Het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid
(hoofdlocaties)

‘Ouders stappen
gemakkelijker op ons
af. Dat maakt dat
wij als school beter
op de hoogte zijn
van de leefwereld
van onze leerlingen.’
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Wilt u meer informatie of contact opnemen? Ga naar
www.expertisepuntouderbetrokkenheid.nl

Volg de Expertisepunten en twitter mee!
@EDventure_EPO
#ouderbetrokkenheid

EDventure is de landelijke vereniging
van onderwijsadviesbureaus en een
keurmerkorganisatie. Alle aangesloten
onderwijsadviesbureaus dragen het
Keurmerk Onderwijsadvies. Ook de
Expertisepunten Ouderbetrokkenheid
voldoen aan de kwaliteitscriteria van
dit keurmerk en leveren hoogwaardig
onderwijsadvies.
Meer informatie: www.edventure.nu
© Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van
EDventure.

Ouderbetrokkenheid
maakt verschil

‘Na onderzoek weten
wij concreet op welke
wijze er gewerkt
kan worden aan het
vergroten van ouderbetrokkenheid binnen
onze gemeente.’

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs krijgt
meer en meer aandacht. Ook educatief partnerschap
tussen ouders en school is een actuele term.
De formele invloed van ouders en samenleving
groeit, mede door de komst van ‘passend onderwijs’.

Ouderbetrokkenheid maakt verschil

Doelgroep(en)

Producten en diensten

Ouders

Zou u graag in gesprek gaan met leraren en andere ouders over
opvoeding en onderwijs? Organiseer samen met uw school en
een Expertisepunt een interactieve thema-avond en ga in
debat!

betrokkenheid er toe doet en dat kinderen

Vroeg- en voorschoolse educatie

gebaat zijn bij samenhang in hun wereld

Wat kunnen de Expertisepunten

Primair onderwijs

thuis, de buurt en de school. Aangetoond is

voor u betekenen?

dat een hoge mate van ouderbetrokkenheid

Om de driehoek school, gezin en samen-

Hoe bespreek je bijzonderheden in de ontwikkeling van peuters
en kinderen met hun ouders? Neem kennis van gesprekstechnieken en -vaardigheden en breng die in de praktijk.
De Expertisepunten bieden diverse trainingen op het gebied van
oudercommunicatie.

bijdraagt aan betere (leer-)prestaties in de

leving te bekrachtigen, bieden de

ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Expertisepunten een paraplu van diensten

Ouderbetrokkenheid is al op jonge leeftijd

en producten voor de doelgroepen:

direct van invloed op de schoolprestaties en

■

Ouders

het sociale gedrag van kinderen en jongeren.

■

Scholen

Onderwijs en opvoeding is een gezamenlijke

schappelijk doel: het versterken van ouder-

verantwoordelijkheid van ouders en school.

betrokkenheid in vroeg- en voorschoolse

Wetenschap, onderwijsveld, politiek en

educatie, primair en voortgezet onderwijs en

samenleving zijn het erover eens dat ouder-

middelbaar beroepsonderwijs.

(vroeg- en voorschoolse educatie, primair
‘Landelijk dekkend, regionaal maatwerk’

en voortgezet onderwijs en middelbaar
■

Primair onderwijs

Uit onderzoek blijkt welke factoren positief van invloed zijn op
leerprestaties. De Expertisepunten leggen u uit wat werkt.

Voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs

Hoe werkt het puberbrein? Tijdens een training komt u van alles
aan de weet, o.a. hoe er thuis en op school een prettig, leerzaam
klimaat kan worden gecreëerd om pubers veilig de sprint van kindertijd naar volwassenheid te laten maken.

Middelbaar beroepsonderwijs

Voldoen uw leraren aan de tien criteria van het Keurmerk Leraar
Leerling Ouders? De Expertisepunten helpen u op weg naar een
heldere visie op ouderbetrokkenheid.

Gemeenten

Inzicht krijgen in de mate van ouderbetrokkenheid binnen de
gemeente? De Expertisepunten laten u zien op welke aspecten
winst te behalen valt of behaald is via een nul- en effectmeting.

Gemeenten

en zijn alle aangesloten bij EDventure, de
vereniging van onderwijsadviesbureaus en

De Expertisepunten leveren maatwerk op uw

tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de

specifieke vraag. Om u een idee te geven hoe

kennis van de regionale context bieden

een Expertisepunt u van dienst kan zijn, vindt

zij maatwerk op uw specifieke vraag.

u hiernaast een greep uit het aanbod:

De Expertisepunten hebben één gemeen-

Ouderhulpkaarten ondersteunen ouders bij het begeleiden van
hun kinderen bij het onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van
Taal en Lezen.

beroepsonderwijs)

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid
vormen een landelijk dekkend netwerk

Primair onderwijs

‘Samenwerken met
de leerkracht van
onze zoon zorgt
ervoor dat wij als
ouders ons steentje
kunnen bijdragen
aan het onderwijs.’

