
 
 

Ouderbetrokkenheid op school 
Omdat jongeren ook hun ouders nodig hebben, 

En omdat het samen beter gaat. 
 

     Marie-Paule Gavel 
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Ouders aan het woord 

• “…de directrice komt je ook een hand geven en met je praten. 
Ze gaan met je om op voet van gelijkheid. Als er een 
oudercontact is, ga ik er zeker naartoe. Het is een contact om 
heel wat te horen en te leren”. 
 

• “…ik ga niet graag naar een feest op school omdat er niemand 
is die eens goeiedag komt zeggen. De mensen van de school 
komen niet naar je toe. De ouders staan dan in groepjes bijeen 
en wij staan daar dan. Dan ga ik maar liever vlug weg”. 
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Eigen ervaringen 

• Waarom heb ik voor deze studiedag gekozen? 
• Wanneer heb ik een goed gevoel na een gesprek met 

ouders? 
• Wat vind ik moeilijk? 
• Wat wil ik na deze voormiddag meenemen naar 

school? 
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De dynamische driehoek 

Pas als de verantwoordelijkheid van de ouders en die van de school in 
elkaars verlengde liggen krijgt het kind echt kans om te groeien. 

                          

                          leerling 
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school ouders 



Als er voor de 3 partijen winst is… 
drempels 

• Leerling: mondig, kritisch, eigen standpunten, 
jongerencultuur, nood aan vrijheid en geborgenheid, nood 
aan erkenning van de volwassenen, willen loyaliteiten veilig 
stellen (hùn ouders, hùn school, hùn leerkrachten…), wat gaan 
ze vertellen? 

• Ouders: willen vertrouwen van hun tiener niet verliezen, 
kwetsbaar, eigen opvoedingswaarden, schuldgevoel, 
schaamte, doen hun best,  nood aan gedeelde zorg, het is hùn 
kind, nood aan erkenning en ondersteuning, taalgebruik 

• Leraren: leerplannen, planlast,  mondige tieners, hoge 
maatschappelijke verwachtingen, gevoelig voor kritiek,  nood 
aan erkenning en ondersteuning 
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Het begrip loyaliteit 
 

Loyaliteit zorgt voor een wederzijdse verbondenheid waarbij mensen het opnemen 
voor elkaar. Verticale loyaliteit of existentiële loyaliteit  

         Horizontale of verworven loyaliteit 
 
 
 

                                      
                   
       Ouder- kind 
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Het begrip loyaliteit 

• Loyaliteitsconflicten: bvb. de waarden van thuis die strijdig 
zijn met de eisen van de school 

• Gespleten loyaliteit: door loyaal te zijn aan de ene ouder is 
men deloyaal aan de andere ouder 

• Meervoudige partijdigheid: kiezen voor de belangen van alle 
partijen  (≠ onpartijdigheid) 

• De betere ouder: een leraar kan nooit ouders vervangen 
  
> Hiërarchieën: emotionele, verantwoordelijkheid 
(gedelegeerd), deskundigheid 
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3 sleutelbegrippen 

• Negeren: niet ingaan op de signalen van een ander 
 

• Verwerpen: proberen duidelijk maken dat de ander geen 
gelijk heeft  
 

• Erkennen: je laat merken dat je begrijpt wat er in de ander 
omgaat 
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1 sleutelwoord: Communicatie  
verloopt op 4 niveaus 

• Perceptie: weten dat er ook een andere werkelijkheid/ 
referentiekader bestaat dan de onze.  

• Waardering: Communicatie lukt pas als je gesprekspartner 
zich erkend voelt, zich veilig voelt, vertrouwen geeft en heeft. 

• Relatie: verbinding/ partnerschap komt tot stand 

• Inhoud: hoe helderder de boodschap hoe groter de kans dat 
de communicatie lukt. 
 Relevant, rechtstreeks, eerlijk, duidelijk, toegankelijk 
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Winst voor 3 partijen: 

• Leerling: mijn ouders zijn trots op mij, hebben interesse voor 
wat ik leer, hebben begrip voor mijn inspanningen, steunen 
mij, ik weet bij wie ik terecht kan, ze weten dat ik mijn best 
doe, ik krijg nieuwe kansen, de afspraken zijn duidelijk…. 

• Ouders: ik ben welkom op school (ook als het moeilijk gaat), 
mijn kind is in goede handen, ze geloven in mijn kind, de 
school luistert naar onze zorgen, ze geloven in mijn tiener, we 
begrijpen elkaar 

• Leerkracht/school: ervaart respect, krijgt begrip en 
ondersteuning, meer inzicht in situatie en thuiscultuur van de 
leerling, samen naar oplossing gezocht, dankbare ouders, 
engagement (SR en OP), participatie 
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Opdracht voor het schoolteam 

• Streeft naar een gedeelde visie met het korps 
• Zet bakens uit voor dialoog en participatie van ouders en 

leerkrachten 
• Creëert ontmoetingskansen 
• Bewaakt privacy en veiligheid 
• Heeft aandacht voor moeilijke momenten 
• Biedt ondersteuning aan leerkrachten > vertrouwenspersoon, 

vorming 
• Inhoud van de boodschap (mondeling en schriftelijk): 

voorbereiding, gezamenlijk standpunt of ik-boodschap, 
taalgebruik 
 

 
 

VLP Roeselare 1 maart 2012 11 



Moeilijke momenten 
 

• Slecht nieuwsgesprekken 
• Communicatie in crisissituatie 
• Hoe kan je ouders overtuigen 
• Boze ouders 
• Hoe stel je moeilijke en delicate vragen 
• Ouders die zwijgen………………………. 
• … 
• … 
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Tips  
• Verzorg je onthaal: welkom aan de ouders, stel jezelf 

voor… 
• Betrek de leerling (ook als hij afwezig is) 
• Luister naar het verhaal, de vragen van de 

ouders…misschien hebben ze zelf reeds aan een oplossing 
gedacht 

• Vraag naar verduidelijking, zeg waarom je die vraag stelt 
• Geef erkenning aan de ouders voor hun zorg en het feit 

dat ze het beste willen 
• Bereid je mededeling (met je team) voor: kort, 

onmiddellijk, meelevend 
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• Geef ouders tijd om te reageren 
• Emoties mogen, neem hun boosheid/ verdriet ernstig 
• Verwoord de gevoelens 
• Focus op het gedrag i.p.v. op het conflict 
• Bied een mogelijke oplossing aan 
• Geef info i.p.v. advies: objectief, algemeen, voor- en 

nadelen duiden 
• Luister naar de oplossing van de ander 
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• Streef naar een gedeelde zorg voor de toekomst van de 
leerling 

• Je moet als leraar niet alles weten: noteer de vraag, vraag wat 
tijd, vraag toelating om er met je team/directie over te praten 

• Plan een nieuwe afspraak 
• Geef ook ouders tijd, laat steeds een deur open 
• Boze ouders: niet bestrijden maar begrijpen 
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• Noteer wat je belangrijk vindt, wat je verder wil bespreken 

met je team, met de leerling… 
• Ouders hebben het recht om te zwijgen: informeer de ouders 

over hetgeen ze moeten weten, over wie op school hun kind 
volgt 

• Betrek de leerling (ook als hij afwezig is) 

• ZORG VOOR LICHTPUNTJES IN HET GESPREK 
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Open-brugvragen 
• Blij om met u kennis te maken 
• Fijn dat jullie gekomen zijn 
• Ik hoor dat jullie erg bezorgd zijn 
• Wat kunnen we voor u doen?  
• Is er nog iets dat u bezig houdt? 
• Hoe gaan we dit samen aanpakken? 
• Ik heb tot mijn spijt geen goed nieuws… 
• Hoe denken jullie dat …(de leerling) hierover denkt? 
• Ik begrijp dat de situatie moeilijk is 
• Hebt u reeds aan een oplossing gedacht? 
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• Ik noteer jullie vraag 
• We houden elkaar op de hoogte 
• U bent steeds welkom (bij…) indien u nog vragen hebt 
• Wij willen jullie graag helpen 
• Komt jullie dochter/zoon hier graag naar school? 
• We vinden het belangrijk om jullie eerlijk te informeren 
• Hoe denkt uw zoon/dochter hierover? 
• Uw steun is heel belangrijk 
• Zijn er zaken waar we als school rekening moeten mee 

houden? 
• Aan wie mogen/moeten we deze informatie op school 

doorgeven?… 
• … 
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• … 
• … 
• … 
• … 
• … 
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Luisteren 
• Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te 

geven, dan doe je niet wat ik je vraag 
• Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen 

waarom ik iets zó moet voelen, dan neem je mijn gevoelens 
niet serieus 

• Als ik je vraag naar mij te luisteren, en jij denkt dat jij iets 
moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in 

de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken 
• Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen 
bidden werkt, omdat God niets terug zegt en hij geen adviezen 

geeft of probeert om dingen voor jou te regelen, Hij luistert 
alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt 
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• Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer het te 
begrijpen 

• En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op 
mijn beurt naar jou zal luisteren 

 
Gedicht van Leo Buscaglia (1924-1998) 
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Bronnen 
• Tienminutengesprekken met ouders – Ard Nieuwenbroeck – KPC Groep, AL’s 

Hertogenbosch 
• Het ‘Charter voor een goede communicatie met ouders’ in de praktijk. 8 

werkfiches. www.lop.be - kiesLOPGent- kies Charter commu.- kies ‘goede 
voorbeelden’ 

• Elkaar leren kennen en begrijpen om samen stappen vooruit te kunnen zetten. 
Uitwerking van een voorstel van armste gezinnen: inzichten van scholen en 
diensten. Document 17. Beweging van mensen met een laag inkomen en 
Kinderen. 2005 

• Door de bril van ouders. Een denk- en doeboek voor gemotiveerde scholen en 
leerkrachten. Prov. Oost-Vlaanderen, Intercultureel Netwerk Gent. 
Gouvernementstraat, 1 9000 Gent. www.ingent.be, info@ingent.be 

• Help, Ik verkleur!www.uitgeverijschool.nl 
      Uitgeverij School BV, 7940 VB Meppel, Nederland 
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