
1. WAT ZIJN DE VOORDELEN 
VAN EEN HUISBEZOEK?
Huisbezoeken vragen nogal wat tijd, 
maar hebben heel wat voordelen:

• De investering loont op termijn omdat je de relatie 
en het vertrouwen versterkt. Dat kan later van pas 
komen als je moeilijkere gesprekken moet voeren.

• Je krijgt als leerkracht en als school veel 
inzichten en informatie voor betere begeleiding 
in de klas en voor betere afstemming van de 
klaspraktijk op wat het kind nodig heeft.

• Leerkrachten zien leerlingen in 
hun ruimere context. • Je praat in het ‘territorium’ van de ouders, 

wat voor de ouders veiliger aanvoelt.

• Het kind ziet de juf of de meester op een andere 
manier. Je bezoek kan de band versterken 
waardoor het kind zich veiliger voelt in de klas. 

• De ouders en het kind krijgen 
extra tijd en aandacht.

• Met een huisbezoek kun je ouders 
bereiken die je met je klassieke 
schoolcommunicatie moeilijker bereikt. 

Een huisbezoek is een manier om kennis te maken met de 
leefwereld van het kind. Je kunt op huisbezoek gaan om 
verschillende redenen, maar één doel is altijd hetzelfde: een goede 
band opbouwen met ouders en kind. Stel je open en positief 
op. Dat geeft de beste garantie op een warm huisbezoek. 
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2. WANNEER GA JE OP 
HUISBEZOEK?
• Voordat het kind start in de kleuterklas – eventueel 

als alternatief voor het wenmoment in de klas.

• In het begin van het schooljaar – om 
nieuwe kinderen en hun ouders te leren 
kennen en wat praktische informatie of 
iets tastbaars uit de klas mee te geven.

• Na de eerste schoolweken – bijvoorbeeld als 
alternatief voor het oudercontact op school.

• Als je over een delicaat onderwerp wilt praten 
met de ouders: het gedrag van het kind, 
afwezigheid op school, ontwikkelingsproblemen.

• Als een kind lang afwezig is.

• Een keer per jaar krijgt elk gezin sowieso iemand 
van de school op bezoek. Dat huisbezoek hoort  
bij je ouderbeleid.

3. HET HUISBEZOEK ALS 
MANIER OM EEN BAND 
OP TE BOUWEN MET 
OUDERS DIE JE MOEILIJK 
KUNT BEREIKEN 
Ouders en leerkrachten zijn gelijkwaardige 
partners in de opvoeding en ontwikkeling van 
een kind, maar het is niet altijd evident om 
alle ouders te bereiken. Dat betekent daarom 
niet dat deze ouders niet geïnteresseerd zijn 
in de schoolloopbaan van hun kind. 

Vaak zijn er achterliggende redenen waarom 
ouders moeilijker bereikbaar zijn. Soms hebben 
ze een praktisch probleem. Ouders in armoede en 
zeker alleenstaande ouders hebben het vaak moeilijk 
om afspraken met de hulpverlening te combineren 
met afspraken op school. Omdat de afspraken 
samenvallen of omdat de verplaatsingskosten 
te hoog oplopen. Soms voelen ze zich onzeker 
op school of zijn ze gewoon niet op de hoogte 
van bepaalde informatie of verwachtingen.

Wees je daarvan bewust en oordeel niet te snel over 
die ouders. Benader ze met een aanpak op maat. 
Ga bijvoorbeeld op huisbezoek om de band aan 
te halen en na te gaan welke drempels ze ervaren 
als het over school gaat. Beoordeel de ouders en 
het kind niet op basis van hun woonsituatie. 

Ouders stellen zich kwetsbaar op door hun deur open 
te zetten. Niet alle ouders staan ervoor open om thuis 
buitenstaanders te ontvangen. Respecteer de keuze 
van de ouders. Zoek contact met partners in de 
buurt om een bezoek te plannen. Geef ouders ook 
de mogelijkheid om het gesprek op school te houden 
of op een plek van hun voorkeur. Bijvoorbeeld bij 
een partnerorganisatie waar ze zich veilig voelen.
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4. HET HUISBEZOEK ALS 
VASTE SCHAKEL IN 
JE OUDERBELEID 
Als school kun je ervoor kiezen om het 
huisbezoek een vaste plaats te geven in je 
ouderbeleid. Je kunt er bijvoorbeeld een protocol 
over opstellen: Wie gaat er op huisbezoek? 
Wanneer? Hoe organiseer je dat praktisch? 

Combineer huisbezoeken met andere acties 
om ouders te betrekken bij de school, zoals:

• een warm inschrijfmoment

• een wenmoment

• gevarieerde communicatie: mondeling  
en schriftelijk, in duidelijk Nederlands of 
met vertalingen en pictogrammen

• ouderprikkels

• openklasmomenten 

• oudercafés

5. PRAKTISCHE TIPS 
• Bepaal vooraf wie er op huisbezoek gaat. In 

het ideale scenario is dat de klasleerkracht. 
Schakel eventueel ook zorgleerkrachten of 
andere collega’s in om het werk te verdelen.

• Bereid het huisbezoek voor: Waarover wil 
je het hebben? Wat neem je mee? Hoelang 
gaat het duren? Is er een tolk nodig?

• Neem persoonlijk contact op voor je bezoek 
zodat de ouders weten dat je komt en kunnen 
zeggen wanneer het past om je te ontvangen.

• Zeg de ouders vooraf waarover je het wilt 
hebben en wat ze van het huisbezoek mogen 
verwachten. Misschien hebben zij vooraf ook al wat 
vragen of bezorgdheden die je bij je huisbezoek 
kunt bespreken. Vraag daar vooraf naar.

Bekijk de tips voor een goed oudergesprek 
in de fiche ‘constructief oudergesprek’ op 
communicerenmetouders.brussels. Die fiche 
gaat over een gesprek bij regelmatige afwezigheid 
in de kleuterklas, maar de tips zijn ook nuttig 
voor gesprekken over andere onderwerpen. 
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