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Wie zijn wij... 

• Studententeam Wageningen Universiteit 

 

• Duur: 8 weken  
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    Nordwin College  
      (voorheen AOC Friesland)  
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1. Onze Opdracht 

Hoe betrekken we ouders door 
middel van groene activiteiten?  



1. Onze Opdracht (1\2) 

• 2011 Stadsboer project 

• Nordwin College: lessen op 2 basisscholen 
(Plataanschool & OBS Trianova) 

• “Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid?” 

• Past binnen landelijk beleid 

• Idee: groene activiteiten 



1. Onze Opdracht (2\2) 

• Ouderbetrokkenheid = ouders investeren tijd, geld en 

emotionele steun in de educatie van hun kind  

• School & thuis  

 

• Groene activiteiten = theoretische en praktische 

activiteit gerelateerd aan natuur en milieu 

• Sport, voedsel, natuurrecreatie, tuinieren 



Voorbeeld uit Amsterdam  



2. Hoe hebben we onderzoek 
gedaan? 

Artikelen, rapporten, boeken en 
interviews 



2. Hoe hebben we onderzoek gedaan? (1\2) 

• Hoofdvraag:  

Welke groene activiteiten bieden mogelijkheden 
voor betrokkenheid van ouders (kinderen tussen 9 en 12)  

bij schoolactiviteiten in Heechterp-Schieringen? 

 

• Bredere blik: multiculturele wijken in NL 



2. Hoe hebben we onderzoek gedaan?(2\2) 

• Literatuuronderzoek  

• Interviews: 28 

 



 Kalverdijkje Area 

Community Garden 

Plataan School 

Community Centre & 
Frontline Team 

Meetingpoint 

Heechterp 

Schieringen 



3. Wat is de uitkomst? 

Inzicht in de kansen en uitdagingen 
rondom ouderbetrokkenheid 



3. Wat is de uitkomst? (1\7) 

Waarom zijn ouders wel betrokken? 
• Open sfeer 

• Open staan voor ouderbetrokkenheid 

• Flexibiliteit  

• Communicatie 

 

• Activiteiten met eigen kind  

• Voeding-gerelateerd 

• Sociale contacten  

 

 



3. Wat is de uitkomst? (2\7) 

Redenen voor lagere ouderbetrokkenheid 
• Tijdsgebrek  

• Problemen  

• Taal- en cultuurbarrière  

• Schroom 

• Verschillende verwachtingen 

• Ouder én kind activiteiten  

 

• Geld is NIET het probleem  

 

 

 



3. Wat is de uitkomst? (3\7)  

Krachten 
Zwakke 
Punten 

Kansen Bedreigingen 

SWOT 

Intern 

Positief Negatief 

Extern 



3. Wat is de uitkomst? (4\7) 

Kracht:  

1. Activiteiten passen bij vraag vanuit wijk 

2. Veel sportactiviteiten 

3. Veilige buurt 

4. Veel groen  

5. Pro-actieve communicatie  



3. Wat is de uitkomst? (5\7) 

Zwakke punten: 
1. Geen vaardigheden  
2. Gebrek aan financiën 
 
3. Ineffectieve communicatie  
4. Culturele verschillen  
5. Ouders voelen zich niet welkom  
6. Tijdsgebrek 
7. Problemen achter de voordeur  
8. Ouder én kind activiteiten 
 



3. Wat is de uitkomst? (6\7)  

Kansen:  
1. Sociale contacten  
2. Gezondheid  
3. Verbeterde schoolprestaties  

 
4. Promotie voor scholen  
5. Samenwerking belanghebbenden  

 
6. Cultuur- en voedingsactiviteiten 
7. Natuurrecreatie  



3. Wat is de uitkomst? (7\7)  

Bedreigingen:  

1. Voortbestaan buurttuin 

2. Bezuinigingen  

3. Conflicten tussen culturen  

4. Continuïteit van activiteiten 

5. Samenwerking  

     belanghebbenden  



4. Ideeën voor scholen, ouders en 
het Nordwin College 

 

Wat kunt u doen? 



Idee voor ouders:  
Adopteer een plant 

 



4. Ideeën (1\4) 

Meer ideeën voor ouders: 

 

• Doe iets met wat jouw kind thuisbrengt  

• Gebruik jouw vaardigheden  

• Loop het klaslokaal binnen  

• ‘Afvalloze’ lunch  

 

  

 



Idee voor school: 
Koffie & Thee 

 

  

 



4. Ideeën(2\4) 

Meer ideeën voor basisscholen:  

 

• Nodig ouders persoonlijk uit  

• Maak geen vaste tijdsplanning 

• Laat ouders materiaal meegeven 

• Geef kinderen iets mee naar huis 

• Instructie aan ouders 

• Maak groene activiteiten onderdeel van 
curriculum  



Idee voor het Nordwin College: 
Bezoek Eddy! 

 

  

 



4. Ideeën (3\4) 

Meer ideeën voor het Nordwin College: 
 
• Activiteiten:  

– meer 
– kort (max. 1 uur) 
– voor lange termijn 

• Deel informatie uit  
• Informeer ouders en scholen tijdig   
• Geen sport; maar natuurrecreatie, voeding en 

tuinieren 
 
 



Idee voor een activiteit: 
Fotowedstrijd 

 

  

 



4. Ideeën (4\4) 

Meer ideeën voor activiteiten: 

 

• Vaste schooltuin  

• Rondleiding door kinderen in 
schooltuin/speelplaats 

• Interactieve spellen  

• Kinderen interviewen (groot)ouders  

• Culturele avond met eten  

• Survivalactiviteiten 

 

 



5. Samenvatting 

Groene Activiteiten 

& 

Ouderbetrokkenheid 

 



5. Samenvatting 

• Groene activiteiten en ouderbetrokkenheid 

• Ouderbetrokkenheid: basisscholen, relevante 
organisaties EN ouders 

• Mogelijkheden zijn aanwezig 

 

 

 

 



5. Samenvatting 

 

 

 

 

Wij willen allen die hier aan mee 
hebben gewerkt hartelijk bedanken! 



Meer informatie 

• Intekenlijst 

• 2 rapporten: 

– Korte samenvatting (Nederlands) 

– Onderzoeksrapport (Engels) 



6. Vragen en opmerkingen 

Maartje.Pronk@wur.nl 

Monika.Piessens@wur.nl 
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