
Schoolplein Den Haag 

 waar Haagse Ouders, kennis en ervaring delen 

Het idee  

Elke ouder loopt er tegen aan: vragen  & twijfels 

over de schoolloopbaan van zijn/haar kinderen. 

‘Schoolplein Den Haag’ ondersteunt hierbij: 

binnen Schoolplein Den Haag helpen ouders 

elkaar als maatje met hun ervaring en 

kennisvragen om hun kinderen optimaal te 

ondersteunen in hun schoolloopbaan.  

Dat is het idee, zo simpel is het.  

Schoolplein Den Haag geeft je als ouder een 

eerste zetje, je vindt er een andere ouder die ook graag zijn of haar onderwijs en opgroeivragen wil 

bespreken. Bij een Haags bakkie koffie of thee. Thuis of op een plek waar je al vaker met je kinderen 

komt. In een Workshop of Meet up tref je andere ouderkoppels, om te vertellen wat jullie met zijn 

tweeën hebben gevonden. En om op nog meer gedachten te komen voor jullie volgende 

koffiegesprek door verhalen, filmfragmenten en presentaties. Op het online forum kun je lezen wat 

Haagse ouders nog meer willen delen aan kennis en ervaringen. 

  

Ouders verbinden & Ouderbetrokkenheid stimuleren 

Het principe van Schoolplein Den Haag is een vernieuwd 

maatjestraject voor ouders onderling gebaseerd om het 

creëren van nieuwe ontmoetingen. Ouders die het 

onderwijssysteem uit eigen ouder-ervaring kennen, helpen 

ouders voor wie dit minder het geval is. Samen denken zij na 

over mogelijke acties die ouders kunnen oppakken om het plezier van kinderen in school te verhogen 

en hun schoolprestaties te optimaliseren. Het idee is dat de informele setting bijdraagt aan het delen 

van kennis , informatie-uitwisseling en samen nadenken over opvoedvragen rondom onderwijs. Je 

kunt in de meer gelijkwaardige setting van een kop koffie met een andere ouder  meer en/of andere 

vragen stellen. Schoolplein Den Haag is - net als het gewone schoolplein- complementair aan de 

school.  Vanuit een gemeenschappelijk perspectief – alle Haagse kinderen & hun toekomst- binden 

we ouders vanuit hun eigen kracht en expertise; zoomen we in op de positieve kanten van een 

diverse stad; en geven we ruimte om elkaars kracht te ontdekken en te gebruiken 

Samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband tussen Stichting Hindustani, Stichting IDHEM en Stichting Stadslink is 

opgericht om gezamenlijk Haagse kinderen de optimale ondersteuning voor zijn of haar 

schoolloopbaan te bieden en zo preventief te werken aan het voorkomen van vroegtijdig 

schooluitval. We bieden scholen de mogelijkheid om in dit samenwerkingsverband te participeren. 


