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“Als je het goed wilt doen voor kinderen, doe je het goed voor 
ouders. Ouderbetrokkenheid begint bij het besef dat als je het voor 
kinderen goed wilt doen, je het goed moet doen met ouders. En dat 
moet je tot in je tenen voelen.” 

Joke Tillemans is bestuurder bij Kiem Onderwijs en Opvang en raakt  
enthousiast over – zoals ze zelf zegt - onbelopen paden en complexe  
vraagstukken. Tillemans is al jarenlang actief betrokken bij talent
ontwikkeling van en innovatie voor kinderen. Ook in haar vorige functie  
als kwartiermaker en directeur van kindcentrum Mondomijn in Helmond.

Vaak alleen een blik nodig
“Er is niemand in het leven van een kind die zo betrokken is als een 
ouder. Vaak heeft een ouder alleen een blik nodig om te zien of het 
goed gaat met een kind. En als professional op een kindcentrum zie jij 
net dat stukje van het kind dat de ouder niet ziet, namelijk zijn of haar 
gedrag op het kindcentrum. En als je je dan realiseert dat er niemand is 
die zo graag wil dat het goed gaat met een kind dan zijn of haar ouder, 
dan weet je dat je de verbinding kunt en moet maken.”

Al vroeg in het leven
“Een van de voordelen van een kindcentrum ten opzichte van regulier 
onderwijs is dat je in veel gevallen de ouders al heel vroeg in het leven 
van hun kind ontmoet, soms al als het kind nog maar 3 maanden oud is. 
Je groeit dan als het ware als organisatie samen op met het gezin. Het 
contact gaat dan in eerste instantie vooral over basisbehoeften. Op het 
moment dat je het dan met ouders ook over andere zaken wilt hebben 
zijn er al zoveel contactmomenten geweest dat er – als het goed is 
– een fundament is gelegd voor vertrouwen. Je kunt dan vanuit dat 
vertrouwen veel gemakkelijker een vraag stellen over bijvoorbeeld de 
wijze van opvoeden.”

Joke Tillemans 
bestuurder bij Kiem 

Onderwijs en Opvang

betrokken bij een kind
Niemand is zo

als de ouders

“Als je het goed wilt doen 
voor kinderen, doe je het 
goed voor ouders”



Natuurlijk is dat soms best lastig; je neemt altijd jezelf mee.  
De professional, maar ook de ouder.”

“Ouderbetrokkenheid organiseren vraagt van iedere professional 
zelfreflectie en een oprecht onderzoekende houding. Als je denkt dat je 
alles al weet, dan loopt het niet alleen met ouders spaak, maar ook in je 
eigen professionele leven. Durf feedback te vragen. Hoe kom je over bij 
een ouder, bij een kind. Er zijn mensen die dat heel erg ongemakkelijk 
vinden, anderen worden er blij van. Voor bijna iedereen is het overigens 
spannend. Diegenen die er kramp of jeuk van blijven krijgen, die 
moeten uiteindelijk echt kijken of ze wel op de goede plek zitten…”

Dankzij de ouders
“Ik heb in mijn handelen altijd het uitgangspunt gehad dat wij er 
zijn dankzij de ouders. Dat voel ik ook, die verantwoordelijkheid. En 
vanuit dat besef durf ik het samen met de ouders aan te gaan. Als ik 
tegen hen zeg: we doen het samen, dan doen we het ook samen… 
Vraag je als professional af wat je hoopt dat een gesprek met ouders 
je brengt. Als je alleen iets wil zenden kan dat vast in de welbekende 
10 minutengesprekken, maar als je echt samen wil nadenken over 
wat werkt voor kinderen moet je elkaar langer kunnen ontmoeten. Ik 
weet: tijd is kostbaar, maar als je als professional het een beetje handig 
organiseert, dan zijn er door het jaar heen prima momenten te vinden 
om een ouder een half uur te spreken. En als we het toch hebben 
over ouderbetrokkenheid; vraag ouders eens om je te ondersteunen 
op punten waar zij goed in zijn. Maar wel vanuit een relatie die je 
met hen hebt opgebouwd. Dan willen ouders echt wel inspringen 
en meedenken. Sommige ouders gaan meteen aan de slag, anderen 
moeten even wennen. Maar uiteindelijk wil iedere ouder ook op dat 
punt wel íets bijdragen.”

“De kunst is om samen met de ouder te kijken. Ik zeg altijd tegen mijn 
collega’s: trap niet in de valkuil dat je ouders vertelt wat werkt voor hun 
kind. Als professional moet je je richting ouders niet opstellen als de 
enige deskundige. De ouder is het meest deskundig op zijn of haar kind.”

Samen een heel compleet beeld
“Soms zit het betrekken van ouders in kleine dingen. Zo hadden we bij 
kindcentrum Mondomijn geen rapporten, maar portfolio’s. Daarin was 
ook opgenomen hoe een ouder kijkt naar de ontwikkeling van zijn of 
haar kind. Samen met wat jij ziet vormt dat een heel compleet beeld. 
Ouderbetrokkenheid zit in heel veel van dit soort – op eerste oog – 
kleine dingen. Het begint er mee dat je als professional het antwoord 
van de ouder wilt weten. Als je dan met open hart en blik de ouder 
bevraagt, dan heb je de belangrijkste basis te pakken voor goede 
samenwerking. Vanuit het besef en begrip dat ouders het – vrijwel 
zonder uitzondering  met de beste intenties doen. En dan mogen 
ouders van mij best zo af en toe emotioneel reageren. Ook wel logisch 
vanuit de enorme betrokkenheid die ze hebben bij hun kind.”

Samen kijken naar wat nodig is
“Ik kijk terug op heel mooie gesprekken over kinderen. Samen kijken 
naar wat nodig is, met ouders én kind. Dan mag het betreffende kind 
wat vinden, en vervolgens de ouders en wij als professionals ook. De 
basis voor dit soort gesprekken is dat je oprecht interesse hebt in de 
ouders en wat hen beweegt. Dan kom je samen tot een zoektocht. En 
vaak delen alle partijen dezelfde zorg, maar is er een andere oplossing 
bedacht. Wat mij daarin opvalt is dat kinderen en ouders vaak heel 
eerlijk zijn, maar openheid heeft wel alles te maken met vertrouwen. 
Mensen moeten je eerst leren kennen, weten dat je oprecht wilt weten 
hoe het gaat. En voelen dat je dezelfde intenties hebt. Je vindt elkaar 
altijd op het gezamenlijk streven naar wat het beste is voor het kind. 
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