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Ouderbetrokkenheid bij de school kan een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

kinderen (Boonk, Gijselares, Ritzen, & Brand-Gruwel, 2018). De aanwezigheid van een gedeelde visie 

op het onderwijs in de school wordt als voorwaarde gezien voor het succesvol implementeren van 

onderwijsinnovaties, zoals het werken met ouderbetrokkenheidsprogramma’s (Durlak & DuPre, 

2008; Kools & Stoll, 2016). Scholen die de ouder-schoolrelatie willen stimuleren doen er daarom 

goed aan een gedeelde visie op dit onderwerp te ontwikkelen.  

 

Weinig is bekend over hoe scholen een gedeelde visie kunnen ontwikkelen (Hammerness, 2009). 

Gedeelde visie lijkt zich te ontwikkelen in een proces van samenwerking tussen alle 

belanghebbenden bij de visie, waarin kritische reflectie en uitwisseling van kennis, ervaringen en 

opvattingen centraal staan (Hammerness, 2009; Fullan, 2011; Senge e.a., 2012). Daarnaast zou 

gedeelde visie een kernonderdeel zijn van een ‘professionele leergemeenschap’ (PLG): een groep 

(onderwijs)professionals die hun praktijkervaringen met elkaar delen en hier gezamenlijk op 

reflecteren, met als doel het leren van zowel leerlingen als leerkrachten te stimuleren (Vangrieken, 

Meredith, Packer, & Kyndt, 2017).  

 

In de huidige studie wordt verondersteld dat juist het werken in een PLG ook de ontwikkeling van 

gedeelde visie kan stimuleren. We onderzochten of en hoe een school gedeelde visie op de ouder-

schoolrelatie ontwikkelt door twee jaar lang samen te werken in een PLG met teamleden en ouders 

gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen ouder en school.   

 

De studie was een kwalitatieve ‘single case study’ (Yin, 2018). Op een basisschool in de Randstad 

werd voor een periode van twee jaar een PLG gecreëerd met teamleden en ouders, die om de zes 

weken samen kwamen, gericht op het stimuleren van de ouder-schoolrelatie. Gebruikte 

databronnen zijn de audio-opnames en transcripten van alle PLG-bijeenkomsten en meerdere 

interviews met de PLG-leden. De data zijn gecodeerd volgens thematische analyse (Braun & Clarke, 

2006). 

 

De PLG bleek tot op zekere hoogte een geschikt instrument om een gedeelde visie op de ouder-

schoolrelatie te ontwikkelen. Tijdens de PLG-bijeenkomsten werden diverse normen helder die PLG-

leden stelden aan de school en ouders in de ouder-schoolrelatie. Na vaststelling door PLG-leden dat 

een geformaliseerde gedeelde visie op de ouder-schoolrelatie in school ontbrak, focusten de PLG-

leden zich in de tweede helft van de interventie op het formuleren van een plan om samen met 

teamleden, ouders en kinderen een dergelijke visie te creëren. Enkele obstakels voor het realiseren 

van een partnerschapsgerichte visie op de ouder-schoolrelatie werden geobserveerd, zoals het 

bestaan van  ‘deficit-perspectieven’ op ouders.  



 

De resultaten duiden op een gefaseerd proces van visieontwikkeling in een PLG, met eerst een 

verkenning van de heersende normen, daarna aandacht voor de procesmatige aspecten van 

visievorming en in een mogelijk daaropvolgende fase, het vormgeven van een gedeelde visie met alle 

betrokkenen. De resultaten impliceren dat visieontwikkeling een langdurig proces is. De studie 

verschaft nieuwe kennis over visieontwikkeling en biedt scholen suggesties hoe te starten met het 

ontwikkelen van een gedeelde visie op de ouder-schoolrelatie.  
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