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Het Netwerk Ouderinitiatieven (www.netwerkouderinitiatieven.nl) bestaat uit
ongeveer 100 over het land verspreide initiatieven die actief zijn voor ouders.
Initiatieven die:
•
•

door ouders zijn opgezet of door professionals
gericht zijn op een specifiek onderwerp of voor onderwijs in het algemeen

Ouderinitiatieven functioneren geheel op zichzelf (voornamelijk op vrijwillige basis).
Ieder heeft zijn eigen speerpunten en aanpak. Velen organiseren thematische
bijeenkomsten om ouders te versterken in hun handelen in relatie tot het onderwijs.
De meesten steunen en advieser ouders met hulpvragen met ervaringsouders. Door
het aanklikken van initiatieven op de kaart van het netwerk vind je meer informatie.
Het netwerk is opgebouwd met ondersteuning
van VSB fonds en NSGK voor het gehandicapte
kind. Enkele initiatieven vormen op dit moment
een coöperatieve vereniging om de stem van
ouders beter te kunnen laten horen.
In wisselende samenstellingen werken initiatieven
aan projecten. Enkele actuele voorbeelden:
•

•

•

de cursus Samen sterk, waarin ouders de
principes van handelingsgericht werken
voor ouders worden bijgebracht door
andere ouders die daarin zijn geschoold.
het project “Wat ouders verwachten van
passend onderwijs” waarin de kijk van
ouders op de inrichting van passend
onderwijs wordt verzameld in
ouderontmoetingen door het hele land.
De Onderwijsklas, waar kennis wordt
verstrekt aan ouders en professionals die de onderlinge samenwerking bevordert.

In wisselende samenwerking bemoeien initiatieven zich op politiek vlak actief bemoeid met
de vorming van de passend onderwijs en vervullen ze een monitorfunctie voor de Tweede
Kamer. Vanuit het netwerk is mede vormgegeven aan het steunpunt medezeggenschap.
Ouderinitiatieven zijn altijd bereid om van gedachten te wisselen over samenwerking
met ouders. Neem rechtstreeks contact op of via contact@netwerkouderinitiatieven.nl
De volgende ouderinitiatieven bevinden zich in Noordoost Nederland: oudervereniging passend onderwijs
Fryslân, Geluk Talent, Westerkwartier, expertisepunt ouderbetrokkenheid Noord Nederland, professionele
leergemeenschap ouders en leerkrachten, werkgroep Ouders Dichtbij, oudercollectief Harm Jan Zondag, stichting
Volgbaar Onderwijs (voorheen ouderplatform HAVOplus), GMR Conod, Samen-Binden, We bouwen Samen,
ouderbetrokkenheid Eduwiek, resonansgroep Zuidwest Drenthe, Opvallend Jezelf, Ouders SWV De Brug,
Ouderplatform Sine Limite, Q-fit, Ootmarsum, stichting Verzorgd, Platform Allochtone Ouders en Onderwijs
Enschede en Ouders & Onderwijs Twente.

