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Op veel basisscholen en besturen is samenwer-
king met ouders een belangrijk punt van aan-
dacht. Betrokken ouders geven een meer-
waarde aan het onderwijs en de 
schoolorganisatie. Hierbij gaat het niet alleen 
om betrokkenheid van ouders bij de ontwikke-
ling van hun eigen kinderen, maar ook om hun 
betrokkenheid bij de school zelf. Ouders kunnen 
hun eigen expertise ten dienste stellen van de 
school. Bovendien zijn tevreden ouders vaak 
goede ambassadeurs voor de school.

Nieuwsbrief 2.0
Veel scholen kennen een vorm van een nieuws-
brief voor ouders. Soms nog op papier, vaker 
digitaal verspreid via e-mail. Met deze nieuws-
brief worden ouders op de hoogte gehouden 
van activiteiten, verjaardagen en nieuwtjes. 
Vaak bevat de nieuwsbrief ook mededelingen 
vanuit het bestuur of van externe instanties, 
zoals de GGD of de bibliotheek. Een 
dergelijke nieuwsbrief wordt 
samengesteld uit verzamelde 
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De kracht van een 
ouderportaal
Positieve ouderbetrokkenheid heeft vaak te maken met goede communicatie. De laatste 
jaren zijn er veel digitale platforms, sociale media en apps bijgekomen die het voor een 
leerkracht gemakkelijker maken om een goed contact met ouders te onderhouden. De 
verzamelnaam die we gebruiken voor dit soort applicaties is ouderportalen.

Waarom kies je voor een ouderportaal?
Bart Caris, directeur Basisschool Leuken in Weert, over 
Basisonline:
‘We hebben gekozen voor het werken met een ouder-
portaal, omdat we graag een eigentijds systeem wilden 
gebruiken voor de communicatie en informatievoorzie-
ning naar ouders. We merkten dat briefjes, die tot voor 
kort aan kinderen werden meegegeven, niet altijd aan-
kwamen. De nieuwsbrief die eens in de twee weken 
verscheen, bevatte vaak te veel nieuws in één keer en 
een deel van het nieuws was dan alweer verouderd.
Ook de organisatie rondom het plannen van de tien-
minutengesprekken kostte ons team altijd erg veel tijd. 
Daarnaast kregen ouders altijd een geprinte school-
gids en een geprinte jaarkalender. De kosten hiervan 
waren erg hoog en de informatie kon gedurende het 
schooljaar wijzigen. Ouders hadden dan verou-
derde informatie. Bepaalde informatie, zoals foto’s 
waarop kinderen duidelijk in beeld zijn, wilden we 
graag achter een inlog plaatsen. 
We werken nu met een ouderportaal en ouders krij-
gen in hun app meteen een melding als we een 
bericht hebben geplaatst. Laatst kwam een vader 
trots laten zien dat hij zelfs op zijn Apple Watch 
een bericht krijgt als we iets gepost hebben … 
leuk toch?

We krijgen veel positieve reacties op het 
werken met het ouderportaal. Ouders zijn 
veel meer betrokken bij de school. Ze zijn snel 
geïnformeerd. De snelle informatievoorziening helpt 
ons om ook tijdens het proces al met ouders te commu-
niceren en niet pas als alles al is uitgedacht. Je voor-
komt zo dat men, bij gebrek aan informatie, een eigen 
invulling geeft aan zaken en deze als waarheid gaan 
beschouwen.’
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•	 	Ouders krijgen een jaarkalender die continu 
up-to-date is;

•	 	Ouders kunnen eenvoudig tussenschoolse 
opvang regelen;

•	 	Ouders kunnen zelf hun tijdstip voor een ouder-
gesprek inplannen op basis van de tijdstippen 
die de leerkracht vooraf heeft klaargezet;

•	 	Absenties zijn online te melden via de app. De 
leerkracht kan vervolgens een gemelde absen-
tie goedkeuren of niet;

•	 	Ouders kunnen online beschikken over een 
digitale boekenkast met extra ingescand leer-
materiaal, de schoolgids en 
informatiebrochures. 

Programma van eisen
Als je op zoek gaat naar een geschikt ouder-
portaal, is het goed om vooraf een overzicht te 
maken van wat je van een dergelijke applicatie 
verwacht. Hieronder geven we je een startpunt 
bij het opstellen van een programma van eisen. 
Het is sterk aan te raden om vanaf het begin 
ook ouders bij dit keuzeproces te betrekken. Zo 
krijg je een beter beeld van de verwachtingen 
die ouders hebben van de communicatie tussen 
school en ouders. Denk bij de keuze voor een 
portaal bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

mededelingen van leerkrachten, ouders en 
andere partijen, en op een vast moment per 
e-mail aan alle ouders verstuurd. 
Lange tijd voldeed dit prima aan de behoeften 
van zowel school als ouders. Door de opkomst 
van sociale media en het aantreden van een 
nieuwe generatie ouders is er nu behoefte aan 
meer en andersoortige informatie. Ook wil men 
graag kunnen reageren op berichten of deelne-
men aan discussies. Scholen gaan daarom 
steeds vaker op zoek naar alternatieven voor de 
traditionele nieuwsbrief. 

Redenen om voor een 
ouderportaal te kiezen
Er zijn tal van redenen te bedenken waarom 
scholen kunnen besluiten om de digitale nieuws-
brief te vervangen door een ouderportaal. 
Bijvoorbeeld:
•	 		Je biedt informatievoorziening op maat naar de 

ouders. Via een ouderportaal kun je ook een-
voudig gescheiden ouders beiden van de 
benodigde informatie voorzien;

•	 	De communicatie met ouders is sneller en 
directer;

•	 	Je kunt ouders eenvoudig voorzien van informa-
tieoverzichten van de kinderen in de groep;

Ervaringen uit de praktijk
Margot Loef, leerkracht op CBS De Hoeksteen in 
Maurik, over Social Schools:
‘Op mijn school is, net als op een aantal andere scho-
len onder het CPOB-bestuur, gekozen voor Social 
Schools als ouderportaal. Door de smartphone-
app en de optie van een pushbericht zijn ouders 
snel en makkelijk te bereiken. Ouders zijn lid van 
de groep van hun eigen kind. Naast deze berich-
ten zien ze alleen de berichten die de directie in 
de algemene schoolgroep plaatst. Daardoor 
waarborg je de privacy zo goed mogelijk. 
Ouders kunnen alleen op uitnodiging toegelaten 
worden. Je hebt ook de mogelijkheid kinderen 
toe te voegen, maar tot op heden hebben wij 
hier nog niet voor gekozen omdat wij er de 
meerwaarde nog niet van inzien. 
Wij plaatsen verschillende berichten. Informatie 
over speciale evenementen, nieuwsbrieven, maar 
ook berichten met foto’s uit de klas. Mijn collega 
heeft voor vader- en moederdag een filmpje 
gemaakt met de kinderen en heeft dit op de 
dag zelf geplaatst. Ikzelf heb tijdens een 

excursie ouders op de hoogte gehouden van 
onze dag door meerdere updates met foto’s te 
plaatsen. Dit kan heel gemakkelijk door de han-
dige app. Ik kreeg heel veel positieve reacties van ouders 
die aan het werk waren, maar toch konden meegenieten 
via hun telefoon.’

Onze directeur 

reageerde direct 

positief: ‘Regelen, 

dit past perfect bij 

onze school!’
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•	 	Is het mogelijk om direct te communiceren met 
individuele ouders of leerkrachten?

•	 	Hoe zit het met de privacy van de gegevens?

Extra mogelijkheden
Het plaatsen van foto’s in de afgeschermde 
omgeving is bij vrijwel alle portalen mogelijk. 
Daarnaast bieden sommige programma’s moge-
lijkheden voor: 
•	 	het inroosteren van oudergesprekken;
•	 	het delen van documenten;
•	 	het bijhouden van een jaarkalender;
•	 	het ziek of afwezig melden van leerlingen;
•	 	het delen van leerlingportfolio’s of een groeps-

gesprek (chat). 

Ga vooraf na aan welke faciliteiten er behoefte 
is, of in de toekomst mogelijk zal zijn.

Kosten
Sommige systemen zijn gratis. Bedenk wel dat 
‘gratis’ soms consequenties kan hebben, in de 
vorm van reclameboodschappen, verkoop van 
data of beperktere mogelijkheden. Bedenk ook 

Look and feel 
•	 	Is het mogelijk om de huisstijl van de school te 

gebruiken?
•	 	Is er een koppeling mogelijk met de website 

van de school en / of het leerlingvolgsysteem?
•	 	Moet het mogelijk zijn om informatie per 

groep te delen? 
•	 	Mogen de medezeggenschapsraad, de 

ouderraad of andere groeperingen binnen de 
school ook informatie delen via het portaal? 

•	 	Hoe melden ouders zich aan? Melden ouders 
zichzelf aan of ligt het beheer bij de school?

•	 	Hoe ga je om met informatievoorziening aan 
gescheiden ouders? 

•	 	Is er een app beschikbaar voor mobiele 
apparaten?

Interactie
•	 	Wordt er vooral informatie vanuit de school 

naar de ouders gestuurd? 
•	 	Mogen ouders ook berichten plaatsen? 
•	 	Willen we dat leerlingen ook deel uit kunnen 

maken van (onderdelen van) het 
communicatiekanaal? 

Ervaringen uit de praktijk
Ellen van Engelen, leerkracht op OBS De Koningslinde 
in Vught, over Klasbord:
‘Eén van de speerpunten in het concept van De 
Koningslinde is ‘oudercommunicatie in de driehoek 
kind-ouder-leerkracht’. Ook leerkrachten hebben tegen-
woordig de telefoon bij de hand om bijvoorbeeld foto’s 
te maken van de kinderen ‘in actie’ of werkstukken voor 
het kindportfolio. Ik zag tijdens een vrije dag dat een 
vriendin foto’s op haar telefoon binnenkreeg van haar 
zoon, genietend van zijn schooluitje. Haar reactie was 
voor mij aanleiding om Klasbord aan mijn collega’s 
voor te leggen. Hoe leuk is het als ouder om, voordat 
de kinderen thuiskomen, al te weten welke activiteiten 
er op school waren, hoe er genoten werd tijdens onze 
brede projecten of wie er jarig was. Onze directeur 
reageerde direct positief: ‘Regelen, dit past perfect bij 
onze school!’
Registratie op Klasbord kost weinig tijd, evenals het 
linken van de ouders. Via ParnasSys e-mail ik ouders 
een uitnodiging voor Klasbord. Na de aanmelding 
en vervolgens mijn acceptatie is het al geregeld. 
Precies zoals de app zelf: eenvoudig, maar effectief. 
Een bericht op Klasbord is bij ons vaak een foto, 
met of zonder bijschrift. Of een oproepje. Ouders 
kunnen reageren met een ‘toppie’ of tekst. Hoe han-
dig, je hoeft geen uitgebreide e-mail te sturen! 

Omdat enkel gelinkte ouders de berichten kun-
nen zien én foto’s niet te downloaden zijn, is de 
privacy van leerlingen in deze app gewaarborgd. 
Daar staat tegenover dat er op deze manier erg weinig 
foto’s beschikbaar zullen zijn voor schoolverlaters. Nog 
een nadeel van Klasbord: de foto’s zijn niet kantelbaar. 
Ook kun je geen filmpjes uploaden. Jammer, maar het 
weegt niet op tegen het plezier dat Klasbord ouders 
absoluut brengt.’
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doel ontwikkeld, zoals de ouderportalen van 
ParnasSys en Basisonline. Andere programma’s, 
zoals Facebook, hebben oorspronkelijk een 
ander doel maar kunnen ook een zekere rol in 
de oudercommunicatie vervullen als ze goed 
worden ingericht. Hier volgt een overzicht:
•	 	Digiduif www.digiduif.nl
•	 	Schouder www.schoudercom.nl
•	 	Klasbord www.klasbord.nl
•	 	Basisonline www.basisonline.nl
•	 	Maxclass www.maxclass.com
•	 	Social schools www.socialschools.nl/nl
•	 	Edmodo www.edmodo.com
•	 	Parnassys 

www.parnassys.nl/producten/ouderportaal
•	 	Schoolpraat 

www.schoolpraat.nl/algemeen/de website/
home.html

•	 	Mijnschoolinfo www.mijnschoolinfo.nl
•	 	Facebook www.facebook.com  

(besloten groep)
•	 	Dizos www.dizos.nl/schoolwebsite 

oudercommunicatie/overzicht
•	 	Isyschool www.isy-school.nl
•	 	Safeschool www.kiesvoorsafeschool.nl
•	 	Kidoki www.kidoki.nl 
•	 	Schoolpoort www.schoolpoort.nl/

Tip
Op het weblog van WitBlauw is op basis van 
crowdsourcing een start gemaakt met het verge-
lijken van verschillende ouderportalen. Staat jul-
lie ouderportaal er niet bij, dan kun je het over-
zicht zelf aanvullen.
Zie: witblauw.blogspot.nl/2015/06/overzicht-
van-10-systemen-voor.html

dat een ouderportaal best iets mag kosten, hoe-
wel dit natuurlijk mede afhankelijk is van de 
functies die je gebruikt.

Do’s en dont’s
•	 	Doseer het aantal berichten dat je op het por-

taal plaatst. Te veel berichten of berichten op 
vroege of late tijdstippen kunnen irritaties ver-
oorzaken bij ouders en collega’s;

•	 	Een ouderportaal vervangt niet helemaal de 
website en eventuele sociale media. Uit pr-
overwegingen kan het handig zijn om 
bepaalde informatie ook te delen via de web-
site en sociale media. Aspirant-ouders, maar 
ook de omgeving van de school, krijgen 
daardoor een indruk wat er op de school 
speelt en ondernomen wordt;

•	 	Op Basisschool De Dorendal is een redactie-
statuut opgesteld waar leerkrachten zich aan 
houden. Dit zorgt voor meer eenheid in de 
berichtgeving en voorkomt nare situaties;

•	 	Zorg voor een goede opbouw in een bericht. 
De kop en de eerste twee regels zijn erg 
belangrijk. Vaak komen deze in beeld in de 
app: ouders zien dan in één oogopslag waar 
het bericht over gaat;

•	 	Schenk bij de introductie van het portaal aan-
dacht aan het waarborgen van de privacy 
door de school. Onder andere door berichtge-
ving in de media zijn meer ouders huiverig 
geworden voor het online delen van informa-
tie. Spreek ouders ook aan op hun eigen ver-
antwoordelijkheid ten aanzien van de privacy. 

Overzicht van ouderportalen
Er zijn inmiddels ongeveer vijftien tot twintig pro-
gramma’s in gebruik bij Nederlandse basisscho-
len. Sommigen hiervan zijn speciaal voor dit 

Ervaringen uit de praktijk
Bas Bresters, directeur basisschool De Dorendal in 
Doorwerth, over Basisonline:
‘We hebben op basisschool De Dorendal gekozen 
voor een ouderportaal, omdat de website voor ons niet 
meer voldeed. We kunnen nu meer informatie delen 
met ouders. De verwachting is dat het ouderportaal op 
termijn het mailverkeer gaat vervangen. Leerkrachten 
die zelf enthousiast zijn over het portaal, delen meer 
informatie. Je merkt dat in die groepen ook de ouders 
actiever deelnemen. Leerkrachten zetten zelf de tijdstip-
pen open waarop zij beschikbaar zijn en ouders plan-
nen zelf in. 

We hebben natuurlijk nog steeds onze website. 
We zorgen ervoor dat daar, naast de statische 
informatie, regelmatig iets nieuws te vinden is. Dat is 
niet zozeer bedoeld voor de huidige ouders, maar 
meer voor het netwerk van de school en voor ouders 
van toekomstige leerlingen. 
We hebben ruim de tijd genomen voor de invoering en 
implementatie van het portaal. Zo hebben we in het 
begin een vragenuur georganiseerd, zodat we eventu-
ele problemen meteen konden afhandelen, in samen-
werking met Basisonline. Onlangs hebben we het eer-
ste jaar geëvalueerd. Maar liefst 98% van onze ouders 
is ingeschreven; 90% gebruikt het portaal intensief.’

Leerkrachten die 

zelf enthousiast 

zijn over het 

portaal, delen 

meer informatie.
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