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Schoudercom 
Doel(groep) communicatieplatform voor scholen en ouders 
Prijs ! 3,50 per leerling per jaar; opslagcapaciteit van 5 GB 
per school. Eenmalige kosten van ! 250,- voor opstartkosten 
Systeemeisen webbased applicatie Uitgever Schoudercom 
Adres Postbus 3115, 2301DC Leiden, telefoon 085-8777058, 
e-mail: info@schoudercom.nl, website: www.schoudercom.nl, 
twitter: @schoudercom
Besproken door André Slegers | @keiionderwijs 

In alle jaren dat kinderen op school zitten wordt er heel wat 
af gecommuniceerd tussen school en ouders. Denk aan: 
ouderavonden, nieuwsbrieven, afwezigheidmeldingen, school-
kalenders, klassenlijsten, enquêtes, enz. Communicatie met 
ouders heeft invloed op de ouderbetrokkenheid. Een goede 
ouderparticipatie kan een positieve werking hebben op de 
uitstraling van de school en is mogelijk ook van invloed op de 
leerprestaties van de kinderen.

KARAKTERISERING
Schoudercom is een applicatie die de school in staat stelt om 
via een communicatieplatform de contacten en informatie-
uitwisseling te onderhouden met de ouders. Daar waar op 
school veel schriftelijk en op papier verloopt, biedt Schouder-
com tal van mogelijkheden om communicatie online te laten 

afspelen. Reacties 
en opmerkingen 
kunnen automa-
tisch verwerkt 
worden binnen dit 
platform. Naast 
de communicatie 
met ouders richt 
deze applicatie 
zich ook op de 
communicatiemo-
gelijkheden tussen 

leerkrachten onderling via een intranet. Schoudercom is te 
koppelen aan administratiesystemen, zoals Dotcomschool, 
ParnasSys en ESIS, voor het synchroniseren van leerlingge-
gevens.
Binnen een afgeschermde en beveiligde omgeving wordt met 
diverse rechten en rollen gewerkt. Specifieke rollen kunnen zelf 
worden aangemaakt.
Na het aanmaken van een schoolaccount krijgt de school een 
persoonlijk webadres: schoolnaam.schoudercom.nl. De school 
heeft de mogelijkheid om op de homepagina een aantal een-
voudige aanpassingen te doen om het portaal een eigen 
schooluitstraling te geven, zoals het aanpassen van de titel, de 
header, welkomsttekst en het logo.

De gebruiker komt na 
aanmelding op de 
omgeving in de 
overzichtspagina, met 
alle kinderen van de 
groep, ook als dit een 
combinatiegroep is. 
Een menu wordt 
bovenin het scherm getoond. Hier kan gekozen worden uit 
Overzicht, Postvak, Kalender, Documenten en Beheer (als deze 
rechten zijn toegekend). In alle tabbladen kan vrij snel, zonder 
al te veel uitleg, gewerkt worden. Een ‘?’ biedt soms hulp en 
extra informatie. 

FUNCTIONALITEITEN
Herkenbaar voor iedere leerkracht is de situatie dat broertjes 
en zusjes moeten worden ingepland voor een ouderavond. 
Afstemming met de verschillende docenten en ouders is nodig. 
Vaak zie je dat bij deze afhandelingen ouders en leerkrachten 
heen en weer overleggen, briefjes uitwisselen om een goede 
planning te maken waar iedereen tevreden mee is. Binnen 
Schoudercom kun je online afspraken maken, afstemmen 
informeren, reageren en goedkeuren. Daar waar je leerkrachten 
nog ziet turven van binnengekomen reacties wordt dit binnen 
Schoudercom automatisch verwerkt. Schoudercom heeft als 
doel de efficiëntie in de oudercommunicatie te verhogen, 
waardoor de interactie tussen ouders voor de school tijd, maar 
ook kostenbesparing oplevert.

Berichtenservice
Er kunnen onbeperkt berichten worden verstuurd aan indivi-
duen of groepen vanuit kant-en-klare distributielijsten of vanuit 
een zelfgemaakte lijst. Reacties op een vragenformulier worden 
automatisch verwerkt. Als er een deadline op zit, kan er een 
automatische herinnering worden gegeven. 

Agenda/Kalender
Schoolmedewerkers kunnen gedurende het jaar zelf activiteiten 
toevoegen en op verschillende niveaus zichtbaar maken. Er kan 
gemakkelijk worden geswitcht tussen de eigen agenda en de 
groepskalender. De openbare events kunnen via Twitter of 
Facebook worden gedeeld. Een school kan een jaarkalender 
voorbereiden en later publiceren. 

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrieven kunnen worden gepubliceerd of gelinkt naar een 
andere locatie, aan 1 of meer groepen worden gekoppeld en 
worden gedeeld via sociale media.

Afwezigheidmeldingen
Ouders en leerkrachten kunnen de afwezigheid van een kind 
melden. De betreffende leerkracht, maar ook eventueel andere 
medewerkers, zoals administratie worden automatisch geïnfor-
meerd. Uiteindelijk worden alle afwezigheidmeldingen in een 
overzicht bij elkaar gezet.
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Rapportgesprekken planner
De planning van de rapportgesprekken kan voor de hele school 
of een geselecteerde groep(en) worden aangemaakt. De input 
van ouders en teamleden wordt automatisch verwerkt in de 
planning. Bij het inplannen van meerdere kinderen uit verschil-
lende groepen wordt automatisch een zgn. ‘verhuispauze’ 
ingepland. Een combinatieklas wordt als 1 geheel gezien, wat 
het inplannen van rapportgesprekken eenvoudiger kan maken.

Polls en Enquêtes
Er kunnen onbeperkt polls en enquêtes worden aangemaakt. 
Voor de enquêtes kunnen diverse vraagtypes worden gebruikt. 
De doelgroep waarvoor de enquête of poll bedoeld is, kan 
worden gekozen, bijv. alle ouders of alle schoolmedewerkers of 
beiden. Een Poll verschijnt op de homepage voor ingelogde 
gebruiker.

Online documentenopslag
Allerlei documenten kunnen online worden opgeslagen, waar-
door gemakkelijk plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden. 
Hiervoor kan een mappenstructuur worden aangemaakt. 
Toegang tot de mappen kan via rechtenbeheer worden geregeld.

Zelfservice oudergegevens
Ouders kunnen zelf adres- en telefoongegevens bijhouden en 
bepalen wie de gegevens mag inzien. De school kan de gewij-
zigde gegevens exporteren naar hun administratiesysteem. 
Gescheiden ouders bepalen zelf of ze gezamenlijk of apart via 
Schoudercom communiceren.

Beheersmogelijkheden
In een overzichtelijke beheermodule kan de beheerder het hele 
platform onderhouden.
De meeste beheeritems spreken voor zich. Er kunnen instel-
lingen aangepast worden op o.a.:
• schoolgegevens
• gebruikers
• synchroniseren met leerling-administratie 
• onderhouden van groepen met jaarovergangen 
• rechten en rollenbeheer
• jaarkalender
• nieuwsberichten
• site instellingen
• afwezigheidmeldingen

Any Device
Door de ontwikkeling van een mobiele interface is voor de 
leerkracht en de ouders de portal op any device beschikbaar. 
Als je met een smartphone de schoolsite van Schoudercom.nl 
opgaat, wordt de interface automatisch getoond. 

Forum
Binnen uw team kunt u discussieren over belangrijke onder-
werpen binnen de school met behulp van een forum.  

Naast schoolmedewerkers kunnen ook ouders mee praten over 
zaken die leven binnen de school.

STARTEN MET SCHOUDERCOM.NL
Zodra het schoolaccount is aangemaakt, kan er gestart worden 
met het  synchroniseren van de leerling-administratie. Hierdoor 
worden snel en gemakkelijk de groepen, leerkrachten en 
leerlingen aangemaakt.
Alle ouders in een keer toevoegen? Schoudercom kan ervoor 
zorgen dat de lijst wordt geïmporteerd. Ouders ontvangen dan 
een uitnodigingsemail. 
Na deze 2 stappen is de omgeving in principe klaar om 
gebruikt te worden door school en ouders.

CONCLUSIE
Schoudercom.nl is een veilige omgeving, waarmee je op een 
eenvoudige manier een communicatieplatform voor je school 
kan opzetten. Door alle functionaliteiten kun je al snel tijdbe-
sparend zijn in de communicatie met ouders. Denk hierbij aan 
de organisatie van de tienminutengesprekken of een tevreden-
heidsonderzoek, waarbij alle gegevens, reacties en resultaten 
automatisch verwerkt worden. Door de koppeling aan de 
administratiesystemen is het starten 
met dit programma niet ingewikkeld 
en snel geregeld. Het zou wel handig 
zijn als e-maillijsten van ouders door 
de school gemakkelijk zelf toegevoegd 
kunnen worden. Een volledige integra-
tie met een schoolwebsite zou nog 
een aanvulling kunnen zijn.
Het is mooi dat je een demoaccount 
kunt afsluiten, waarmee je een vol-
ledig gevulde omgeving kan verkennen 
als ouder en leerkracht.
Als een school wil gaan werken met Schoudercom zal er wel 
goed in beeld moeten komen wat er aan communicatie loopt 
met de ouders, wat de visie van de school is t.a.v. een online 
communicatieplatform en of dit een meerwaarde biedt voor de 
populatie ouders waarmee school te maken heeft. Naast de 
aanschaf van het pakket draagt een gedegen implementatie-
plan bij aan het succes van Schoudercom. Regelmatige evalu-
atie van het gebruik door ouders en leerkrachten komt de 
borging ten goede. Informeer ouders goed over de keuze die je 
als school maakt om met dit programma te gaan werken. 

REACTIE UITGEVER
De beoogde doelen - vergroten ouderbetrokkenheid én werk-
drukverlaging - komen goed naar voren in de evaluatie. Om 
scholen op gang te helpen bieden wij een globaal implementa-
tieplan (zie FAQ/Support op www.schoudercom.nl). Voor de 
toekomst staan een Fotogalerij, Bovenschoolse module en 
Overblijfmodule in de planning.

Rob van Dijk


