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De theorie
Ouders besteder¡ hun kinderen (verplicht) uit osn de school onr hen te

helpen in de voorbereidirrg op de sqmenlevinE von vcndaog en rTìorgen.

l-let zor¡ voor kinderen echter heel onnqtuunlijk zijn wonneer deze twee

werelden te ver uit elkoar liggen. Of - zosls in sommige Eevollen - wsnneer

klnderen zich thr¡is cnders voordoen en qnders ontwikkelen don op school.

Bi.jvoorbeeld een kind dqt op school stil en teruEgetrokken is en nauwelijks

leesvorderingen mcokt, terwi¡'l het zich tlruis vrij voelt en ouders het idee

hebben dqt het lezen in een rop ternpo verbetert. Dst vroogt niet olleen

om een heldere cfstemnning, rnoo¡'ook orn een gezcrnenlijke conpqk. Een

oonpok die niet eenzijdig door de school wordt bedocht, moclr somen met

ouders, zodqt ieders kennis, kunde en ervoring wordt qongewend in het

belong vqn het kind. Dot betekent dot leerkrcchten en ouders elkoqr ols

getijkwoordig zien en dus rnet verschillende rollen en verûntwoordeli.ikheden.

De school is de professionele instelling die ervoor verqntwoordelijk is ze

dot olle ouders in hun krocht zet, in het belong vqn het kind en voor zover

dit post binnen hqor invloedssfeer. Ook ouders die zich minder competent

voelen of die zich juist ofzijdig lÍjken te houden. Doqrom wordt er gesproken

over 'ouderbetrokkenheid': de school die ouders betrekt. Moor hoe zet je

ouders in hun krocht? Hoe krijg.!e hen gemotiveerd en zorg je ervoor dot het

geen enorme investering in tijd is, moqr juist tijd en energie oplevert? En

belongrijker nog: dat hun kinderen er beter von worden. Eigenlíjk goot het er

ook om hoe je ouders gemotiveerd krijgt. Doqrom zijn olle ocht Aonroders in

dit boek geboseerd op de motivotietheorie vsn Deci en Ryon.

Aljoren hqmeren we erop dqt het voor de motivqtie von leerlingen

zo belongrijk is hun drie psychologísche bosisbehoeften autonornie,

competenfíe en reiatie te r¡ersterken. Luc Ste'¡ens vrCIeg hier terecht candacht

voor. Kinderen bloeien hierdoor immers op, omdot ze meer zelfvertrouwen

krijgen wûnneer hun relevqnte volwossenen sturen op het vergroten von deze

bosisbehoeften. Maor hoe zit het met leerkrochten en ouders?
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Het oordige is dot de theorie over deze drie psychologische bcsisbehoeften hoor

oorsprong kent in de motivotietheorie die niet qlleen voor kinderen von toepossing

is, mocr evengoed voor volwossenen. Het woren Deci en Ryon die deze universele

bosisbehoeften voor olle mensen benoemden. Go moor no, notuurlijk gelden ze ook

voor leerkrochten. Zij willen dolgroog goede leroren zijn, competent voor hun werk.

En het is voqk bijzonder frustrerend dot zij steeds meer en meer schrifteli-ik moeten

verontwoorden, wot dikwijls de indruk wekt dot we onvoldoende vertrouwen op

hun professionsliteit. Hetzelfde geldt voor IB'ers die uitgebreide plonnen schrijven

woorbij het verontwoorden eerder een doel dqn een middel lijkt te zijn geworden.

Ook hechten leerkrochten woorde oon hun outonomie: zij zijn de professionol voor

de klos en willen hun possie vormgeven door een groep kinderen te begeleiden in

hun pedogogische en didoctische ontwikkeling. Vanouds kent de leerkrqcht zeer

veel outonomie, iets wot we nu door middel von bijvoorbeeld collegiole consultotie

proberen te doorbreken, omdot een doorgeschoten outonomie onvoldoende

intercollegiole leermomenten creeert. En ten slotte zijn de meeste leerkrochten

sociool ingesteld, hechten oon reloties en kozen doorom voor het onderwijs- Zij

werken in een groep met kinderen en stimuleren groepsprocessen, maken deel uit

von een teom en oon de kinderen in hun klqs is een grote groep ouders verbonden.
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En don de ouders: wot voor kinderen en lerqren geldt, geldt ook voor hen' Ze

wíllen groqg outonoom zijn in hun opvoeding, het Eevoel hebben dot ze goed

kunnen opvoeden zonder opvoedingsondersteuning. Ze willen groqg dat het

goed goot met hun kind ols gevolg vqn het feit dot ze competente opvoeders

zijn. Ten slotte willen ze groog - met erkenning voor hun outonomie, hun eigen

wijze vqn werken - deel uitmoken von de schoolgemeensehop, en op hun eigen

monier reloties opbouwen op school. Met de leerkrqchten von hun kind, de

klosgenoten von hun kind en met de ondere ouders op school'

Zo bezien loten we in het onderwijs nogol wot steken vqllen noor ouders,

en verbozen we ons over hun gedrog en klogen we soms over hun gebrek

oon motivotie. We verwochten von ouders dqt we ze klusjes kunnen loten

doen die wij voor hen bedenken, omdqt wij er niet qon toekomen' Zoals het

schoonmqken von de klos (ouderporticipqtie)" De vroog is of we hen gezien

de psychologische bqsisbehoeften doqrtoe voldoende kunnen motiveren:

doen we een beroep op hun werkelijke competenties, mogen ze meedenken

(qutonomie) en komt een dergelijke monier von inzetten een gelijkwoordige

relqtie wel ten goede?

Bij het inzetten von ouders op school goot het erom dot we zowel bij

leerkrochten qls ouders net ots bij kinderen sturen op hun psychologische

bosisbehoeften: qutonomie, competentie en relotie, iedereen in zijn krocht met

zijn eigen tolenten.

Hetzelfde geldt voor het somenwerken met ouders op het niveou von hun kind

(ouderbetrokkenheid). Als we voorbij goon qqn de bosisbehoeften von ouders

werken we met hun kinderen zonder een relotie met de ouders op te bouwen"

We doen geen beroep op hun opvoedcompetenties wonneer we ouders

vertellen dot ze de school voorol moeten vertrouwen en hun het gevoel geven

dot de school niet op hun inbreng zit te wochten. We hinderen de outonomie

von ouders wonneer de school eenzijdig bepoolt welke oonpok goed is voor

het kind, wot ouders thuis qon leerondersteunend gedrog moeten vertonen

en hoe de communicotie goot verlopen. Bijvoorbeeld voor qlle ouders een

tienminutengesprek. Ouders hebben immers ook hun opbouwende ideeen en

hun eigen tijdschemo's.
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Wilje cutonomie, competenties en reloties bij iedereen recht doen, don doemt
het woord gelijkwaardigheid op. Gelijkwoordigheid betekent recht doen oûn en

uit zijn op eigen outonomie, competenties en reloties, mc¡or evenzeer op die von

onder. Oftewel respect voor de onder en voor.jezelf, en grenzen in ocht nemen

von jezelf en von de onder.

Gelijkwoordigheid erkent ongelijkheid: iedereen respecteert de rol vqn de onder

en wil de onder in de krocht von zijn specifieke rol zetten"

De volgende ocht oonroders zijn uit op het versterken vqn de drie psychologische

bqsisbehoeften vqn ouders: hun outonomie, relotie en competenties. Doormee

zet je ouders in hun krocht en zijn ze niet (meer) possief moor prooctief. Ze

hebben don niet olleen het belong von hun eigen kind moor ook die von de

ondere kinderen, von de leerkrochten en von de ondere ouders voor ogen.

Anderzijds: zolong we niet sturen op het vergroten von de outonomie, relotie

en competenties von ouders, moeten we niet opkijken dqt possieve en over-

sssertieve ouders het de school lostig kunnen moken. Don blijft de IB'er vook

tussen de twee portijen - de leerkrocht en de ouders - inzitten. Ze begrijpt hen

beiden, moor wil niemond qfvollen.
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Aanrader !.

Elke Eesloogde somenwerking ls gebcseerd op een relctie" Als leerkrocht

ste!je jezelf bloot qon onnodige risico's ols.!e met cndernnons kinderen

goot wenken zonder een goede stort te rnoken in de sqnnenwenking rnet

hun ouders. Risico's von onbegrip, onterechte verwcchtingen' conf,lict'

enzovoort. M(ror hoe start je een goede scmefìwerkingsrelstie?

De stqrt van elke belongrijke somenwerking is een kennismoking' een

gezûmenlijke start en het ofstemmen vqn verwqchtingen' Een individueel

stortgesprek oon het begin van het joor is dcarom een rnust' Doel van dot

gesprek is kennismqken" En ols de IB'er een belongrrlke rol speelt in het

ontwikkelproces von een bepoolde leerling, is het roodzqqm oon te schuiven"

ook de leerling is bij dit gesprek oonwezig, of het nu om een kleuter gaot

of een groep 8-leerling. Het goot immers olleen om het storten von de

sûmenwerking, en dqor horen jonge kinderen ook bij.

Sommige scholen storten het schooljaor met een zogenoemd 'omgekeerd

tienminutengesprek'. ouders worden uitgenodigd om te vertellen over

hun kind. Dot is misschien een verbetering ten opzichte von veel klcssieke

tienrninutengesprekken woorin leerkrochten voorol oon het woord woren, en in

veel gevollen zijn ze zeker vruchtbqqr. Moar in veel situoties ook niet' sommige

ouders sloon dicht en zeker ouders die zichzelf onvoldoende competent vinden

ten opzichte r¡on de school. Bijvoorbeeld ouders uit ondere culturen woorin de

school het voor het zeggen heeft.

Msar elkoar overtuigen over de beste vorm zol ook hier moeten gebeuren

op basis vsn theoretische inzichten. wonneer komt een stortgesprek tot zijn

¡'echt? Wqnneer je uit bent ap gelijkwaardigheid, dus ols zowel bij ouders
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ols bij leerkrochten, en zeker ook bij het kind wordt recht gedoon oon hun

behoeften oqn relotie, competentie en outonomie. Iedereen moet zich prettig

voelen in zo'n gesprek (relotie), olle deelnemers willen competent zijn en

gevonden worden (dus zUn persoonlijke b'ljdroge kunnen leveren ongeocht

leeft'rjd of niveou) en outonoom zijn (dus zelf de keuzes kunnen moken in het

belong von het kind). Dot betekent even bij elkoor zitten om de somenwerking

formeel te storten, een relotie te bouwen, een sterk teom te vormen

(leerkrocht, ouders en het kind) en dÓór de tijd voor nemen' Niet bij voorboot

met vrogenlijstjes werken, mqor hooguit een poor slimme vrogen ochter de

hond houden mocht het gesprek wot stilvollen' Als de een vrogen bedenkt

voor de onder is het gesprek in de kern ol niet meer gelijkwoordig'
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Ook wonneer je ols leerkrocht voor de tweede keer dezelfde klos hebt, is

deze stort essentieel. "staan we met de neuzen dezelfde kant op?, Ziin er

nog nieuwe ontwikkelingen?, Wat willen we dit iaar bereiken?" , ziin cltijd

belongrijke vrogen.

"Ik ontdekte dat ik met een kan koffie en thee, en wat fris meteen het

gesprek goed begon.Zo krijgt de start meteen een ontspannen sfeer", aldus

een \eerkracht.

:i',': :: i'.,',r,1 't,,';.,,;,

Sommige mensen in het onderwijs pleiten voor het weer invoeren von

huisbezoeken bij olle kinderen. De argumenten doorvoor zijn het opbouwen

von een goede relqtie, moqr voorol ook het kind in zijn thuissituotie kennen

en hem zo beter begrijpen. En nqtuurlijk kloppen beide orgumenten, zeker

wonneer belongrijke informotie wordt verkregen wûqr de leerkrocht onders

nooit ochter kwom. Als groot nodeel wordt vook gezien de enorme en soms

onmogelijke tijdsinvestering. Moor ook hier geldt de motivotietheorie von

Deci en Ryon, hoe krijg je ouders werkelijk mee?

l-.let eenzrjdiE initiotief nemen om een thuisbezoek qf te leggen is niet

gelijkwoordlg: wont hebben ouders rneegedocht of dit voor hun kind de beste

interventie is? Misschien schoomt de ouder zich voor de thuissltuotie, voelt het

kind de moeite von zijn ouders en zit hij de volgende dog met de leerkrocht in

de klos die eigenlijk niet welkom wos. Voordot je het weet zit het kind in een

loyoliteitsconflict tussen school en thuis.

Een moeder in Rotterdam Zuid zei in een ouderbijeenkomst op schooltegen

de leerkrachten: "Dus jullie willen graag op huisbezoek komen om miin kind

beter te leren kennen, zodat je meer van hem begríjpt7 Dat vind ik eigenliik

wel een goed idee. MQar", ging ze lachend verder,"dan wil ik ook bii iullie op

huisbezoek, dan snap ik miin kind ook veel beter."
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In een bondige reoctie mookt deze moeder duidelijk wot gelijkwoordigheid

inhoudt. Notuurlijk zijn huisbezoeken in veel situoties een doeltreffende

interventie in het belcng von het kind. Mocrr dsn moet het wel een

somen met de ouders ofgesproken monier von contqct zijn. Nooit mog de

nieuwsgierigheid vqn de leerkrocht leidend zijn, moor een voor leerkrocht ên

ouders heldere reden in het belong von het kind. Bovendien kon met ouders

in bepoolde situqties worden vostgesteld dqt een huisbezoek somen met de

IB'er wordt gebracht.

stÉr luel wafiä wrû$ ßr lw, *
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Do's stortgesprek Motivering tlz

Het kind is bij het stcrtgesprek aanwezig Het kind moet de eenheid ervcren tussen

de volrn¡assenen die voor hem zorgen en

hem helpen in zijn ontwikkeling. Ook de

gezamenlijke start en zijn inbreng is voor

henr daarom von belong. Mochten ouders

en de leerkrocht elkosr ook willen spreken

zónder de oonwezigheid von de leerling,

dan ksn dourvoor een apart moment

worden afgesproken (Aanroder 4).

Voor ieder gesprek is 20 a 30 minuten

ingeplond.

Deze investering is de moeite woard en

wordt terugverdiend in de rest von het

joar {Aonroder 4}.

[en stcrtgesprek mog worden verplicht in

het beking van de leerling"

Iedere leerling heeft recht op een goede

somenwerking tussen school en ouders.

Von ouders mog je hun oonwezigheid

verwcchten. Komen ze niet oPdogen,

zoek hen don zo spoedig mogelijk ûp en

geef je eigei-r grens sls school oon dat

het gesprek verplicht is in het belong von

het kind.

TOOt
GrnnurK oNDERSTAANDE cFtEcKLIsr 0M

6ESPRFK EFFECTIEF INZET.

TE WETEN OF ]E HET START.
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vüstlopen.

Motivering

Het goot om het oüngoon von een goede

somenwerking met éike individuele ouder

Do's stortgesPrek

Ëen stortgesprek vindt nooit in

groepsvorm plcats en is dus ook niet

hetzelfde ois een i nformatleovond.

Geef oucisrs geen vragenlrjsten vooraf

woor ze olvost over no kunnen denken en

die ze moeten beantwoorden'

Met vrcçenli;sten is het stortgesprek

per definitÍe niet meer gelijkwoordig,

want éán vcln beide portijen bepoolt de

ogendo. Zorg hoogtlit voor wot vrogen

ochter de hond, mocht het gesprek wat

TOOt
GEANUIK ONDERSTAANDE CHECKLIST OM TE WETEN OF ]E HET START-

GESPREK EFFECTIEF INZET. (VENVOLG)
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