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Of het nu gaat om lezen met de kinderen, het organiseren van 
cultuuractiviteiten of het besturen van de school, de inzet van ouders 
is voor Nederlandse scholen in het buitenland onmisbaar. Gelukkig 
zijn er vaders en moeders die graag vrijwillig hun steentje bijdragen.  
 
Leerkrachten kunnen een paar extra 
handen vaak goed gebruiken. De 
werkzaamheden die u als ouder aan 
kunt aanpakken, verschillen per school 
en zijn afhankelijk van de prioriteiten 
die de school stelt. Sommige 
activiteiten zijn incidenteel, andere 
lopen gedurende een langere termijn. U 
kunt bijvoorbeeld eenmalig meehelpen 
het lokaal te verven of elke week als 
leesouder fungeren. Alle hulp wordt 
uiteraard gewaardeerd! Belangrijk is 
wel dat er onderling duidelijke 
afspraken worden gemaakt.  
 
Wisselwerking 
De school wil graag weten wat uw 
mogelijkheden zijn en u wilt graag 
weten wat er van u verwacht wordt.  
Welke taken gaat u precies uitvoeren? 
Hoe verloopt de samenwerking met de 
leerkracht, de bestuursleden of andere 
ouders? Wie hakt de knopen door? En 
hoe zit het met eventuele 
verzekeringen? De samenwerking met 
de school is een wisselwerking. 
Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat 
positieve relaties en betrokkenheid 
behouden blijven en worden versterkt. 
Dat voorkomt misverstanden. 
 
Ook is het belangrijk om u als 
vrijwilliger te realiseren dat u een 
andere rol heeft dan wanneer u als 
ouder uw zoon of dochter naar school 
brengt. U werkt voor de gehele school, 

in het belang van alle leerlingen, 
leerkrachten, ouders en bestuursleden. 
Het is daarnaast goed om te weten dat 
het in het begin best even wennen kan 
zijn om afstand te nemen van uw eigen 
kind. 
 

 
 
Aanmelden 
Wilt u de school helpen, neem dan 
contact op met de directeur, leerkracht 
of een bestuurslid. Zij weten precies op 
welke gebieden op school de ouders 
een belangrijke rol kunnen vervullen. 
Waarschijnlijk zal de betrokkenheid bij 
het onderwijs u zelf ook veel plezier 
bezorgen! 
 
VOORBEELD UIT DE 
PRAKTIJK 
 
“Ik zet mij graag in voor de 
school” 
Hankie van der Ent, bestuurder en 
oprichter van NTC Boekarest, 
Roemenië: “Het geeft mij een goed 
gevoel om bezig te zijn met het 
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Leerkrachten kunnen een paar extra handen vaak 
goed gebruiken. De werkzaamheden die ouders 
kunnen aanpakken, zijn per school/locatie anders 
en afhankelijk van de prioriteiten die de school 
stelt. Sommige activiteiten zijn incidenteel, ande-
re lopen gedurende een langere termijn. U kunt 
bijvoorbeeld eenmalig meehelpen het lokaal te 
verven of elke week als leesouder fungeren. In 
beide gevallen is het belangrijk dat er onderling 
duidelijke afspraken worden gemaakt. Uw hulp 
wordt op veel terreinen gewaardeeerd! 

Wisselwerking
Als hulpouder moet u weten wat de school van u 
verwacht. Welke taken gaat u precies uitvoeren? 
Hoe verloopt de samenwerking met de leer-
kracht, de bestuursleden of andere ouders? Wie 
hakt knopen door? En hoe zit het met eventuele 
verzekeringen? 
Leerkrachten willen natuurlijk graag weten wat 
uw mogelijkheden zijn, en u wilt graag weten wat 
er van u verwacht wordt. De samenwerking met 
de school is een wisselwerking. De school is blij 
met uw inzet. Aan de andere kant levert het u ook 
wat op, omdat u hierdoor de gelegenheid krijgt 
om uw eigen talenten verder te ontwikkelen.

Andere rol
Voordat u zich als hulpouder inzet voor de school, 
is het zinvol te bespreken wat de verwachtingen 
over en weer zijn. De Nederlandse gemeenschap-
pen in het buitenland zijn immers klein.  
Dat betekent dat de betrokkenheid en het sociale 
circuit vaak hecht zijn. Duidelijke afspraken  
zorgen ervoor dat positieve relaties en betrokken-
heid behouden blijven en worden versterkt. Dat 
voorkomt misverstanden.

Of het nou gaat om lezen met de  
kinderen, het organiseren van cultuur-

activiteiten of het besturen van de school, 
de inzet van ouders is voor veel Neder-
landse scholen in het buitenland onmis-
baar. Gelukkig zijn er vaders en moeders 
die graag vrijwillig hun steentje bijdragen. 
Geen school kan zonder hen.

Hulpouders op school:

Wat kunt ú voor de school betekenen?

Van secretaris tot Sinterklaas
Vaders en moeders die graag de handen uit de mouwen willen steken, 
zijn bij de scholen aan het goede adres. De variëteit aan werkzaamheden 
is veelal groot. Zo kan het zijn dat u wordt gevraagd om assistentie te 
verlenen bij het lesgeven of bij bibliotheekactiviteiten. Ondersteuning 
van de ICT, het opknappen van het schoolgebouw, helpen bij de organi-
satie van cultuuractiviteiten, het is een kleine selectie uit de taken waar 
menige school graag hulp bij gebruikt. Ook een functie als voorzitter, 
penningmeester of secretaris kan tot de mogelijkheden behoren. Als 
hulpouder bent u bij scholen die gesubsidieerd worden door Stichting 
NOB, WA-verzekerd als uw rol en taak aantoonbaar zijn vastgelegd.
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vrijwilligerswerk op de NTC-school, 
omdat ik het voor mijn kinderen 
belangrijk vind dat ze goed Nederlands 
onderwijs krijgen. Zeker omdat we niet 
in Nederland wonen. Het opzetten van 
een school en het aantrekken en 
bekostigen van een leraar kan niet 
zonder ouders. Ik zet me daar graag 
voor in. Ik heb mij tijdens de oprichting 
van de school bijvoorbeeld verdiept in 
werkgeverschap, arbeidsvoorwaarden 
en een begroting.” 
 

 
 
 
Van secretaris tot Sinterklaas: verzekerd door NOB 
Vaders en moeders die graag de handen uit de mouwen willen steken, zijn bij de 
scholen aan het goede adres. De variëteit aan werkzaamheden is veelal groot. Zo kan 
het zijn dat u wordt gevraagd om assistentie te verlenen bij het lesgeven of bij 
bibliotheekactiviteiten. Ondersteuning van de ICT, het opknappen van het 
schoolgebouw, helpen bij de organisatie van cultuuractiviteiten, het is een kleine 
selectie uit de taken waar elke school graag hulp bij gebruikt. Ook een functie als 
voorzitter, penningmeester of secretaris kan tot de mogelijkheden behoren. Het is 
goed te weten dat u als hulpouder bij scholen die gesubsidieerd worden door NOB, 
WA-verzekerd bent wanneer uw rol en taak aantoonbaar zijn vastgelegd. 
 
Dit artikel wordt door Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland via het besloten internetportal Mijn School 
beschikbaar gesteld aan alle bij haar aangesloten scholen. Scholen kunnen het gebruiken ter ondersteuning van hun 
communicatie naar ouders. Kijk voor meer informatie over NOB op www.stichtingnob.nl 

 

Colofon  Dit is een uitgave van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland,  
info@stichtingnob.nl, www.stichtingnob.nl Fotografie: Medewerkers Stichting NOB, scholen  
en Tjipke Meijer. Vormgeving: KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft. April 2009.
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Ook is het belangrijk om u als vrijwilliger te reali-
seren dat u een andere rol heeft dan wanneer u  
als ouder uw zoon of dochter naar school brengt. 
U werkt voor de gehele school, in het belang van 
alle leerlingen, leerkrachten, ouders en bestuurs-
leden. In het begin kan het best even wennen zijn 
om afstand te nemen van uw eigen kind.

Aanmelden
Wilt u de school helpen, neem dan contact op 
met de directeur, leerkracht of een bestuurslid. 
Zij weten precies waar dringend behoefte aan  
is en op welke gebieden op school de ouders 
een belangrijke rol kunnen vervullen. U zult zien 
dat u er zelf ook veel plezier aan beleeft om zo 
betrokken te zijn bij het onderwijs.

Hulpouder zijn geeft mij energie

Hankie van der Ent, bestuurder en oprichter van 
NTC Boekarest, Roemenië:
“Lastig om een helemaal eerlijke reactie te ge-
ven. Het is meer zo dat het mij een goed gevoel 
geeft om bezig te zijn met het vrijwilligerswerk 
op de NTC-school, omdat ik het voor mijn kinde-
ren belangrijk vind dat ze goed Nederlands on-
derwijs krijgen. Zeker omdat we niet in Neder-
land wonen. Het opzetten van een school en het 
aantrekken en bekostigen van een leraar kan niet zonder ouders. Ik zet me 
daar graag voor in. Ik heb mij tijdens de oprichting van de school verdiept 
in bijvoorbeeld werkgeverschap, arbeidsvoorwaarden en een begroting.”

Linda Nijkamp, leesmoeder op de Compass  
International School in Doha, Qatar:
“Vrijwilligerswerk op school geeft mij niet alleen 
energie, maar ook inzicht in hoe verschillende 
kinderen de Nederlandse taal machtig zijn in 
woord en schrift. Ik ben zelf werkzaam in Doha. 
Elke zondag na mijn werk beweeg ik mij door 
het drukke verkeer naar school. Daar lees ik  
samen met de kinderen een aantal boekjes. 
Daarna pluizen we uit wie de schrijver, tekenaar of hoofdpersoon is en tus-
sendoor maken we stiekem spellingsgrapjes. Het is leuk om tijdens dat 
uurtje lezen te zien hoe hard kinderen hun best doen.”

Alinda de Beus, bestuurskundig adviseur bij  
Stichting NOB:
“Dat ouderhulp energie vraagt en geeft, is  
absoluut waar, en zonder ondersteuning van  
ouders zouden er geen scholen in het buitenland  
bestaan. De meeste scholen bestaan namelijk 
grotendeels uit vrijwilligers: van bestuursleden 
tot leesouders. Daarom is het belangrijk dat  
vrijwilligerswerk wordt gekoesterd. Dat doe je 
vooral door waardering voor elkaar te hebben en met elkaar duidelijke af-
spraken te maken. Als iedereen zijn bevoegdheden kent en een duidelijke 
rolverdeling heeft, wordt ouderhulp nog leuker. Dan krijgen ouders er nóg 
meer energie van, al is het maar omdat ze door de gemaakte afspraken 
kunnen zien wat het resultaat is van hun werkzaamheden.”


