Samenvatting antwoorden vragen 6 t/m 10 eerste inventarisatie
Netwerk Ouderinitiatieven, Mei 2011
Eind april zijn alle tot dan toe aangemelde initiatieven benaderd om op de website
www.netwerkouderinitiatieven.nl 10 vragen in te vullen. De vragen 1 t/m 5 gingen over de organisatie
en kenmerken van het initiatief. Deze antwoorden zijn als aanvullende informatie bij het initiatief op de
kaart te raadplegen. De vragen 6 t/m 10 waren opgesteld om te inventariseren waar de initiatieven
ondersteuning bij kunnen gebruiken of anderen in zouden kunnen ondersteunen.
Tot half mei hadden 10 initiatieven een inventarisatie ingevuld (hartelijk dank hiervoor!). Hieronder is
een samenvatting te vinden van de antwoorden van deze 10 reacties op de vragen 6 t/m 10.
6. Wat zijn actuele vraagstukken bij het initiatief? (zowel organisatorisch als inhoudelijk, op volgorde
van belangrijkheid)
Organisatorische vraagstukken die door meerdere initiatieven zijn genoemd
• Hoe krijgen we ouders gemobiliseerd en betrokken bij passend onderwijs?
• Hoe kunnen ouders bewerkstelligen dat zij daadwerkelijk invloed uitoefenen op de
beleidvorming van scholen en samenwerkingsverbanden?
• Hoe brengen we het initiatief of project onder de aandacht (regionaal en/of landelijk)?
• Hoe gaan we in de toekomst verder?
• Hoe krijgen we de bekostiging rond?
Inhoudelijke vraagstukken die door meerdere initiatieven zijn genoemd:
• Hoe worden ouders als serieuze gesprekspartner voor het onderwijs gezien?
Andere inhoudelijke vragen gingen over de zorgen rondom de bezuinigingen of zorgtoewijzing, het
bevorderen van de ouderbetrokkenheid en het bieden van hulp aan MR-en.
7. Welke behoefte aan versterking en/of ondersteuning heeft uw initiatief? (kennis, middelen,
menskracht, advies, contacten, .....)
Er is vooral behoefte aan
• Financiële middelen
• Netwerk, kennis en ervaring uitwisselen
• Helder wettelijk kader voor betrokkenheid van ouders
• Menskracht (ouders)
• Professionele ondersteuning en deskundigheid
8. Waar kunnen andere initiatieven uw initiatief bij helpen?
Door 5 van de 10 initiatieven wordt kennis, ervaring en informatie bundelen en delen hier genoemd.
Niet het wiel opnieuw uitvinden en samen sta je sterk wordt daarbij aangegeven. Ver kan men hulp
gebruiken bij het geven van naamsbekendheid aan het initiatief. Ook het bevorderen verplichting tot
gefaciliteerde boven schoolse ouderorganisatie of regionaal ouderplatform wordt meerder keren
genoemd.
9. Waar kan uw initiatief andere initiatieven bij helpen?
Initiatieven willen elkaar vooral helpen met het delen van ervaringen, kennis en informatie en het
opzetten en ondersteunen van een ouderinitiatief.
10. Wat zou u van andere initiatieven willen weten?
De antwoorden die op deze vraag zijn gegevens gaan voor het grootste over hoe zorgen initiatieven
voor…… Hierbij is onder ander ingevuld draagvlak, contacten met onderwijs en lokale overheden,
continuïteit, balans vrijwilligheid en gelijkwaardigheid ten opzichte van het onderwijs.
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