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Ouders, belangrijke partners 
in het gezondheidsbeleid: 
handvatten en 
praktijkvoorbeelden 



Wie zijn wij?

Ouders, ouderwerkingen en scholen: 

• Informeren 
• Ondersteunen 
• Begeleiden 

Ouders vertegenwoordigen (overheid, 
koepels, …) 



Het participatiehuis



Fundament en bouwstenen

Vertrouwen is de basis waarop het participatiehuis gebouwd is. 
Dat betekent dat ouder(s) en school : 

• Er samen aan werken. 
• Een open gesprek hebben 
• Gelijkwaardig spreken met elkaar. 
• Een constructief gesprek hebben. 
• Met respect omgaan met elkaar. 



Van ouderbetrokkenheid tot 
ouderparticipatie

Meeleven tot meebepalen 

• zowel bij het kind, 
• de klas,
• de ouderwerking 
• en de school. 



- Rond gezondheid/welbevinden

- Voor en met ouders 

Op uw school… 



• Welke kamers zijn gevuld?

• Met welke (soort) activiteiten zijn de kamers gevuld?

• Waarom zijn sommige kamers gevuld en waarom andere 

niet? Is dat een bewuste keuze of niet?

• Hoe gaan we hiermee om? 

Het participatiehuis als kijkwijzer



Gezonde automaat
KA Redingenhof Leuven



Zintuigentuin
GBS De Bosmier in Balen



Welbevinden op school
VBS Abdijschool Vlierbeek



Vorig schooljaar:

• School start meerjarenproject rond welbevinden.

• Enquête over welbevinden bij leerlingen en 

leraren.

• Na bespreking op schoolraad, bevroeg de 

ouderraad de ouders.

• Info- en discussieavond voor ouders

Dit schooljaar: 

• 3 oudercontacten ipv 2

• Jaarthema: geluksvogels – Leo Bormans

• Openingsvoorstelling op speelplaats in bijzijn 

van de ouders.

• Ouderraad organiseerde boekenbeurs met 

knutselwedstrijd “maak je mooiste geluksvogel”.

Welbevinden op school
VBS Abdijschool Vlierbeek



Servicedocument voor 

Ouderwerkingen

- www.ouderbetrokkenheid.be

- www.gezondeschool.be

- http://www.kieskleurtegenpesten.be

Interessante materialen

http://www.ouderbetrokkenheid.be/
http://www.gezondeschool.be/
http://www.kieskleurtegenpesten.be/


• Betrek ouders zo vroeg en grondig mogelijk 

• Benut de bestaande formele en informele participatieorganen

• Doe inspanningen om alle ouders te betrekken 

• Gezondheid > gezonde voeding

• Ouderbetrokkenheid verhoogt het welbevinden, ook kleine 

dingen kunnen de ouderbetrokkenheid verhogen

5 dingen die we nog graag meegeven



Meer weten? 

www.go-ouders.be

Veerle.Vyverman@g-o.be

www.vcov.be

Karin.Lemmens@vcov.be

www.koogo.be

Hannelore.Lambrighs@ovsg.be
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