vooral nuttige tips in de praktijk. Als ouders 

komen wennen is het goed te zeggen wat er gaat gebeuren, het verloop van het wenmoment. We 

hebben een fotomuur ingevoerd, kinderen die verdrietig zijn kunnen daar troost zoeken.”  

“Sommige dingen zijn meer uitgewerkt in een stappenplan dat in een team wordt afgesproken. (…). 

Dat is ook gemakkelijker om door te geven. Nu werken we met mengroepen, er is voor gekozen om de 

organisatie van wen- en instapmomenten door te trekken. Iedereen doet dat nu, ze staan met twee in 

de klas en kunnen dus afwisselen. Het blijft wel nodig om het op te volgen.” 

In deze school werd het inloopmoment over de ganse school georganiseerd, in alle klassen en elke 

morgen. Dit om meer kansen te creëren om een vertrouwensband op te bouwen en een spontane 

babbel met ouders te doen.  

Eén school had nog geen wenmomenten bij de start van de proeftuin en experimenteerde ermee in 

de eerste periode. Een nieuwe leerkracht startte dit schooljaar met wen- en instapmomenten en 

benutte de kijkwijzer hiervoor. 

Op één school organiseerden we uitwisseling tussen de vestigingsplaatsen. Heel wat expertise en 

manieren van werken werden gedeeld. Daardoor werden een aantal elementen aangepast. De 

werkwijze van een andere leerkracht uit de uitwisselingstafel werd door één leerkracht aangegrepen 

om zelf op huisbezoek te gaan. 

 

                                                           
5 In één school was al een uitgebreide aanpak op vlak van wen- en instapmomenten. Zij inspireerden andere 
scholen om een open blik te hebben.  
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Eén school geeft aan dat er veel is nagedacht over aanpak van wen- en instapmomenten, en dat ze dat 

door de aangereikte informatie helemaal anders willen doen. Ze geven aan dat ze wat ondersteuning 

en begeleiding op dit vlak kunnen gebruiken. Het draaiboek en de kijkwijzer bevatten veel info waar 

ze mee aan de slag willen gaan. 

6.7.  Groepssessies opzetten 

Initieel wilden we vanuit het project, leerkrachten ondersteunen om zelf groepssessies voor ouders 

vorm te geven, als manier van werken om ouders te informeren over thema’s verbonden aan de 

school. We startten hiermee in de laatste fase van het project. Twee scholen waren vragende partij 

om hierover input te krijgen en ondersteuning. We merkten dat de manier van werken: groepssessies, 

vertrekken van ervaringen van ouders, een heel andere manier van werken is dan leerkrachten gewoon 

zijn. Vanuit onderwijs wordt namelijk vaak ingezet op kennisoverdracht en informeren over ‘hoe het 

moet’. Het opzetten van groepssessies vraagt een mindshift: een tragere manier van werken, ruimte 

geven voor ervaringen van ouders en geen vaste ‘oplossingen’ aanreiken. 

6.8.  Warme overdracht 

De betrokken scholen uit wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, halen aan dat de bijeenkomst over ‘warme 

overdracht’ binnen de Brede School ervoor heeft gezorgd dat banden worden gesmeed met 

kinderdagverblijven. 

“Warme overdracht: door samen te zitten met crèches, hebben we erna nog eens met 

verantwoordelijke samengezeten om te kijken wie overkwam. En die kinderen die overkwamen gaan 

komen wennen met de begeleider. Maar nu was het een drukke periode. De dag die voor hen paste, 

lukte niet voor de school. Bij de volgende instap gaan we dat zeker wel doen.” 

“De uitwisseling binnen Brede School was zeer interessant. Er zijn een aantal kinderen van het 

Bengelhof die naar de school komen. Daar nemen we contact mee op.” 

7.  De stem van de ouders 

7.1.  Evaluatie focusgroep ouders Bloemekenswijk 

Er werden veel vragen gesteld over de zorg voor de kinderen in de peuterklas. Ook over taal en de 

startleeftijd werd veel uitgewisseld tussen de ouders. Uit de gesprekken kwamen dezelfde elementen 

naar boven als bij eerdere bevragingen. Ouders vinden zorg en veiligheid in de kleuterschool belangrijk. 

Ze hebben ook vragen over leren en taal begrijpen en praten. We konden niet overal diep op in gaan, 

omwille van de verschillende talen die werden gesproken. Via de tolken werd veel vertaald, maar dit 

vertraagde ook de voortgang van de focusgroep.  

Bij het maken van een schoolkeuze blijkt dat ouders vooral positieve gevoelens hebben bij het maken 

van een schoolkeuze. Een ouder voelde zich wat alleen. Alle deelnemers blijken hulp gekregen te 

hebben van het Inloopteam om hun kind aan te melden (meld je aan). De meesten wisten via Kind en 

Gezin dat ze online moesten aanmelden, één mama werd door Kind en Gezin doorverwezen naar het 

inloopteam om aan te melden. Het ontvangen van een brief, met informatie over  de ‘toegewezen’ 

school, is niet altijd duidelijk voor ouders. Nadat ouders een school toegewezen kregen, moeten ze 

nog naar school gaan om in te schrijven. Scholen zelf contacteren ouders hierover. Wanneer een 

inloopteammedewerker als contactpersoon opgegeven is, contacteert hij/zij de ouder. 
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Bij de schoolkeuze speelt de grootte van een school een rol, alsook de nabijheid bij waar ouders wonen. 

Een aantal ouders zijn op voorhand de school gaan bezoeken, een aantal nam deel aan de 

scholenbezoekronde op maat. 

Ouders geven aan dat ze zelf informatie vragen over de school en daardoor wel een gevoel krijgen over 

hoe de school werkt en hoe ze is. Bij de inschrijving geven ouders aan dat de directie voldoende tijd 

nam voor de inschrijving, en dat ouders meestal veel vragen mogen stellen. Voor ouders is dat 

belangrijk, ook dat ze zich welkom voelen op school. Voor ouders is het niet altijd zo duidelijk wat na 

de inschrijving van hen verwacht wordt. Maar soms zit er ook veel tijd tussen de inschrijving en de 

eigenlijke startdatum op school. Vervolgens gingen ouders in op het voorbereiden op een 

wenmoment, wat ze zelf kunnen doen, hoe ze hun kindje kunnen voorbereiden etc. Ouders zitten toch 

met heel wat vragen: 

“Geen idee hoe ik me moet voorbereiden. Maar ik denk wel aan m’n kind. Ik ben bang dat het niet 

gerust gesteld kan worden omdat het geen Nederlands spreekt.” 

“We maken ons minder zorgen, want op school wordt ook Engels gesproken. Thuis lezen we boekjes, 

maar geen idee van hoe voor te bereiden. Ik heb wel angst om op tijd te komen, dat zal een grote 

verandering zijn.” 

Een mama geeft aan dat ze naar spel en ontmoeting gaat (bij inloopteam) en dat ze ziet dat dat goed 

is voor haar kind. Dat geven ouders ook aan: dat het moeilijk is voor ouders, maar dat het belangrijk is 

voor het kind om naar school te gaan 

In het gesprek geven ouders aan dat ze graag de andere ouders van de kinderen in de klas leren 

kennen. Dit komt ook naar boven bij gesprekken met ouders bij wenmomenten (zie deel: 

instaptraject).  

Informatie over hun kind op school krijgen de ouders uit de focusgroep liefst in een gesprek. Ze willen 

liever persoonlijk aangesproken worden dan een brief te krijgen. 

In het gesprek kwam ook veranderen van school naar boven. Een mama geeft aan dat ze veranderde 

van school omdat ze een slecht gevoel had bij de eerste school. Twee andere deelnemers geven aan 

dat ze moeten verhuizen en vragen zich af of ze van school kunnen veranderen. 

7.2.  Veranderingen 

We stellen vast dat het voor leerkrachten geen automatische reflex is om ouders te bevragen. 

Wanneer het over ouders op school en in de klas gaat, geven leerkrachten aan dat ze zich soms onzeker 

voelen, zich ‘bekeken’ voelen door ouders en niet goed weten hoe ze met ouders moeten omgaan. Bij 

de trajecten zetten we dan ook in om leerkrachten handvaten te geven om van ouders een partner te 

maken voor de school. Veranderingen hebben tijd nodig. We merken dat wanneer ouders zeer 

concreet aangesproken worden: bijvoorbeeld bij wen- en instapmomenten en concrete vragen gesteld 

worden, de drempel voor leerkrachten kleiner wordt om dat te doen. Daarnaast stellen we vast dat 

het bevragen van ouders, door dit doorheen het project te doen vanuit een projectteam, extra input 

kan geven aan schoolteams en partners. 

7.3.  Effect 

Bij verschillende acties stellen we vast dat we door dit project ‘vanzelfsprekendheden’ in vraag stellen. 

Bijvoorbeeld: ouders bevragen door korte interviews of focusgesprekken kan zeer relevante informatie 

opleveren. Vanuit scholen wordt soms gedacht dat de enige manier het afnemen van een (schriftelijke) 
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enquête is.  Samen met hen gingen we op zoek naar manieren om ouders meer te bevragen en 

betrekken. 

Brugfiguren zijn belangrijke sleutelfiguren op de scholen. We stellen vast dat de verantwoordelijkheid 

voor ouderbetrokkenheid soms te veel wordt afgeschoven op de brugfiguur. Door dit project 

versterken we de brugfiguur en laten we leerkrachten beseffen dat ook zij in de dagelijkse praktijk heel 

wat kunnen betekenen voor ouders. 

7.4.  Bereik 

Het beleidsvoerend vermogen van scholen is cruciaal voor het opzetten van veranderingsprocessen. 

We stellen vast dat in scholen waar er al meer ingezet wordt op ouderbetrokkenheid en waar kritisch 

gereflecteerd wordt, meer kansen gezien worden om ouders meer te bevragen. Scholen die worstelen 

met het vormgeven van deze visie (door veranderende schoolpopulatie, door een bepaald 

verwachtingspatroon op ouders) hebben het moeilijker om alternatieve manieren te zoeken en in te 

zetten om ouders te bereiken (“we doen al zoveel, als we dat ook nog moeten doen…”).  

We stellen vast dat in scholen met een (relatief nieuwe) brugfiguur, nog veel stappen gezet moeten 

worden om vertrouwen met de ouders op te bouwen. Brugfiguren die al langer verbonden zijn op 

scholen, kennen heel wat ouders en hebben heel wat kanalen en manieren om hen aan te spreken en 

informatie te vergaren. 

8. Contextanalyse 

8.1.  Veranderingen 

De contacten van het inloopteam met de ouders hebben misschien meer duidelijkheid gecreëerd over 

waarom ouders hun kinderen niet naar school (willen) sturen. Het blijft moeilijk om hen over hun 

bezorgdheden heen te krijgen en hun kinderen toch naar school te sturen. We stelden vast dat door 

begeleidingen, kinderen weer een tijdje regelmatig naar school gingen, maar dat dit niet altijd bleef 

duren en dat meerdere gesprekken nodig waren. 

Door samenwerking tussen school en inloopteam ontstond er meer begrip en inzicht over de 

werkwijze. Een inloopteam werkt vanuit vragen van ouders en moet van hen zelf het mandaat krijgen. 

Bij de start van het project werd onmiddellijk een gesprek georganiseerd waarbij verschillende 

betrokkenen (school: zorgjuf, brugfiguur én inloopteam) aanwezig waren. Dit werd daarna anders 

aangepakt. Het bleek immers enorm bedreigend voor de ouders dat er zoveel partners rond tafel 

zaten. De inloopteammedewerker sprak aan de schoolpoort ouders aan en kreeg hiervoor informatie 

van de brugfiguur. Vervolgens werd, op basis van een kort schoolpoortcontact met de ouders, bekeken 

of ze wilden spreken met het inloopteam en wat voor hen het beste moment en de beste plaats was. 

Zo vonden de meeste gesprekken met ouders bij hen thuis plaats, maar één moeder verkoos de school 

als locatie.  

8.2.  Effect 

Er is een minimaal effect:  bij twee ouders resulteerden de gesprekken wel in meer aanwezigheid van 

de kinderen, bij een andere ouder kwam de dochter een aantal dagen naar school maar werd ze nadien 

opnieuw thuisgehouden. En bij nog een andere ouder kwam er meer duidelijkheid over de 

achterliggende redenen. 
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Vanuit het inloopteam blijft het zoeken naar een evenwicht: de vraag komt eigenlijk van de school, 

waarna vanuit het inloopteam de vraag aan ouders gesteld wordt om een gesprek te voeren. Eigen 

aan de werking van een inloopteam is zelf het mandaat en de vraag krijgen van ouders.  

Tegelijkertijd vinden de projectmedewerkers deze actie zinvol en geloven ze in minimale effecten. 

8.3.  Bereik 

Er werden vier gezinnen bereikt in deze actie. Met drie gezinnen werd een traject opgestart. Bij deze 

gezinnen waren geen gezinnen die behoren tot de AMIF-doelgroep (derdelanders). Wanneer we naar 

het profiel van de bereikte ouders kijken, stellen we vast dat ze behoren tot de IEM-doelgroep 

(Bulgaarse nationaliteit). Uit de omgevingsanalyse van deze proeftuin, kwam naar boven dat op vlak 

van regelmatig participeren aan het kleuteronderwijs, bij deze doelgroep vaak uitdagingen liggen (zie 

ook 9. Stappenplan en registratie).  

9.  Stappenplan en registratie 

9.1.  Analyse van stappenplannen en registratie 

We benutten de actiefase van de proeftuin (augustus 2017-september 2018) voor het analyseren van 

de manier waarop scholen werken rond registratie en opvolging afwezigheden. 

- Registreren van aanwezigheden en afwezigheden 

Op vlak van het registreren van aanwezigheden zit er veel variatie tussen de scholen, maar ook tussen 

leerkrachten (vanaf wanneer te laat, toch nog op aanwezig zetten bij later toekomen, et cetera). 

- Opvolgen van afwezigheden 

We stelden vast dat scholen aangeven dat dit een zeer moeilijke opdracht is, die tijdrovend is. Een 

element hiervan is datageletterdheid van scholen. Wanneer de bestaande data (bijvoorbeeld in Wisa) 

gebruikt worden, is het handiger voor leerkrachten en alle betrokken actoren om zicht te krijgen op 

kleuters die regelmatig afwezig zijn. Vanuit AGODI werd ingezet op het ontwikkelen van 

kleuterparticipatierapporten, om scholen te ondersteunen in het opvolgen van kleuters die vaak 

afwezig zijn. 

Bij afwezigheden valt daarnaast op dat vooral ingezet wordt op de aanwezigheid van kleuters van de 

derde kleuterklas (die aan aantal dagen moeten komen) en kinderen in de kleuterklas die al leerplichtig 

zijn. 

- Stappenplan bij afwezigheden 

We analyseerden de verschillende stappenplannen bij afwezigheden van de scholen. We interpreteren 

(voorzichtig) op basis van de data dat goede stappenplannen betekenen dat er (1) preventief gewerkt 

wordt aan een goede ouder-schoolsamenwerking, (2) afwezigheden onmiddellijk opgevolgd worden, 

vanuit een positieve benadering van ouders en kleuters en dat (3) verschillende schoolse actoren 

betrokken zijn. 
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9.2.  Veranderingen? 

Uit de evaluaties blijkt dat twee scholen in dit schooljaar (2018-2019) aanpassingen hebben 

doorgevoerd aan het opvolgen van afwezigheden. 

- In één school werden de afwezigheden opgevolgd via het secretariaat. In het gesprek geeft de 

brugfiguur aan: “We hebben daarover rondgebeld naar verschillende scholen. Bij de bespreking 

werd duidelijk dat er iets niet klopte. De afwezigheden werden door het secretariaat opgevolgd, 

waardoor de leerkracht er geen zicht op had. Daardoor werd de ouder nooit aangesproken en zag 

de consequentie niet.” De directeur vult aan: “We wisten het, maar de brugfiguur kon de 

hoeveelheid afwezigen niet aan, en de leerkracht voelde het niet. Nu volgen leerkrachten het op en 

spelen korter op de bal. Het effect zullen we later pas zien, want we zijn pas na de herfstvakantie 

begonnen.” 

 

- Op een andere school werd aanwezigheid en registratie een nieuwe prioriteit in het schooljaar 

2018-2019. Afwezige kleuters worden nauwer opgevolgd en in kaart gebracht. Ze gaan wekelijks 

opvolgen en meer afstemmen met het CLB. Voor de afwezige kleuters wordt een dossier opgestart, 

om beter in kaart te brengen welke acties ondernomen worden. De brugfiguur gaf aan ook een 

draaiboek te willen uitwerken over hoe je bijvoorbeeld een telefoontje doet bij afwezigheden, 

welke dingen je kan zeggen. Dit om eenduidigheid te hebben voor iedereen en aan ouders dezelfde 

boodschap te geven.   
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Deel 5: Geleerde lessen en verankering 
 

Onderwijscentrum Gent heeft een belangrijke opdracht om Gentse scholen te ondersteunen op 

verschillende vlakken. Ouderbetrokkenheid staat centraal in onze werking. Via de brugfiguren en de 

bredeschoolcoördinatoren hebben we een directe link met heel wat Gentse scholen (met een groot 

aantal indicatorleerlingen).  

We willen de expertise die we opbouwen binnen deze proeftuin, dan ook verankeren binnen de eigen 

werking. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende partners (ook via convenanten) en 

kunnen we via verschillende werkingen (thema’s als diversiteit, oriëntering en transitie, welzijn) 

resultaten ook breder verankeren. 

Momenteel loopt het uitwerken van een nieuwe meerjarenplanning van het lokale bestuur. Daarin zou 

een mogelijkheid kunnen liggen om op langere termijn rond het thema ouder-schoolsamenwerking en 

kleuterparticipatie te werken. 

In dit luik gaan we in op elke actie. We behandelen telkens: 

• De belangrijkste lessen die we leerden 

• Wat er nodig is om dit thema te verankeren en verder te zetten? 

1.  Professionalisering – Vormingen en uitwisselingstafels 

1.1. Geleerde lessen 

Externe expertise inbrengen 

Het inzetten van externen met expertise rond de thema’s (bv. kansarmoede, communicatie …) die we 

behandelen is een meerwaarde voor scholen. Een externe expert geeft waardevolle input voor de 

betrokkenen en inspireert daardoor. Experten brengen ook voorbeelden van andere scholen en 

contexten binnen. Dit stimuleert deelnemers om te reflecteren over de eigen praktijk en 

mogelijkheden te zien van wat er allemaal kan.  

Afstemmen met vorming-gevers 

We spraken – zo bleek telkens bij de vorming – sterke partners aan om de vormingen te verzorgen. 

We communiceerden met deze verschillende partners de noden zoals die naar boven gekomen waren 

uit de omgevingsanalyse. Dit maakt dat vormingen daarop konden aansluiten en inspelen. 

Werken met een kernteam 

We werkten voor de eerste sessie met het kernteam van de school, dit om hen zoveel mogelijk te 

ondersteunen en inspiratie te geven om aan de slag te gaan met hun eigen schoolteam. We stellen 

evenwel vast dat het niet zo evident is om op school te werken aan professionalisering van collega’s. 

Het vergt een andere manier van werken/samenwerken. We onderzoeken hoe we hier in de toekomst 

beter op kunnen inzetten. 

Uitwisseling tussen scholen 

Uitwisseling a.d.h.v. uitwisselingstafels tussen leerkrachten van verschillende scholen, van 

verschillende netten werd erg geapprecieerd.  
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“Interessant om te horen hoe zaken in andere scholen gebeuren. Elkaar ontmoeten. De deelname aan 

uitwisselingstafel rond wen- en instaptraject heeft veel impact gehad.” 

Bij het organiseren van uitwisseling is het van belang aandacht te hebben voor verschillende 

‘snelheden’ van scholen. Op sommige scholen werd al heel wat opgezet rond ouder-

schoolsamenwerking en kleuterparticipatie, terwijl deze thema’s bij andere scholen nog in de 

kinderschoenen stonden. Ervoor zorgen dat iedereen input krijgt, is dan een uitdaging. 

“De valkuil in de school was vaak: we zijn er al mee bezig en nemen al veel initiatieven. Ze horen vaak 

dingen die ze al doen. Dat is een valkuil, dat je denkt dat je alles al doet. Eigenlijk moet je als 

ingesteldheid hebben: ‘ik kan altijd leren’.” 

Werken op teamniveau 

In het luik coaching gaan we in op wat er op de verschillende scholen gebeurde op vlak van coaching. 

Bij toekomstige projecten moeten we meer aandacht hebben voor doorstroom van informatie en 

koppeling van wat in vormingen gebeurt, aan de processen die binnen de scholen lopen. 

“De vormingen die georganiseerd werden (moeilijke gesprekken, …) zijn zeer waardevol, maar doordat 

we niet alle leerkrachten konden vrij-roosteren, was het effect wat weg. Meer werken met teams, zou 

daarin beter kunnen zijn. 

Verdiepend werken 

In vormingen en uitwisselingstafels raakten we verschillende thema’s aan: ouder-

schoolsamenwerking, kansarmoede, wen- en instapmomenten …   Uit de evaluaties bleek dat dit 

interessant was, omdat veel thema’s werden aangeraakt. Tegelijkertijd was er honger naar meer: 

langer en verdiepend werken rond de thema’s. 

“Er waren bij intervisiemomenten te veel onderwerpen. De ene sessie ging het over één thema, in de 

andere sessie over een ander thema. Het zou goed zijn om te kunnen doorgaan met één thema.” 

Planning en organisatie 

Wie neemt deel van de school: verschillende leerkrachten of altijd dezelfde. Kiezen voor het éne of 

het andere: alles heeft voor- en nadelen. Maar bij het organiseren van toekomstige trajecten, denken 

we hier opnieuw over na. 

1.2. Hoe kunnen resultaten/veranderingen duurzaam verankerd worden?  

Een randvoorwaarde voor deze actie rond professionalisering is dat na de vormingen, het geleerde 

effectief in praktijk gebracht wordt door leerkrachten en het team. We probeerden dit te 

ondersteunen door het aanbieden van coaching op schoolniveau. Maar, dit is geen evidente stap: 

ondersteuning in de praktijk is nodig (zie professionalisering – coaching). We bundelden goede 

praktijken en onderzoeken van hoe we vanuit Onderwijscentrum Gent al deze informatie en tools 

kunnen inzetten. We stellen vast dat het voor kleinere scholen, met een klein kleuterteam, moeilijker 

is om bij de vormingen aan te sluiten. Deze scholen hebben immers minder personeel en 

mogelijkheden om de afwezigheid van kleuterleidsters op te vangen. 

Daarnaast stellen we vast dat tijd ook een belangrijke factor is: één schooljaar werken geeft ideeën en 

inspiratie. Maar, dit moet op langere termijn ondersteund worden en levend gehouden worden. 

We ervoeren dat kernteams met mandaat om acties op te zetten en te verankeren meer teweeg 

brengen. Dit betekent dat kernteams (idealiter een afvaardiging van leerkrachten, zorgleerkrachten, 
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een brugfiguur en directie) die nadenken over manieren waarop het hele schoolteam en alle 

individuele leerkrachten kunnen meegenomen worden in het proces van kijken naar en werken met 

ouders en inzetten op kleuterparticipatie onontbeerlijk zijn. Niet elk kernteam heeft dit mandaat of de 

bereidheid om hieraan te werken. Om in te zetten op duurzame verankering rond professionalisering 

is het nuttig om in de toekomst daarnaast nog meer af te stemmen met pedagogische 

begeleidingsdiensten en andere partners.  

2. Professionalisering – Coaching 

2.1. Geleerde lessen 

Uit de evaluaties kwam naar boven dat coaching van kernteams en individuele leerkrachten (bij wen- 

en instapmomenten) een meerwaarde is. Het thema (kleuterparticipatie) wordt zo op de agenda gezet. 

De externe medewerker brengt kaders in binnen de school en onderzoekt hoe deze kunnen aansluiten 

op de werking. Door een externe medewerker wordt ook bewaakt dat het thema op de agenda blijft 

staan. Ook hier stelden we vast dat een kernteam met mandaat ervoor zorgt dat wat in die groep 

besproken wordt, doorstroomt naar de hele school. 

2.2. Hoe kunnen resultaten/veranderingen duurzaam verankerd worden? 

We probeerden in de omgevingsanalyse zo goed mogelijk aan te sluiten bij de door de schoolteams  

geformuleerde noden en uitdagingen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij wat op schoolniveau leeft: 

wat zijn noden en uitdagingen van de scholen zelf. Een kernteam op school, dat ervoor zorgt dat input 

vanuit de proeftuin binnen de school en de dagelijkse werking verankerd wordt, is cruciaal. Een team 

dat standvastig is, maakt dat veranderingen opgevolgd worden en geïmplementeerd. Beleidsvoerend 

vermogen is belangrijk bij implementatie van onderwijsvernieuwing. Schoolteams die zelf acties 

verderzetten en zich eigen maken: dit heeft veel impact. Deze teams kijken hoe ze samen, en niet als 

individuele leerkracht in de klas, een gezamenlijk verhaal kunnen schrijven. Voor kleine schoolteams 

is het belangrijk om ruimte te creëren om te werken aan visieontwikkeling. Het is moeilijker om 

leerkrachten daar klasvrij te maken, er zijn ook minder ondersteunende functies op zulke scholen, 

waardoor externe expertise inbrengen een meerwaarde is. Uitwisseling tussen scholen, om de blik te 

verruimen, blijkt een belangrijke sleutel tot verandering. 

We stellen vast dat veel valt en staat bij betrokkenheid van directie én het hele schoolteam. Het 

beleidsvoerend vermogen van een school, maakt of vernieuwingen en veranderingen ingang vinden. 

Vanuit een project dat tijdelijk is (één schooljaar) is het moeilijk om binnen meer complexe en 

uitdagende contexten van scholen, met heel veel andere uitdagingen, in te zetten op het thema 

ouderbetrokkenheid in functie van kwalitatieve kleuterparticipatie. 

Door vanuit de proeftuin te werken rond visie, komen soms andere thema’s naar boven of andere 

uitdagingen op schoolniveau. Vanuit onze proeftuin staat ouderbetrokkenheid en kleuterparticipatie 

centraal, maar door deze thema’s aan te raken en te werken op schoolteam komen ook andere dingen 

die leven op schoolteams naar boven. Binnen de tijd van dit project (één schooljaar) is het heel 

moeilijk om daar dan ook op in te zetten en rekening mee te houden.  

Daarnaast is er ook een spanningsveld rond de prioriteiten. Elke school geeft aan de 

school/oudersamenwerking zeer belangrijk te vinden. Maar er gebeurt veel op school; op verschillende 

scholen lopen meerdere projecten, andere scholen staan voor een doorlichting, verbouwingen ... Dit 

maakt het soms moeilijk werken omdat op een gegeven moment de prioriteit van de school even 

verschuift. 
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Vanuit de proeftuin ervaren we tot slot ook een spanningsveld tussen “door de school ervaren noden 

en uitdagingen” en “door het projectteam ervaren noden en uitdagingen op school”. Ter 

verduidelijking: een aantal scholen zijn minder zelfkritisch of reflecteren minder over de eigen praktijk. 

Vanuit het projectteam zien we soms een aantal zaken gebeuren waarvan wij denken dat het een 

werkpunt is of op kan ingezet worden. Dit is een spanningsveld … 

3. Professionalisering – Schaduwen 

3.1. Geleerde lessen 

Uit de omgevingsanalyse bleek dat scholen (directies en leerkrachten) de nood hebben om de 

(welzijns)partners uit de wijk echt te leren kennen. Hetzelfde gold voor de medewerkers van 

organisaties. We organiseerden daarom de mogelijkheid voor medewerkers van verschillende 

organisaties (waaronder scholen) om bij elkaar te gaan schaduwen. Deze actie is – achteraf bekeken- 

het levend maken van de sociale kaart. Er zijn heel wat actoren rond scholen, maar soms is de 

verbinding tussen deze actoren verloren. Het met elkaar in contact brengen van eerstelijnswerkers 

maakt de sociale kaart levend. 

3.2. Hoe kunnen resultaten/veranderingen duurzaam verankerd worden? 

Schaduwen werd als interessant bestempeld, maar blijkt arbeidsintensief om te organiseren en in te 

plannen. Wanneer we dit in de toekomst willen behouden, is het goed om dit langer op voorhand uit 

te werken en aan te kondigen en over een langere periode te laten lopen. Hoe de kennis en informatie 

te delen, en de sociale kaart levend houden, is een uitdaging. Dit is een actie die misschien ook kan 

aansluiten bij de werking van de sociale regisseurs. 

4. Voorschools traject 

4.1. Geleerde lessen 

In het kader van deze proeftuin experimenteerden we met een intensief traject voor ouders om hen 

te informeren over onderwijs in Vlaanderen en toe te leiden naar scholen. Dit traject werd getrokken 

door Inloopteam Kind & Preventie. In de werking van de inloopteams staat kleuterparticipatie 

ingeschreven, maar ruimte voor intensieve trajecten is er niet in de reguliere werking. We stelden vast 

dat er bij heel wat ouders (zowel AMIF doelgroep als kwetsbare ouders) nood is om samen met andere 

ouders het gesprek aan te gaan en informatie te krijgen over onderwijs, kleuters: wat leren ze, hoe 

ontwikkelen ze en talig stimuleren.  

Een belangrijk aandachtspunt is het werken met kwetsbare gezinnen. Als je werkt met kwetsbare 

gezinnen, is de opkomst onderhevig aan factoren zoals geringe mobiliteit (structureel probleem), 

slechte weersomstandigheden, de nabijheid van het aanbod, gebrek aan netwerk voor de oppas van 

hun ziek kind, andere afspraken hebben die moeilijk te wijzigen zijn, ouders die een verplicht traject 

(inburgering) volgen, in ploegenstelsel werken met wisselend uurrooster... Het is een moeilijk proces 

om te evalueren wat dit traject op termijn heeft opgebracht. In principe vraagt dit veel meer tijd dan 

er voorzien is binnen dit project.  

4.2.  Hoe kunnen resultaten/veranderingen duurzaam verankerd worden?  

Het inloopteam blijft inzetten op de gebruikelijke acties rond kleuterparticipatie: o.a. extra 

onthaalmomenten tijdens de aanmeldingsperiode organiseren, ouders toeleiden naar de 

scholenbezoekrondes in hun buurt, ouders bevragen over hun deelname aan de scholenwandeling(en) 
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en deze feedback terugkoppelen aan de betreffende scholen, ouders bevragen tijdens contacten over 

of de kinderen reeds ingeschreven zijn op school, over hoe het contact met school verloopt, enz. 

De sessies uit het voorschools traject wilt het inloopteam graag verankeren binnen het eigen 

‘groepswerk’. Thema’s zoals zindelijkheid, taal en spel, ... kunnen ze regelmatig opnieuw organiseren 

voor een groep geïnteresseerde ouders. Via ’train de trainer’ kunnen leerkrachten de skills verwerven 

om thema’s zoals zindelijkheid en ‘taal en spel’ zelf te begeleiden.   

De cijfers rond kansarmoede stijgen heel sterk in onze steden, maar de middelen om dit te bestrijden 

zijn niet navenant. Elk kind in armoede wordt geboren in een gezin in armoede. Vanuit het beleid ligt 

er een te sterke focus op kinderarmoede en wordt er te weinig ingespeeld op de contextuele factoren 

van gezinnen in armoede. Multidisciplinair en wijkgericht werken is daarom uitermate belangrijk. Tijd 

en ruimte voor medewerkers is ook nodig. 

Uit verschillende trajecten blijkt dat het inzetten van tolken zeer belangrijk is, maar dat er niet altijd 

tolken ter beschikking zijn. De aanwezigheid van tolken op groepssessies en bij wandelingen is een 

meerwaarde. 

Door dit project  hebben we nauw samengewerkt met één inloopteam. We stellen vast dat in het kader 

van voorschoolse elementen, voorbereiding op inschrijvingen en instappen op school, maar ook om 

kwetsbare gezinnen verder te ondersteunen, het samenwerken met een inloopteam een pluspunt is. 

Daarnaast zijn er nog andere partners (IN-Gent vzw, andere inloopteams, en organisaties gericht op 

mensen die in kansarmoede leven of werken met vluchtelingen), waar we in de toekomst nauwer mee 

willen samenwerken en afstemmen rond dit thema. 

5. Scholenbezoekronde 

5.1. Geleerde lessen 

We experimenteerden met aanpassingen in de Scholenbezoekronde van de wijk Sluizeken-Tolhuis-

Ham. De scholenfiches, met informatie over de verschillende scholen en foto’s (van gebouw en 

medewerkers) zijn een meerwaarde. Ouders benutten deze om informatie te noteren en achteraf 

fungeerden deze fiches als geheugensteuntje om te weten welke scholen bezocht werden. 

Het toeleiden van kwetsbare ouders naar de scholenbezoekronde is zeer intensief en niet evident. 

Hiervoor moet meer samengewerkt worden met verschillende partners en het is een verrijking om 

tolken in te schakelen. 

Uitleg geven over hoe de school werkt, met aandacht voor noden van ouders van instappende 

kinderen is niet evident. We bezorgden directies het resultaat van de ouderbevraging, met info over 

waar ouders nood aan hebben bij een schoolbezoek, maar het is niet evident om dit te vertalen in 

uitleg op de scholenbezoekronde. 

5.2.  Hoe kunnen resultaten/veranderingen duurzaam verankerd worden?  

Vanuit het Onderwijscentrum Gent onderzoeken we hoe we de aanbevelingen kunnen verwerken en 

aanpakken voor de toekomstige scholenbezoekrondes. We werken hiervoor in verschillende stappen: 

Intern zetten we de evaluaties samen en formuleerden we aanbevelingen (januari-februari 2018). We 

bekeken hoe het Onderwijscentrum Gent kan inzetten op de kwalitatieve verbetering van de 

scholenbezoekrondes. We hebben ingezet op het begeleiden van directies van scholen om een 

duidelijkere uitleg te geven over hun school. Vanuit Onderwijscentrum Gent werd daartoe in 
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november 2018 een workshop georganiseerd voor directies. Deze workshop werd verzorgd door 

medewerkers van “School in zicht”. We onderzoeken hoe we vanuit het Onderwijscentrum Gent 

directies daarin verder kunnen ondersteunen. We denken ook aan een checklist of sjabloon dat 

directies moeten volgen om het verhaal van hun school te vertellen. In die checklist of dat sjabloon 

zorgen we ervoor dat de vragen die ouders hebben opgenomen en behandeld worden. Daarnaast 

onderzoeken we of we directies actiever kunnen ondersteunen in functie van het geven van een 

presentatie tijdens de scholenwandeling. In november 2018 werd dit door Nathalie Van Lier, destijds 

projectmedewerker van deze proeftuin en Bredeschoolcoördinator in de Bernadettewijk, actief 

gedaan voor een aantal scholen. Dit verhoogde de kwaliteit van de presentatie.  

In de werkgroep kleuterparticipatie van het LOP basisonderwijs zijn verschillende toeleiders 

vertegenwoordigd (inloopteams, vzw Jong, OCMW, IN-Gent vzw, …). In deze werkgroep wordt nauw 

samengewerkt rond het aanmeldingssysteem “Meld je aan” en wordt afgesproken hoe de niet-

ingeschreven kleuters worden opgevolgd. We willen dit platform volgend jaar beter inzetten om 

kwetsbare ouders toe te leiden naar de scholenbezoekrondes in Gent. En beter nadenken over de inzet 

van tolken en toeleiders tijdens de scholenbezoekronde. 

6.  Wen- en instaptraject 

6.1. Geleerde lessen 

In het actieplan van de proeftuin schreven we uit dat we wilden inzetten op een ‘minimaal’ en 

‘maximaal’ traject waartussen scholen kunnen kiezen om hun instaptraject verder vorm te geven. We 

merken dat dit ‘maximale’ traject heel wat vergt van scholen. Daarom startten we met de observatie 

van wen- en instapmomenten om van daaruit acties in samenspraak met leerkrachten op te zetten om 

de wen- en instapmomenten kwalitatief te verdiepen.  

In de toekomst willen we sleutel 12 “Van de tijd een bondgenoot maken” meer inzetten: verandering 

vindt ingang stap voor stap, gaandeweg kunnen extra elementen toegevoegd worden aan de wen- en 

instapmomenten. Het beschreven maximale traject blijft een kapstok voor ons om na te denken over 

mogelijkheden om de momenten kwalitatief te verdiepen. 

Inzetten op visieontwikkeling over ouder-schoolsamenwerking, samenwerking met kwetsbare ouders 

en communicatie zijn aspecten die samenhangen met het vorm geven van de wen- en 

instapmomenten. Elementen die aan bod kwamen in professionaliseringsinitatieven lonen en vormen 

een basis om op verder te werken. 

We stellen vast dat er heel wat kruisbestuivingen zijn: aspecten kwamen terug in verschillende acties, 

wat elkaar versterkte. Door bijvoorbeeld op schoolniveau in te zetten op wen- en instapmomenten, 

én over scholen heen uitwisseling te organiseren en mogelijkheden van aanpak in de kijkwijzer te 

verwerken, creëerden we dynamieken waardoor leerkrachten reflecteerden over de wen- en 

instapmomenten en deze optimaliseerden en kwalitatief verdiepten. 

6.2. Hoe kunnen resultaten/veranderingen duurzaam verankerd worden?  

Op maat van school en leerkracht 

We werken op maat van de school en betrekken op de scholen zoveel mogelijk partijen. Voor de wen- 

en instapmomenten werken we nauw samen met de leerkrachten (van de klassen) én de brugfiguur. 

We ondersteunen hen om de wen- en instapmomenten kwalitatief te verdiepen. We proberen samen 

met scholen een schooleigen draaiboek te ontwikkelen, op maat van de verschillende betrokkenen, 



79 
 

dat als ondersteuning gebruikt wordt door de school. We ondersteunen schoolteams ook om deze 

processen zelf te blijven opvolgen en bijsturen. 

Kijkwijzer en draaiboek 

We ontwikkelden een kijkwijzer en draaiboek om scholen en kleuterleid(st)ers te ondersteunen bij het 

opzetten van wen- en instapmomenten. Deze instrumenten stellen we online (website 

Onderwijscentrum Gent) ter beschikking. 

Intern: Onderwijscentrum Gent 

We onderzoeken momenteel hoe we verdiepend kunnen werken rond dit thema en kennis kunnen 

delen met andere scholen. Daarnaast bekijken we ook hoe we de processen die lopen binnen de 

proeftuinscholen, blijvend kunnen ondersteunen.  

Op basis van de bijeenkomst rond warme overdracht werden bilaterale acties opgezet tussen scholen 

en kinderdagverblijven om samen te werken. Binnen de Brede School werd al een nieuwe afspraak 

gemaakt om samen te komen in het voorjaar. Daarnaast werd gestart met de ontwikkeling van een 

poster voor de wijk, met informatie over warme overdracht en doorstroommogelijkheden.   

7.  De stem van de ouders 

7.1. Geleerde lessen 

We stellen vast dat leerkrachten in vormingen en uitwisseling het erg inspirerend vinden om goede 

praktijken (van andere scholen (ook buiten de proeftuin)) te ontdekken. Dit geeft hen inspiratie om 

zelf aan de slag te gaan.  

Door handvaten te geven en samen met leerkrachten ouders te bevragen en de input te benutten in 

acties, leggen we linken tussen theorie en praktijk. Aanvankelijk wilden we meer methodieken 

ontwikkelen voor het bevragen van ouders. We stelden vast dat het vooral belangrijk is om een reflex 

te kweken om voor, tijdens en na acties het gesprek aan te gaan met ouders en het impliciete te 

expliciteren. 

7.2. Hoe kunnen resultaten/veranderingen duurzaam verankerd worden?  

De proeftuin werd gecoördineerd door het Onderwijscentrum Gent. Een van de teams, naast 

onderwijsontwikkeling, opvoedingswinkel Gent en brede school is het team ouderbetrokkenheid. Tot 

dit team behoren de brugfiguren. We werken vanuit dit project nauw samen met onze collega’s om 

expertise uit te wisselen en te delen. De resultaten van onze acties kunnen we delen met alle 

brugfiguren om zo ingang te laten vinden in alle scholen.  

8.  Contextanalyse  

We concluderen dat een vertrouwensband met ouders opbouwen, vanuit de school heel intensief is. 

En dat deze vertrouwensband heel precair kan zijn. Door een klein incident of gebeurtenis, kan de 

band verbroken worden. 

De inloopteammedewerker geeft aan dat het voeren van gesprekken met ouders, het begeleiden, het 

praten zeer intensief is. Dit is voor scholen niet evident om op die manier te doen. 
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Vanuit het Inloopteam Kind en Preventie worden de gezinnen, waar een begeleiding mee opgestart is 

verder opgevolgd. Door de samenwerking met de school, is de school ook beter op de hoogte van de 

werking van het inloopteam en is het duidelijker waarvoor op hen een beroep gedaan kan worden.  

Vanuit Onderwijscentrum Gent onderzoeken we verder hoe we scholen kunnen ondersteunen in het 

voeren van gesprekken met ouders. Een thema dat we verdiepend zouden willen bestuderen is ‘de 

bezorgdheden’ van ouders. ‘Overbezorgdheid’ wordt door de schoolmedewerkers vaak aangehaald als 

een reden waardoor sommige ouders hun kindje niet regelmatig naar school sturen (zie ook 

Stappenplan en registratie). We willen onderzoeken hoe hieraan preventief en proactief gewerkt kan 

worden door de school. We stelden vast dat, ook al is er een vertrouwensband met de school, voor 

sommige thema’s en onderwerpen ouders nood hebben aan een andere (niet-schoolse) partner om 

hierover het gesprek aan te gaan. 

9.  Stappenplan en registratie 

9.1. Geleerde lessen 

Er zijn grote verschillen tussen scholen in de mate waarin ze aanwezigheden en afwezigheden van 

kleuters in kaart brengen en opvolgen. Een goed stappenplan, waarin snel contact opgenomen wordt 

met ouders is cruciaal, net als het preventief werken. Dit sluit aan bij de dimensies van 

kleuterparticipatie die gehanteerd worden door de Vlaamse kleutercoördinator.  

9.2. Hoe kunnen resultaten/veranderingen duurzaam verankerd worden? 

Door informatiedoorstroom over bijvoorbeeld de kleuterparticipatierapporten van de 

kleutercoördinator wilden we scholen informeren over belang van registreren en opvolgen van 

afwezigheden. 

We zetten dit thema vanuit Onderwijscentrum Gent verder op de agenda. Dit door dit samen met het 

LOP basisonderwijs op de agenda te zetten.  

Tot slot onderzoeken we, aansluitend bij andere thema’s, hoe we vanuit Onderwijscentrum Gent 

intern medewerkers (bijvoorbeeld brugfiguren) kunnen 

versterken en scholen kunnen ondersteunen in de komende 

beleidsperiode. 

10.  Warm, welkom en wederkerig 

Het Lerend Netwerk stelde een publicatie samen met 

praktijkverhalen van de 7 Vlaamse proeftuinen. Het boek is 

een inspiratieboek voor kleuteronderwijs. Vanuit de 

verschillende proeftuinen evolueerden we van 

ouderbetrokkenheid (uit projectoproep) naar ouder-

schoolsamenwerking om de wederkerige dialoog meer in de 

verf te zetten. 

In het boek komen praktijken van de verschillende 

proeftuinen aan bod. 

Hier kunt u het boek downloaden. 

  

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/kleuterparticipatie/proeftuin-%E2%80%98samen-door-de-schoolpoort/publicatie


81 
 

Deel 6: Toekomstmuziek: (eind)noten i.f.v. kwalitatieve 

kleuterparticipatie via ouder-schoolsamenwerking 
 

In deze proeftuin ‘Samen door de schoolpoort” zetten we samen met 7 proeftuinscholen heel wat 

acties op in het kader van kwalitatieve kleuterparticipatie via ouder-schoolsamenwerking.  

Professionaliseringsnoden 

Uit de omgevingsanalyse leerden we dat er heel veel noden zijn op vlak van professionalisering 

(kleuterparticipatie, ouder-schoolsamenwerking, communicatie, kansarmoede, …). In onze proeftuin 

werkten we via verschillende sporen: we organiseerden vormingen, uitwisselingstafels en coachten 

leerkrachten en (kern)teams om dit thema op de agenda te zetten.  

We stelden vast dat dit én-én verhaal heel wat teweeg bracht: vormingen gaven input, inhouden ervan 

kwamen later terug op het kernteam of in coaching. En in uitwisselingstafels en vormingen ontmoetten 

deelnemers andere scholen en hoorden ervaringen, initiatieven, acties die andere leerkrachten 

uitgetest en opgezet hadden: een rijke inspiratiebron en sleutel tot verandering. 

Beleidsvoerend vermogen en externe begeleider  

Om verandering teweeg te brengen in organisaties, meer bepaald scholen, is het beleidsvoerend 

vermogen cruciaal. Een kernteam met mandaat bleek een belangrijke sleutel tot verandering. 

Daarenboven bleek de inbreng van een externe begeleider heel erg gewaardeerd te worden: input van 

kaders, een kritische blik op de bestaande werking én iemand die het thema mee opneemt, ermee 

over nadenkt en op de agenda zet. 

Concrete acties leiden tot verandering, visieontwikkeling gaat hand in hand 

In onze proeftuin gingen we aan de slag rond concrete acties: zoals het optimaliseren van wen- en 

instapmomenten aan de hand van een kijkwijzer en draaiboek. Door te vertrekken van de concrete 

praktijk, wordt ook duidelijk hoe vanuit een school gekeken wordt naar ouders en hoe visie vorm 

gegeven wordt. Een kruisbestuiving tussen concrete praktijk en visieontwikkeling is een krachtige 

motor tot verandering. 

12 sleutels 

Vanuit het Lerend Netwerk kregen we inhoudelijke input over kleuterparticipatie en ouder-school 

samenwerking. De 12 sleutels bleken een rijke manier voor scholen en betrokkenen om de eigen 

werking onder de loep te nemen en om in kaart te brengen wat werkt en waar uitdagingen liggen. 

Deze sleutels geven scholen en betrokkenen handvaten om mee aan de slag te gaan. Deze sleutels 

zouden in elke school aan bod moeten komen. 

Kwetsbare groepen: nood aan ondersteuning 

Uit het voorschools traject blijkt dat kwetsbare groepen (ruimer dan AMIF-doelgroep) nood hebben 

aan ondersteuning bij het leren kennen van de werking van scholen, wat kleuters leren op school en 

het maken van een schoolkeuze. Inloopteams zijn een belangrijke partner hierin. Zij hebben expertise 

in het werken met kwetsbare groepen en het inspelen op hun noden op verschillende domeinen. 

Dergelijke begeleiding en ondersteuning is zeer intensief. 
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Levende sociale kaart 

Via het ‘schaduwproject’ zetten we in de wijk Sluizeken, Tolhuis, Ham in op het leren kennen van 

organisaties in de wijk. Op niveau van directies en coördinatoren wordt er regelmatig samengezeten 

binnen bijvoorbeeld Brede School of in wijkactieteams. Uit de omgevingsanalyse bleek dat er ook 

nood was om elkaars werk beter te leren kennen. Het organiseren van schaduwen (meelopen met 

iemand tijdens de werkuren), maakte dit mogelijk. Een zeer intensieve organisatie, maar wel heel 

belangrijk om de sociale kaart van de wijk levend te maken. Een idee dat misschien opgenomen kan 

worden vanuit de sociale regisseurs van de Stad Gent. 

Contextanalyse en bevraging 

Een meerwaarde voor dit project was de opstart, waarin in een eerste fase een uitgebreide 

omgevingsanalyse werd gedaan. Op basis van de bevragingen van ouders, scholen (leerkrachten en 

directie) en partnerorganisaties werd een actieplan uitgewerkt. We deden dit overkoepelend, voor de 

proeftuin als geheel, met aandacht voor elke betrokken school. Door die eerste fase, konden we een 

actieplan opmaken op maat dat heel erg aansloot bij de reële noden. 

Veranderingstrajecten: langere termijn  

De proeftuin liep over één schooljaar en liet toe dat er heel wat geëxperimenteerd werd. We stelden 

evenwel vast dat voor het opzetten van veranderingsprocessen meer tijd nodig is en dat hierop over 

meerdere jaren moet ingezet worden.  

 

 

 

 

 

© Caroline Boudry, VBJK  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Kijkwijzer Schaduwen 

Kijkwijzer schaduwmoment 
 

Handleiding 

 
Schaduwen beoogt een kennismaking met andere organisaties en/of sectoren d.m.v. een echte 
onderdompeling in elkaars werkveld. Een soort meeloopstage met als doel elkaar en elkaars werking 
beter te leren kennen, de samenwerking te bevorderen, expertise van de deelnemers te vergroten 
en uiteindelijk te komen tot een betere zorg voor de eigen doelgroep. 
 
Om het maximum uit het schaduwen te kunnen halen, willen we je een kijkwijzer meegeven. 

Zo kan je voor je gaat schaduwen toch al eens even stilstaan bij wat je verwachtingen zijn van het 

schaduwmoment en wat je zoal te weten wil komen. 

Eventueel kan je zelfs al wat vragen noteren die je zeker wil stellen. Je kan uiteraard ook al eens de 

website van de organisatie onder de loep nemen! 

Neem ook al eens de reflectievragen van het luik ‘Na het schaduwen’ door. Deze kunnen je helpen 

zeer gericht te observeren! 

Laat je niet afschrikken door de 4 pagina’s. Niet alle vragen nemen evenveel tijd in beslag om ze te 

beantwoorden! 

Na het schaduwproject sturen we ook nog een evaluatie van het gebeuren door. We willen alvast 

vragen om ook dit formulier zeker in te vullen en samen met je kijkwijzer aan ons terug te bezorgen. 

Ook wij kunnen leren uit jouw ervaringen, bijvoorbeeld in het kader van toekomstige acties! Maar, 

we willen ook graag reacties en informatie bundelen om te delen met andere deelnemers! 

 

 

De kijkwijzer is ontwikkeld door het projectteam van ‘Samen door de schoolpoort’ en is geïnspireerd 

door de ‘Observatie- en reflectiefiche bij hospiteren’ van de school Sint-Salvator. 
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Kijkwijzer schaduwmoment 
 

Voordat je gaat schaduwen 

 

De organisatie 

Naam organisatie*:  ___________________________________________________________________________  

Adres organisatie:  ____________________________________________________________________________  

Contactpersoon + telefoonnummer:  _____________________________________________________________  

Tijdstip schaduwen:  __________________________________________________________________________  

(*organisatie kan zijn: school, buurtorganisatie, welzijnsorganisatie, jeugdwerking… De overkoepelende term ‘organisatie’ 

zal gemakshalve doorheen het ganse document worden gebruikt.) 

 

Voorbereiding 

Met welke reden bezoek je deze organisatie? Of, waarom kies je voor hun activiteit? 

 

 

Wat hoop je mee te nemen door het schaduwen? 

 

 

Heb je vragen die je zeker beantwoord wil hebben? Aan wie zijn die vragen gericht? 

 

 

Reflectie na het schaduwen 

 

Over de organisatie 

Doelgroep van de organisatie 

 

Medewerkers (en hun achtergrond)  

 

 

Corebusiness van de organisatie 
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Werking van de organisatie (op afspraak…, via intakegesprekken…, groepswerking of individueel,…) 

 

 

Openingsuren 

 

Beschrijving locatie en gebouw organisatie (eventueel foto toevoegen) 

Soms is het handig om aan ouders het gebouw te beschrijven wanneer je ouders of anderen wil toeleiden naar een 

organisatie. Het helpt dan winkels/herkenbare punten in de wijk te beschrijven, maar ook de deur van het gebouw of …  

 

 

Wat heb je bijgeleerd over de organisatie? 

 

 

Over de geschaduwde activiteit 

Welke activiteit heb je geschaduwd? 

 

Hoe heb je het schaduwmoment ervaren? Wat heb je gezien, gehoord…? 

 

Welke inzichten heb je verworven?  

- Op welke wijze communiceert de organisatie met haar doelgroep*?  

- Hoe verloopt het onthaal van de doelgroep*? 

- Hoe wordt omgegaan met de doelgroep? Wat valt jou op?  

- Hoe verloopt contact met andere organisaties? 

- Hoe verwijst de organisatie de doelgroep door naar andere organisaties? 

- Hoe ondersteunt deze organisatie de doelgroep? 

- Hoe wordt een netwerk gevormd rond de doelgroep? 

- Wat is grootste uitdaging voor organisatie? 

- Heb je nieuwe methodieken leren kennen? Een nieuwe aanpak? 

- … 

 

 

 

 (*doelgroep kan zijn: ouders, kinderen/leerlingen, cliënten, buurtbewoners…) 

 



86 
 

Over samenwerking 

Volstaat dit schaduwmoment om een samenwerking tot stand te laten komen? 

 

 

Wat voor samenwerking zou dit kunnen zijn? Bij wie kan je voor de samenwerking terecht? 

☐ ouders/kinderen… informeren over het bestaan van de organisatie 

☐ ouders/kinderen actief toeleiden 

☐ samen een actie opzetten, zoals……………………………………………………………………. 

☐ gebruik maken van elkaars faciliteiten 

☐ vorming krijgen van de organisatie rond methodieken… 

☐ …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Kan je zelf instaan voor de samenwerking? Of, is iemand anders van het team beter geplaatst om zo’n 

samenwerking op poten te zetten? 

 

Heb je extra informatie, ondersteuning, materiaal, gegevens, vorming… nodig om verder te kunnen of om je 

bovenvermelde collega te informeren? 

 

 

 

Hoe kan je met de vergaarde informatie in je organisatie aan de slag? Hoe ga je deze info delen met je 

collega’s? Zou je dit samen met iemand van de bezochte organisatie kunnen/willen doen? 

 

 

Effecten voor jezelf 

Heb je voor jezelf ideeën opgedaan voor activiteiten in je organisatie? 

 

 

 

Neem je iets mee over de begeleidersstijl/-houding van de geschaduwde collega? 
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Heeft het schaduwmoment je kijk op je doelgroep beïnvloed? Hoezo?  

 

 

 

Heeft het schaduwmoment je kijk op de geschaduwde organisatie beïnvloed? Hoezo?  

 

Bijlage 2: Evaluatie schaduwen 

 

Evaluatie schaduwen – deelnemers 

 

Het projectteam van de Gentse proeftuin ‘Samen door de schoolpoort’ wil op basis van jullie 

ervaring bekijken of dit initiatief voor herhaling vatbaar is. 

Beleving 

 

☐ Ik vond het interessant en heb wat bijgeleerd. Een aantal elementen zetten me aan het denken. 

☐ Ik wil onmiddellijk aan de slag met enkele dingen die ik heb gehoord/gezien/ervaren. 

☐ Ik vond het interessant, maar weet niet wat ik aan moet met dat wat ik gezien en gehoord heb. 

☐ Ik vond er niks aan. 

☐ Andere  _________________________________________________________________________ 

Leg uit waarom:  ____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Is deze actie voor herhaling vatbaar? 

 

☐ ja, jaarlijks ☐ ja, 2-jaarlijks ☐ neen 

Leg uit waarom: _____________________________________________________________________ 

 

Organisatie van het schaduwen 

 

Wat vond je van de organisatie vanuit het projectteam ‘Samen door de schoolpoort’? 
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* Was de uitnodiging voldoende duidelijk? Bedoeling helder? Was het duidelijk wat je moest doen? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

* Waren er voldoende keuzemogelijkheden? Ontbrak er volgens jou een organisatie? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

* Vond je de kijkwijzer een handige tool om je bezoek voor te bereiden? Om achteraf te reflecteren? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

* Wat heb je gedaan met de informatie die je verzamelde? Hoe wil je er in de toekomst mee aan de 

slag binnen de school/organisatie? Met je collega’s? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

De bezochte organisatie 

 

* Was het gemakkelijk een afspraak te maken met de organisatie waar je ging schaduwen? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

* Hoe verliep de ontvangst? Waren werknemers/cliënten/ouders… op de hoogte van je komst? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

* Heeft de activiteit die je mocht schaduwen je een beter beeld gegeven over de organisatie/school? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

* Was er een voor- en/of nagesprek? Hoe verliep dit? 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Wil je nog iets kwijt? Wat blijft het meeste bij? Of, heb je suggesties? 
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 __________________________________________________________________________________ 

 
 __________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 3: Overzicht schaduwmogelijkheden 

 

De scholen uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham maken deel uit van de 
proeftuin “Samen door de schoolpoort”.  Deze proeftuin kadert in een 
AMIF-project (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) met als 
doel het optimaliseren van de ouder-school samenwerking voor een betere 
kleuterparticipatie. 
 
Samenwerking met (omliggende) organisaties is onontbeerlijk wanneer je 
werkt met kwetsbare gezinnen. Maar, om te kunnen samenwerken moet 
je elkaar en elkaars organisatie kennen. 

Daarom zetten we voor alle partners in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham een 
schaduwmoment op. Dit houdt in dat medewerkers van de ene 
organisatie/school zelf elders een halve dag gaan meedraaien (een 
activiteit, een werking) en omgekeerd dat elke organisatie/school ook 
medewerkers van andere organisaties ontvangt. Dit om de banden tussen 
medewerkers van scholen en organisaties in de wijk aan te halen.   
 
Wat is schaduwen? 

Schaduwen beoogt een kennismaking met andere organisaties en/of 
sectoren d.m.v. een echte onderdompeling in elkaars werkveld. Een soort 
meeloopstage met als doel elkaar en elkaars werking beter te leren kennen, 
de samenwerking te bevorderen, expertise bij medewerkers te vergroten en 
uiteindelijk te komen tot een betere zorg voor de kinderen en hun gezin.  
 
Op onderstaande pagina’s vind je de organisaties organisaties (school, 

buurtorganisatie, welzijnsorganisatie, jeugdwerking…) die meewerken aan het 
schaduwenproject. De deelnemende organisaties, zijn alfabetisch 

geordend: 
 

- Basisschool De Mozaïek 

- Basisschool De Triangel 

- Basisschool Sint-Salvator 

- Buurtstewards 

- Buurtwerk Sluizeken-Tolhuis-Ham 

- CAW Oost-Vlaanderen – Nachtopvang 

- IBO ’t Sleepken 

- Kinderdagverblijf Bengelhof 

- Kras vzw & Diencentrum-Noord 

- SOT Baloe 

- vzw De Sloep 

 

Duid op het bijgevoegde keuzeformulier een top 3 aan. Het aantal 
plaatsen per organisatie is namelijk beperkt. We proberen in de mate van 
het mogelijke de orde van je top 3 te respecteren! 

Hou bij je keuze rekening met de schaduwmogelijkheden. Dit verschilt 

immers van organisatie tot organisatie. Per organisatie wordt telkens 

omschreven wat de mogelijkheden zijn (welke dag, welke uren, welke 

data …). Dit vindt je ook terug op het keuzeformulier. Concrete afspraken 

kunnen, wanneer de puzzel gemaakt is, worden vastgelegd.  

 
Het keuzeformulier mag je doorsturen naar heidi.verstappen@stad.gent, 
ten laatste donderdag, 11/10/2018. 

 

 

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/kleuterparticipatie
mailto:heidi.verstappen@stad.gent
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Basisschool De Mozaïek 

 

Onderstaande activiteiten willen we graag aanbieden aan partners (uit de 

buurt): 

•       Een zorgteam meevolgen: vrijdagvoormiddag van 10.00u-12.00u.  

Kan voorafgegaan worden door een gesprek met de 

zorgcoördinator (vb. van 9.00u tot 10.00u). 

 

•       Ouderlokaal op woensdag met aansluitend een gesprek met 

brugfiguur en/of zorgcoördinator over de samenwerking met 

ouders. 

 

•       Klasobservatie en meedoen – anderstalige nieuwkomers (halve 

dag kan bepaald worden) + eerste kleuter (graag op een 

dinsdagvoormiddag). 

 

 

 

 

 

Website Basisschool De Mozaïek 

http://www.demozaiek.be/ 

 

Basisschool De Triangel 

 

     Ouders 

 

 

 

   Buurt   Schoolteam 

 

Een brugfiguur werkt nauw samen met drie grote partners: ouders, 
schoolteam en buurt. Dit voor het welbevinden van het kind. 

De brugfiguur tracht om deze drie partijen bij elkaar te brengen. Zij/hij 
informeert, ondersteunt en helpt zowel de ouders als het schoolteam. 

Wil je graag meer informatie over wat een brugfiguur in de praktijk doet? 
Kom langs en beleef mee. 

Wat houdt het schaduwmoment in? Wat mag je verwachten? 

Draai mee op een namiddag en ontdek de dagelijkse taken van een 
brugfiguur: 

• De brugfiguur neemt je mee door de school en geeft een 
rondleiding. 

• Je loopt mee en maakt een schoolpoortcontactmoment mee. 

• Je neemt deel aan een activiteit die georganiseerd is voor de 
ouders. 

• Ik voorzie ook ruimte voor je vragen. 

Kind 

http://www.demozaiek.be/
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Website Basisschool De Triangel 

https://scholen.stad.gent/basis/triangel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Sint-Salvator 

 
 
Kom op woensdag kennis maken met onze school, Basisschool Sint- 
Salvator. 
 
Je ontmoet er een divers publiek en enthousiaste juffen die elke dag 
opnieuw het beste uit de kinderen halen. 
Je neemt een kijkje in onze kleuterafdeling. Deze werkt in mixgroepen van 
peuters, eerste en tweede kleuterklas. 
We zetten in op een rijk taalaanbod en bevorderen de zelfstandigheid. 
 
Als open school onthalen we alle ouders om 8u25 in de klas. Ouders 
spelen met hun kind, maken een praatje met de juffen en met andere 
ouders. 
 
Op woensdag staat nadien onze cafetaria open voor een 
ontmoetingsmoment tussen ouders en brugfiguur. In een informele sfeer 
gaat het over opvoedingssituaties en af en toe een schoolgebonden 
onderwerp. 
 

 

 

Website Basisschool Sint-Salvator 

http://www.sintsalvator-basisschool.be/ 

 

https://scholen.stad.gent/basis/triangel
http://www.sintsalvator-basisschool.be/
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Buurtstewards 

 

“Niet alles kan zomaar even geregeld worden, niet overal zijn eenvoudige 
regels op van toepassing, niet in elke situatie helpt het om met de vuist op 
tafel te slaan. Het gaat niet om objecten die opgeruimd moeten worden, 
het gaat om ménsen, hoe problematisch hun gedrag soms ook is… 
Kordaatheid zonder mededogen wordt repressie. De kunst is om 
kordaatheid en mededogen met elkaar te combineren… Die werkelijkheid 
draait om armoede, om onvermogen, om isolement, om onkunde, om 
onwetendheid en onnadenkendheid, en – jazeker – vaak ook om onwil.” 
(Van de Lans, 2010) 

Buurtstewards werken outreachend. Dit betekent dat we de baan opgaan 
en actief contact leggen met de doelgroep. We doen dit door middel van 
huisbezoeken/plaatsbezoeken, maar we gaan ook mee naar diensten. Via 
de huisbezoeken geven we vorm aan een aantal basisprincipes om het 
samenleven te bevorderen. 

Outreachend en aanklampend werken betekent dat we ons bij wijze van 
spreken ‘vastbijten’ in een case en dat we de gezinnen blijven opvolgen 
en op maat ondersteunen. 

Kom je schaduwen bij ons dan zal je twee buurtstewards ontmoeten en 
de coördinator: 

Buurtsteward 1 zal je onderdompelen in het reilen en zeilen van het 
onthaal. Onze dienst voorziet elke voormiddag permanentie via een 
beurtrol tussen de veldwerkers. Hier kunnen kwetsbare mensen een 
vraag komen stellen of hun straathoekwerker of buurtsteward opzoeken 
als ze in huis zijn… en ondertussen een koffie of thee drinken, de 
computer en telefoon gebruiken. 

Buurtsteward 2 zal je meenemen op pad en kennis laten maken met het 
outreachend en aanklampend werken met onze doelgroep. 

De coördinator verwelkomt je en zal na afloop ook nagaan hoe het voor 
jou geweest is. 

 

 

 Website Buurtstewards 

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtstewards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtstewards
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Buurtwerk Sluizeken-Tolhuis-Ham 

 

Maak kennis met buurtwerk en trek er samen met de buurtwerkers op uit 
voor een soep op de stoepactie in de wijk. Een eerste soepactie, op 16 
oktober, staat in teken van de ‘Dag van verzet tegen armoede’. 
 
Op 5 november nodigen we dan weer de bewoners van de 
appartementsblokken aan de Groene Briel uit om samen met hun buren 
een tas soep te drinken. 

Beide soepmomenten gaan telkens door van 11.00u tot 13.00u.  

Een ander schaduwmoment kan op 22 of 23 oktober, waarbij de 
buurtwerkers huisbezoeken doen om bewoners uit te nodigen voor een 
‘Brood en babbel’ op 18 november.  

 

 

Tip 
‘Brood en babbel’ is een ontmoetingsmoment waarbij bewoners in 
gesprek gaan met elkaar over verschillende thema’s zoals werk, 
gezondheid, gezin… Dit om elkaar, over verschillende culturen heen, 
beter te leren kennen.  
Bij interesse kan je zelf ook aansluiten op zondag 18 november. 

Website Buurtwerk Sluizeken-Tolhuis-Ham 

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-voor-
door-en-samen-met-bewoners/buurtwerk-de-wijken/buurtwerk-sluizeken-

tolhuis-ham 

 

CAW Oost-Vlaanderen - Nachtopvang 

 

Programma schaduwmoment 

Start schaduwmoment aan Baudelopark om 18u30 

Tussen 18.30u-20.30u: 

- Rondleiding in de gezinsnachtopvang 

- Info rond het project en de werking van de ‘gezinsnachtopvang’ 

- Info rond de functie van brugfiguur vs dienstverlener in de 

gezinsnachtopvang 

- In de mate van het mogelijke gesprek met gezinnen (hangt af van 

toestemming van gezinnen die op dat moment in de 

gezinsnachtopvang verblijven) 

Tussen 20.30u-21.30u: 

- Korte wandeling naar de reguliere nachtopvang. Ruimte om link 

met onderwijs te bespreken (impact op huiswerk, gedrag 

kinderen, hygiëne, lunch, enz.). 

- Rondleiding in de reguliere nachtopvang 

- Vanaf 21.00u komen mensen toe in de nachtopvang 

- Opnieuw ruimte om ervaringen, indrukken uit te wisselen met 

brugfiguur. 

Belangrijk: dit schaduwmoment wordt enkel opengesteld voor 

geïnteresseerden uit het onderwijsveld. Omwille van de privacy, maar ook 

omwille van de wijze van werken dat eigen is aan de functie van 

brugfiguur, zal het schaduwmoment eerder een kennismaking zijn, men 

zal niet als brugfiguur meedraaien in de werking. 

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-voor-door-en-samen-met-bewoners/buurtwerk-de-wijken/buurtwerk-sluizeken-tolhuis-ham
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-voor-door-en-samen-met-bewoners/buurtwerk-de-wijken/buurtwerk-sluizeken-tolhuis-ham
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-voor-door-en-samen-met-bewoners/buurtwerk-de-wijken/buurtwerk-sluizeken-tolhuis-ham
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Mogelijke schaduwdata:  

- 24/10 samen met Dorien 

- 25/10 samen met Tine 

- Latere data in overleg 

 

 

Website CAW Oost-Vlaanderen 

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/opvang/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBO ‘t Sleepken 

 

Wij bieden opvang aan kinderen vanaf 2,5 jaar t.e.m. het tweede leerjaar 

voor kinderen van de vier wijkscholen. Tijdens vakantiedagen bieden we 

opvang tot 12 jaar. 

 

Ook ouders hebben hun plaats in de opvang. Er is steeds tijd en aandacht 

voor een praatje of uitwisseling.  

Diversiteit en meertaligheid krijgen dan ook een zichtbare plaats, opdat 

ouders, kinderen en begeleiders zich er thuis voelen. 

Iedereen is welkom! 

 

Kom dus zeker proeven van de kinderlijke energie die heerst in de 

naschoolse opvang van ’t Sleepken op een doordeweekse dag: 

- Samen met de begeleiders ga je de kinderen ophalen in de scholen en 

stap je mee met de rij naar de opvang 

- Even tot rust komen met een gezond 4-uurtje 

- Tijd voor actie: Beleef een spelmoment! Woepie! 

(Afhankelijk van een woensdagnamiddag of andere weekdag kan het 

programma er anders uitzien.) 

Er kan ook ruimte gemaakt worden om met de begeleiders of de 

verantwoordelijke in gesprek te gaan! 

Website IBO ‘t Sleepken 

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/kinderopvang/buitenschoolse-
opvang/opvanginitiatieven-ibos/ibo-t-sleepken 

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/opvang/
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/kinderopvang/buitenschoolse-opvang/opvanginitiatieven-ibos/ibo-t-sleepken
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/kinderopvang/buitenschoolse-opvang/opvanginitiatieven-ibos/ibo-t-sleepken
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Kinderdagverblijf Bengelhof 

 

Wanneer je werkt in een kinderdagverblijf, is elke dag anders. Elke dag 
zorgen de begeleidsters, pedagogisch coach en verantwoordelijke voor 
een kwaliteitsvolle opvang met oog voor elk kindje en in samenwerking 
met de ouders! Vraag je je af hoe we deze kwaliteitsvolle opvang 
realiseren? Heb je altijd al eens het reilen en zeilen van een 
kinderdagverblijf willen opsnuiven? Benieuwd  naar hoe het er in een 
(baby of peuter-)groep aan toe gaat? Of zou je je net willen laten 
inspireren via onze pedagogische visie waar we zoveel belang aan 
hechten?  

Geen betere manier om een antwoord op deze vragen te verkrijgen door 
bij ons langs te komen. Wij willen jullie heel graag verwelkomen in onze 
werking, zo kan je een onthaal, eet- en/of fruitmoment meemaken. 
Tijdens deze momenten is er zeker en vast tijd om ervaringen uit te 
wisselen met de begeleidsters. Een gesprek met de pedagogisch coach 
en/of verantwoordelijke is ook zeker mogelijk om meer informatie te 
krijgen over hoe we aan de slag gaan met de (pedagogische) visie in de 
theorie én praktijk, hoe we ons team ondersteunen en hoe we met 
ouders samenwerken om de betrokkenheid te garanderen. 

 

Hopelijk tot ziens!  

 

 

Website Kinderdagverblijf Bengelhof 

http://www.bengelhofvzw.be/home.html 

Kras vzw en Dien-Noord: de werking 

 
Kras vzw is een netwerk van 16 vrijwilligerswerkingen actief in 
armoedebestrijding. Samen met de mensen in armoede en andere 
organisaties proberen we drempels naar een menswaardig bestaan in 
onze stad aan te pakken. Verspreid over het hele Gentse grondgebied 
bereiken we met meer dan 500 vrijwilligers ruim 13.000 mensen in 
armoede.   
In Sluizeken-Tolhuis-Ham kan men bij Dien-Centrum Noord terecht voor 
sociale begeleiding (het verkrijgen van allerlei informatie, hulp bij het 
vervullen van administratieve formaliteiten, bemiddeling en 
doorverwijzing, advies bij financiële en budgettaire problemen) en indien 
nodig, voor tijdelijke materiële ondersteuning zoals voeding en kledij. 
Wekelijks sorteert een ploeg vrijwilligers het binnengebrachte 
tweedehandsmateriaal voor de klerenverkoop en de rommelbeurs. Met 
de opbrengst ervan wordt de werking van de dienst gefinancierd. 
 
Schaduwmoment 
Tijdens het schaduwmoment zouden geïnteresseerden kunnen 
‘inschuiven’ bij de bezoekers van de dienst of meelopen met de 
vrijwilligers bij de voedselondersteuning of het sorteerwerk. Er kan ook 
gekozen worden voor een uitwisseling met de coördinator van Kras vzw 
en/of de vrijwilligers van de lokale Krasdienst.  
 
  

 

Website Kinderdagverblijf Kras vzw https://www.krasgent.be/ 
 
https://www.krasgent.be/diensten/dien-centrum-noord.html 

http://www.bengelhofvzw.be/home.html
https://www.krasgent.be/
https://www.krasgent.be/diensten/dien-centrum-noord.html
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SOT Baloe 

 

Vzw Jong heeft in 7 Gentse wijken een buurtspelotheek. Een spelotheek is 
een semiprofessionele werking die zich tot doel stelt via het uitlenen van 
(spel)materiaal kinderen en ouders te ondersteunen in het optimaliseren 
van de ontwikkelingskansen van het kind. 

Centraal in deze opdracht staat de ondersteuning van kinderen in hun 
persoonlijkheidsontwikkeling: motorisch, emotioneel, sociaal en cognitief. 

Dat wordt gerealiseerd door het uitlenen van materiaal 
(speelgoed/spelmateriaal/boekjes/video’s) en het opzetten van projecten 
die bijdragen tot deze opdracht. Door het stimuleren van interacties in de 
vrije tijd en het stimuleren van spel en ontmoeting tussen kinderen, 
ouders-kinderen en ouders-ouders streeft men naar het optimaliseren 
van ontwikkelingskansen van kinderen. Dat alles gebeurt vanuit een hoge 
betrokkenheid op en inbedding in het wijkgebeuren. 
 

Er worden 4 te realiseren functies onderscheiden: 

-          Uitlenen van spelmateriaal 

-          Realiseren van ontmoeting op buurtniveau 

- Aanbieden van informatie, in het bijzonder inzake 
opvoedingsondersteuning en vrijetijdsbesteding, 
onderwijsmogelijkheden en -ondersteuning 

-          Activeren van maatschappelijke betrokkenheid, in het 
bijzonder het vergroten van de buurtbetrokkenheid 

Programma schaduwmoment 
Je kan meelopen tijdens onze uitleen/ontmoeting op woensdagnamiddag 
(14.30u-16.30u) of vrijdagnamiddag (15.30u-18.00u). Het 

uitleen/ontmoetingsmoment is de hooftaak van onze werking.  
(Daarnaast hebben we twee grote projecten die we tweewekelijks 
hebben lopen op donderdagvm: Ouder-Tijd (we doen met ouders uit de 
wijk/werking allerlei activiteiten, zonder de kinderen, dit kan gaan van 
info, uitstap, koken, knutselen...) en Ouder Kind Ontmoeting i.s.m. De 
Sloep (0-2,5 jarigen met hun ouders)). 
 
We werken tijdens de uitleenmomenten met een 3-tal vrijwilligers  
2 beroepskrachten. Dit is ook nodig - vooral op woensdag met een 
opkomst van gemiddeld een 50-tal ouders en kinderen. Op vrijdag is het  
een stuk rustiger (gemiddelde opkomst 20-tal ouders). 
 
Tijdens de uitleen/ontmoeting heeft de begeleider als taak: 
 
- controleren van binnengekomen speelgoed, boeken, verteltassen 
- controleren van materiaal dat men meeneemt 
- zorgen voor een warm onthaal: mensen verwelkomen, koffie aanbieden, 
praatje slaan... 
- begeleiden ontmoetingstafel: spel spelen met kinderen/ouders, 
knutselen (op vrijdag), gesprekjes met ouders-kinderen... 
- inschrijven + uitleg nieuwe leden (wekelijks ontvangen wij meerdere 
nieuwe gezinnen) 
- lokaal waar collectie speelgoed staat: 'toezicht' houden, uitleg geven 
indien ouders hulp nodig hebben 
- speelgoed afwassen, herstellen... 
 
De gemarkeerde taken zijn activiteiten die je als schaduwer kan 
opnemen!  
 
 
Reken een half uur vóór de uitleen/ontmoeting en een half uur ná de 
uitleen/ontmoeting voor uitleg, taakverdeling en mogelijkheid tot vragen 
stellen. 
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Website vzw Jong/Spelotheek Baloe 

https://www.vzwjong.be/spelotheek/baloe 

Website Stad Gent/Spelotheken 

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/ouders/spelotheken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzw De Sloep 

 

De SLOEP is een open huis voor laagdrempelige gezinsondersteuning aan 
alle gezinnen met kinderen en zwangere gezinnen (werkgebied Gent-
Noord-Oost). Dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. De 
SLOEP biedt uiteenlopende dienstverlening voor ouders en kinderen aan. 
Ouders kunnen er dus steeds terecht voor allerlei kleine en grote vragen, 
er is extra aandacht voor het domein van de preventieve 
gezondheidszorg, opvoeding en/of de psychosociale noden van de 
gezinnen. 

We bieden zowel individuele dienstverlening als groepswerkingen aan.  
 
Doordat het moeilijk is om jullie een kijkje te laten nemen in de 
verschillende deelwerkingen van De SLOEP, hebben we ervoor gekozen 
dat jullie de woensdagnamiddag welkom zijn (niet op 17 oktober). Van 
14.00u tot 15.00u kunnen vrouwen uit de buurt sporten bij ons. We 
brengen vrouwen samen die voor een gezonde levensstijl willen kiezen: 
samen sporten, gezond koken, ervaringen uitwisselen, ontspannen, 
zorgen voor jezelf… Van 15.00u tot 15.30u zitten we nog kort even samen 
om een gezond thema kort te bespreken en/of toe te lichten in groep.  

Terwijl dat de vrouwen aan het sporten zijn, kunnen hun kinderen bij ons 
spelen. We voorzien kinderopvang voor de allerkleinsten, maar ook voor 
iets grotere kinderen waar we samen een spel mee spelen. 

Je kan ervoor kiezen om samen met de vrouwen te sporten en daarna 
deel te nemen aan de groepsessie of je kan ervoor kiezen om een handje 
te helpen in onze kinderopvang. 

 

https://www.vzwjong.be/spelotheek/baloe
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/ouders/spelotheken
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Aangezien dit slechts een klein deeltje van onze werking toelicht, geven 
we graag ook wat uitleg bij de totale werking van De SLOEP. Dit kan op de 
dag zelf, na de activiteit. (Maar, bij voorkeur doen we dit in groep op 17 
oktober 2018, Dag van de Armoede.)  

 

 

Website vzw De Sloep 

https://www.desloep.be/ 

 
 

 

Tip 
We nodigen jullie graag uit voor onze activiteit die doorgaat in De 
SLOEP op de ‘Dag Tegen Armoede’ 17/10: we laten verschillende 
mensen uit de doelgroep van De SLOEP aan het woord waardoor de 
stem van de “gekleurde armoede” ook gehoord kan worden. Ze 
vertellen hun eigen verhaal, hoe ze De SLOEP leerden kennen en wat 
de werking van De SLOEP voor hen betekent.  
Dit gaat door van 13u tot 15u. Inschrijvingen hiervoor lopen via 
Gentinfo (09 210 10 10 of go.stad.gent/tamtamtegenarmoede). 

 

 

https://www.desloep.be/
http://inschrijvingevenementen.gent.be/Event/Details/9d4104f2-83ba-e811-9acc-00505698671c

