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Dossier ouderparti cipati e. Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, thuis en op 
school, is het van essenti eel belang dat de verstandhouding en samenwerking tussen thuis 
en de zorg- en onderwijsprofessionals soepel verloopt. Ouders moeten voldoende inspraak 
en zeggenschap hebben en hun zorgen moeten worden gehoord. Maar ook voor professio-
nals is een warme relati e met ouders belangrijk. Ouderparti cipati e dus. Hoe zorg je ervoor 
dat de relati e tussen ouders en professionals goed verloopt?

LID WORDEN? 
Klik hier en ontvang onder meer het inspirerende BM-magazine 
voor 5,- euro per maand! Ga naar balansdigitaal.nl en bekijk de 
tarieven en de vele voordelen van het BALANS lidmaatschap.

Met onder meer:
• HET GEZIN Janneke van Bockel houdt korte 

lijntjes met de mensen die haar dochter 
ondersteunen

• DE ZORG ‘Ik houd van professionals die buiten 
de gebaande paden durven te opereren’

• HET ONDERWIJS Hoe stem je thuis en school 
goed op elkaar af?

• DE RECHTSPRAKTIJK Kati nka Slump over de 
zorgplicht in het onderwijs
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• ADHD-medicati e heeft  nauwelijks 
invloed op schoolresultaten, waarom 
denken we dan van wel?

• Beeldende therapie helpt kinderen 
met auti sme zich te leren uiten. 
Celine Schweizer deed er onderzoek naar

• TOS: Wat weten we over het executi ef 
functi oneren van kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis?

• DCD: Een stoornis die niet alleen gaat 
over motorisch ‘onhandig’ zijn, maar veel 
dieper reikt

• Is je kind zelf lesgeven een opti e voor 
thuiszitt ers? Henk Blok vindt van wel

• Bij ons thuis, een inkijkje in een 
Balansgezin: ‘We hebben ons kind laten 
lopen zonder dat het benen had’

• Onze rubriek 18-23: Marti jn (22) doet 
na veel teleurstellingen in het onderwijs 
nu een online studie aan Harvard 

• Uitgetest: dit keer het Kern-
kwadrantenspel en oefenen met taal 
op meesterklaas.nl 

• Ouders stellen vragen in Q&A: 
Hoe kan ergotherapie helpen bij een 
kind met DCD?

• De nieuwste en meest relevante 
boeken, fi lms en voorstellingen in onze 
rubriek Boek & Beeld
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