Het beeld van uw ouderorganisatie

Door de ogen van...
Frank Hoen -directeur van AMBER Alert-, Marja van Bijsterveldt
-directeur Ronald McDonaldfonds en oud-Minister Onderwijs-,
Hella van der Wijst -presentatrice KRO De Wandeling-, Gerlien
van Dalen -directeur Stichting Lezen- , Mary Berkhoutprogrammamanager Mediawijzer.net-, Arjan Plaisier -landelijk
Scriba PKN-, Arjan Lock -voorzitter EO-, Jaap Smit -voorzitter
CNV-, Willem Schoonen -hoofdredacteur TROUW-, landelijke
onderwijsbestuurders en vele anderen.

Op schoolniveau is OUDERS & COO bekend
van het magazine, de cursussen, trainingen,
ouderavonden en themabijeenkomsten,
nieuwsbrieven en brochures. Maar het
ontwikkelwerk, advieswerk en het overleg
op landelijke niveau is vaak achter de
schermen en blijft minder opgemerkt. Welk
beeld bestaat daarover? Dat is belangrijk
want het is bepalend voor de succesfactor
van OUDERS & COO. Over wat het nu en
in de toekomst voor u kan bereiken. We
vroegen daarom een aantal mensen, die
ons op dat terrein meemaken, in een zin te
vertellen wat OUDERS & COO bij ze losmaakt.

“OUDERS & COO: bewakers van de
toegankelijkheid van het onderwijs.”

Prof. Dr. Fons Coomans, UNESCO Chair in
Human Rights and Peace, Maastricht UniversityFaculty of Law

“Voor zowel de kwaliteit van het onderwijs als
voor de vitalisering van de lokale samenleving
is de vermaatschappelijking van onderwijs en
van de school een urgente opdracht; OUDERS
& COO is onmisbaar, meer dan ooit.”
Cor van Beuningen, Socires

“Een school zonder OUDERS & COO??? Dan
staat elke leraar er alleen voor!”
Arie de Bruin, voorzitter Janusz Korczcak
stichting

“OUDERS & COO, met een duidelijke missie
midden in de samenleving, open en creatief!”
Arie Kars, Leliezorggroep

“Met OUDERS & COO staan ouders er niet
alleen voor! Onderwijs staat onder druk
en ouders ook. Hoe zorg je ervoor dat je
kind goed onderwijs krijgt en wat mag je
verwachten? Voor ouders is het belangrijk
dat zij geïnformeerd en ondersteund kunnen
worden en er voor de belangen van ouders en
kinderen in het onderwijs wordt opgekomen.
Dat doet OUDERS & COO.”
Annie Wiggers , advocaat onderwijsrecht

“Uit onderzoek blijkt dat ouders als
leesopvoeders belangrijker zijn dan leraren,
bibliotheken en boekhandelaren en zelfs
meer tot lezen (kunnen) stimuleren dan
vriendjes en vriendinnetjes. OUDERS & COO
is voor Stichting Lezen een deskundige en
betrouwbare samenwerkingspartner om deze
doelgroep te bereiken.”
Gerlien van Dalen, directeur Stichting Lezen

‘Van
bewezen
waarde’
“Een betrokken en bevlogen club mensen, die hart
hebben voor de zaak.”
Dea Knol, directeur Expertis Onderwijsadviseurs

“Nuchter maar compleet bevlogen, wat betreft
ouderbetrokkenheid de anderen ver vooruit.”
Ab Visser, tot 2013 directeur Franklin Covey
Onderwijsgroep

“Dankzij de goede en vele ondersteuning van
OUDERS & COO, is de grote ellende die de opstart
van Scholingsboulevard in Enschede met zich
heeft meegebracht, voor de kinderen en ouders, op
allerlei mogelijke manieren geprobeerd binnen de
perken te houden.”
Gert Kel, MR lid

“Toch wel handig als je ouders - die soms met de
rug tegen de muur staan en geen oplossing meer
zien kunt doorverwijzen naar organisaties als
OUDERS & COO.”
Piet Helmholt, Onderwijsinspecteur ‘bijzondere
opdrachten’, voorzitter Vereniging Rijksinspectie
Onderwijs

“Ouderbetrokkenheid staat niet ter discussie,
de manier waarop dit te organiseren kennelijk
wel. OUDERS & COO is van bewezen waarde via
samenwerking, dialoog en dispuut.”
Joost Kentson, voorzitter Onderwijs coöperatie

“Slagvaardig, deskundig, betrokken, essentieel ...
begrippen die bij me opkomen. Dit werk mag toch
niet aangetast worden?“
Henry Valk , directeur stichting Family Care

“OUDERS & COO laat zien dat ouders en
school of kinderopvang SAMEN een grote
verantwoordelijkheid dragen voor het kind. Het
gaat niet om gescheiden werelden, thuis en school/
opvang, met gescheiden verantwoordelijkheden,
maar om een geheel waarin samenspel belangrijk
is.”
Jaap Smit, voorzitter CNV Vakcentrale

“Waar het Ministerie van Onderwijs steeds minder
geïnteresseerd is in kinderen pakt OUDERS & COO
de echte verantwoordelijkheid op.”
Prof. Jan de Lange , oud-directeur hoogleraar
Freudenthal Instituut en initiatiefnemer
Talentenkracht

‘’Gedegen opkomen voor belangen van ouders’’
Frederik Smit, Senior Onderzoeker Instituut
Toegepaste Sociale Wetenschappen

“Zonder ‘COO’ geen OUDERS & COO: doe dus mee!”
Rinus van Schendelen, Professor Politieke
Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het kind staat centraal, niet de structuur. Kinderen
hebben recht op een toekomst. Die gaan ze straks
zelf mee maken. Het belangrijkste dat kinderen
kunnen meekrijgen is hoop en levensblijheid.
Leren om de echte Lichtpuntjes te zien. Daar staat
OUDERS & COO voor.”
Herman Kaiser, voorzitter Christelijk Sociaal Congres

“Samen sta je sterker en weet je meer. OUDERS
& COO heeft dat als geen ander laten zien. In het
belang van kinderen en hun ouders.”

Clemence Ross, oud-Tweede kamerlid, oudstaatssecretaris VWS en oud-voorzitter Nederlands
Instituut Sport en Bewegen

“OUDERS & COO, een club die gaat voor hun
achterban! Belangenbehartiging in optima forma.”
Alma Feenstra, tot voorjaar 2013 directeur School
voor Journalistiek en Communicatie Christelijke
Hogeschool Ede

“OUDERS & COO helpt je om je eigen intuïtie
richting te geven en om te zetten in doordachte
keuzes voor opvoeding en onderwijs.”
Arjan Lock, voorzitter EO

“Ouders zijn de belangrijkste stakeholders
van de school. Maar hun plek is in de marge.
Ouderbetrokkenheid bij de kwaliteit van de school
verdient veel meer aandacht!’’
Jan Westert, voorzitter LVGS

“OUDERS & COO schuwt geen onderwerp en is
praktisch.”
Kees Vernooy, Lector emeritus,
schoolverbeteringsdeskundige

‘Samen met

OUDERS & COO

sta je sterker’

“Ik vond OUDERS & COO buitengewoon betrokken
bij de ontwikkeling van kinderen, soms dwars
tegen de heersende stroming in.”
Patrick Banis, Manager arbeidsmarkt CAOP

“OUDERS & COO moet in ieder geval blijven
bestaan! Het is de ‘leading voice’ van ouders in
Nederland en de belangrijkste organisatie, die het
opneemt voor de belangen van ouders en kinderen
in Nederland.”
Michiel Matthes, Secretaris-generaal Alliance for
Childhood, Brussel

“Een professionele organisatie die zich met
overgave inzet om ouders van schoolgaande
kinderen te ondersteunen.”

Mary Berkhout, Programmamanager Mediawijzer.net

“OUDERS & COO ondersteunt scholen en
ouderraden bij inhoud geven aan hun identiteit,
bijvoorbeeld door voor een mooie prijs een bijbel
als afscheidscadeau te leveren.”
Arnold Witteveen, manager Uitgeverij Jongbloed

“OUDERS & COO vertolkt op een effectieve wijze
de stem van ouders in het christelijk onderwijs en
levert een belangrijke bijdrage aan versterking van
medezeggenschap in christelijke scholen.”
Wim Kuiper, voorzitter Besturenraad

‘Warme en
deskundige
betrokkenheid ’

“Ouderbetrokkenheid is een essentieel thema
bij de invulling van het onderwijs. De waarde
van bijzonder onderwijs is dat je er als ouders
daadwerkelijk iets aan kan bijdragen. Daarom is
het van belang dat een organisatie als OUDERS &
COO die waarde kan blijven ondersteunen”
Ron Rijnbende, directeur bestuurder UNIE NZV Edukans- Kwintessens

“Gedreven mensen, waarmee het goed stoeien is
over de kwaliteit van het onderwijs”.
Willem Schoonen, Hoofdredacteur TROUW

“OUDERS & COO staat voor een warme en
deskundige betrokkenheid bij het leven van
opgroeiende jongeren.”
Arie Slob, fractievoorzitter CU Tweede Kamer

“Bij OUDERS & COO denk ik het eerste aan tips
bij opvoeding voor ouders vanuit een christelijke
geloofsovertuiging. Jullie zijn daar uniek in en we
(ChristenUnie) hebben daarin veel raakvlakken. Zet
jullie mooie werk voort!”
Joël Voordewind, Tweede Kamerlid ChristenUnie

“We hebben immer OUDERS & COO aan onze zijde
gevonden bij het verdedigen van kinderbelangen.”
Frank Hoen, directeur AMBER Alert Nederland

“In een periode van financiële krapte heeft het
weinig zin alleen maar boos te worden, veel
verstandiger is het om na te denken over de
toekomst. OUDERS & COO doet dat en dat siert!!”
Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter InHolland, oud
voorzitter HBO raad en CNV

“Betrokken ouders zijn onlosmakelijk verbonden
aan goed onderwijs. OUDERS & COO stimuleert dat
al vele jaren.”
Marja van Bijsterveldt, directeur Ronald
McDonaldfonds, oud-Minister Onderwijs

“Voor het blad van OUDERS & COO ga ik altijd even
zitten; goed voor een leraar om op de hoogte te
blijven van wat er onder betrokken ouders leeft!”
Henk Willigenburg, Onderwijsbond CVHO/AOB

“OUDERS & COO is een organisatie die zich sterk
profileert (laat van zich horen) op zowel het gebied
van belangenbehartiging als van dienstverlening.
Ouders worden zoals zogeheten derde partij in hun
betekenis gezet, waardoor OUDERS & COO voorziet
in een unieke behoefte. Die functie is des te voller
van betekenis omdat OUDERS & COO daarmee de
kwaliteit bevordert van met name het christelijk
onderwijs.”
Peter van Duijvenbode Bestuurslid Vereniging
Christelijke Kinder Opvang

“Altijd goede lobby, betrokken en deskundig.
Maar ik vroeg me wel af: hoeveel ouders
vertegenwoordigen ze nou eigenlijk?”
Margot Kraneveldt, voormalig Kamerlid PvdA

“Voor mij is OUDERS & COO een maatschappelijke
organisatie die geworteld is in de praktijk en
daarmee in staat is ‘theorie en praktijk’ met elkaar
te verbinden. Dit geeft recht van spreken.“
Rienk van Splunder, voorzitter PCOB

“In een tijd waarin we ‘partnerschap in de
opvoeding’ van ouders en leerkrachten
prioriteren, is het van groot belang dat ouders
zich samen beraden op de manier waarop ze dat
partnerschap willen/kunnen invullen. OUDERS &
COO is daarvoor uitermate geschikt, om niet te
zeggen: voorwaardelijk voor een evenwichtige en
gelijkwaardige invulling van dat partnerschap.”
Ina ter Avest, lector ‘Onderwijs en
Levensbeschouwing’, Hogeschool INHolland

“Zonder OUDERS & COO doen ouders en kinderen
er niet toe.”

Kees Dekker, BMC en voormalig algemeen directeur
Christelijk Primair Onderwijs Ede

“Betrokken deskundigheid.”

Ineke Linssen, directeur Bambino kinderopvang
Dordrecht

‘Waardevol
en
constructief ’
“Tijdens de periode dat ik betrokken was bij de
school waarop onze kinderen zaten, heb ik gemerkt
hoe belangrijk het is om over goede en actuele
informatie te beschikken. Onderwijsontwikkelingen
gaan snel en er komt zo veel bij kijken, dat je als
ouder al snel op “achterstand” staat. Om in de
gesprekken met de “professionals”, de schoolleiding
en docenten, op een volwaardige manier mee
te kunnen doen, was er bij ons als leden van de
schoolraad de behoefte om ons regelmatig goed te
laten informeren. De ondersteuning en informatie
vanuit OUDERS &COO is hierbij als heel waardevol
en constructief ervaren. Ik kan het ieder dan ook
van harte aanbevelen hetzelfde te doen.”
Jan Peter Adriaanse, voormalig voorzitter van de
schoolraad van de christelijke scholengemeenschap
Walcheren

“Individuele ouders moeten hun krachten
bundelen: dat doet OUDERS & COO.”
Wim van de Camp, lid Europees parlement

“OUDERS & COO staat voor kwaliteit en
menselijkheid in en rond onderwijs, vanuit een
positieve protestants christelijke levensvisie. Daarin
heeft ze haar sporen verdient. Dat moet daarom
doorgaan.”
Arjan Plaisier , Scriba Generale Synode PKN

“Ouders horen een stem te hebben bij het maken
van onderwijsbeleid. Dat is wat OUDERS & COO
heeft gedaan in de afgelopen jaren. Ook in de
komende jaren zal die stem gehoord moeten
worden.”
Hugo de Jonge, wethouder onderwijs Rotterdam

“Het ging OUDERS & COO om de relatie: de relatie
tussen school en thuis. En daarbij stelden ze aan
beide partners hoge eisen.”
Sjoerd Slagter, voorzitter VO raad

“Twee jaar geleden kwam een 18 jarige tiener naar
mij toe; ....”Opa ik weet niet hoe ik leven moet, wil je
dit mij leren”. Het heeft een jaar geduurd voor dat
hij een beetje grip kreeg op structuur in zijn leven
brengen, weerstand te bieden aan de zuigkracht
van leeftijdgenoten, en stil te staan bij de keuzes
die gemaakt kunnen worden. Opvoeden gaat
steeds meer een onontkoombaar element vormen
van leraarschap. Een kwaliteit die moeilijk blijft.
Gelukkig is er een denk- en steuninstituut dat
OUDERS & COO heet. In toenemende mate hard en
hard nodig.”
Frans Keuchenius, oud universitair docent biologie
en initiatiefnemer van de educatieve natuurtuin van
OUDERS & COO

“Op alle mogelijke terreinen die ouders in het
basisonderwijs raken, presenteerde OUDERS
& COO een eigen geluid. OUDERS & COO is als
belangenbehartiger van ouders goed inhoudelijk
op de hoogte van beleidsontwikkelingen en vindt
daar ook altijd iets van.”
Simone Walvisch, bestuurslid PO raad

“OUDERS & COO is een onontbeerlijk
kenniscentrum voor ouders die zich
medeverantwoordelijk voelen voor de
onderwijsorganisaties waar hun kinderen
onderwijs genieten.”

Pieter Oudenaarden, voorzitter SIEN en voorzitter MR
Bethelschool Waddinxveen

“OUDERS & COO staat voor betrokkenheid bij en
oog voor de hele schoolgemeenschap.”
Jacques Dijkgraaf, onderwijsadvocaat

“OUDERS & COO een goed platform waar ouders
worden gehoord en zelf terecht kunnen met hun
vragen.”
Stichting Rotterdam

“Als je auto rijdt, ben je lid van de ANWB, werk je op
een school ben je lid van CNV Onderwijs en heb je
kinderen op school, ben je zeker lid van
OUDERS & COO.”
Willem Jelle Berg, bestuurslid CNV Onderwijs

“OUDERS & COO laat zich het best omschrijven
als een vasthoudende, gedreven en professionele
ouderorganisatie!”
Michel Rog, Lid CDA Tweede Kamerfractie

“OUDERS & COO heeft het altijd gehad over het
belang van ouderbetrokkenheid, het belang van
ouders bij de ontwikkeling van kinderen en het
belang van partnerschap tussen ouders en de
school. Al lang voordat het in de mode was, zoals
nu het geval lijkt te zijn.”

‘Vasthoudend,
gedreven en
professioneel ’

Ype Akkerman, bestuursadviseur Nationaal
Programma Rotterdam Zuid

“OUDERS & COO? : een merksteen tijdens je
wandeling door het onderwijs.”
Ton Senf, lid Commissie van Wieringen - oud
directeur Technisch College Amsterdam

“In gesprek blijven, voorkomen dat ouders een
proces aanspannen tegen school van hun kind
lijkt alle partijen beter. OUDERS & COO zegt de
smeerolie te kunnen zijn om te voorkomen dat het
hard tegen hard gaat. Dat lijkt mij het proberen
meer dan waard in het belang van het kind.”
Hella van der Wijst, televisieprogramma De
Wandeling en KRO Brandpunt

“Ouders een stem geven in de onderwijspolitiek;
iemand moet het doen!”

Paul Doop, voorzitter Stichting Christelijke Pers,
vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit van
Amsterdam

“Betrokken voorvechter voor bevorderen welzijn
van onze kinderen.”
Jeanny Duyf, NTR onderwijstelevisie

Wat maakt OUDERS & COO bij jou los? Laat het
ons weten via Facebook (OUDERS & COO) of op
onze site www.ouders.net. Gewoon: wat komt
het eerste in je op?
Word vriend van OUDERS & COO
en profiteer van vele voordelen.
Aanmelden via www.ouders.net

