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werknemers aan te gaan, vanuit verbondenheid en rechtvaardigheid.
Deze thesis richt zich op beginnende leerkrachten, omdat zij de start van onderwijsloopbaan
als ‘overleven’ kunnen ervaren. Met name het contact met ouders wordt als ingewikkeld
bestempeld. Ondanks de problemen die zich voordoen in de praktijk, geven de beginnende
leerkrachten uit dit onderzoek aan dat zij ouders nodig hebben voor de ontwikkeling van het
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ABSTRACT
Collaboration with parents is important for the development of the child. This research
acknowledges this thought concerning beginning teachers communicating with parents. It is
unknown how beginning teachers experience communicating with parents from their own
practice. The purpose of this qualitative research is to gather practical examples and
subsequently to find out which knowledge and tools from the contextual approach are useful
for beginning teachers communicating with parents. To get answers, six beginning teachers,
who have been teaching for less than two years, were interviewed. This target group experiences
the first two years of teaching as survival. This says something about the perception of the
beginning teachers. The results have been presented to three contextual experts.
The starting teachers state that the diversity of parents causes inability to act due to fear.
This causes tension, uncertainty, distrust and anger towards the behaviour of parents. They also
feel young and inexperienced in their contact with parents. The collaboration, which is so
important, will become at stake. Beginning teachers seem to be inadequately prepared for the
start of their career. Furthermore the educations cannot guarantee these experiences during
internships.
The contextual experts indicate that beginning teachers should be approached with
gentleness. The workload is high and (too) much is expected from them. They can be a
vulnerable target group in a culture in which already is a lot of pressure. Appropriate self-care
and deploying resources are interventions that are mentioned. However, beginning teachers
also lack knowledge about parents. Contextual terms like: knowledge of loyalties, adopting a
multidirected partiality, giving acknowledgement and dialogue are mentioned as very important
interventions. Having knowledge about parenting is also seen as an important resource. Every
parent has a sense of responsibility and parenthood causes vulnerability. These insights help
beginning teachers to enter, the world of trust, with parents, which might reduce the workload.
In this research you will read more on that subject.
Keywords: Beginning teacher, teacher competencies, multidirected partiality, dialoque,
acknowledgement, loyalty.
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INTRODUCTIE
Aanleiding
De werkdruk die beginnende leerkrachten ervaren door het contact met ouders is zorgelijk met
het oog op de oplopende lerarentekorten wereldwijd (Kidd, Brown, & Fitzallen, 2015; Van
Geffen & Poell, 2014). Dus niet alleen Nederland kampt met dit probleem. Internationale
onderzoeken wijzen uit dat basisschool leerkrachten met regelmaat denken aan het verlaten van
het onderwijs (Craig, 2014; Kidd et al., 2015). Onderzoek van de Marnix Academie (2015)
concludeert dat 25% van de beginnende leerkrachten in Nederland daadwerkelijk stopt met
lesgeven. Een groot probleem, maar wat zijn de oorzaken hiervan?
Om te beginnen hebben beginnende leerkrachten het niet makkelijk. Vooral de eerste
twee jaar voor de klas ervaren zij als overleven (Barett Kutchy & Schulz, 2006). Voor 89% van
de beginnende basisschoolleraren ligt de oorzaak in de ervaren werkdruk. Een derde van de
beginnende leerkrachten noemt als oorzaak van de werkdruk, het contact met ouders (AOb,
2014). In 40% van de gevallen blijkt het gebrek aan ondersteuning van ouders zelfs een
belangrijke factor voor het stoppen met lesgeven. (Barett Kutchy & Schulz, 2006; Gaikhorst,
2014).
Melnick en Meister laten zien dat het beginnende leerkrachten ontbreekt aan
communicatieve vaardigheden die nodig zijn om met ouders om te gaan. Vooral wanneer er
conflicten zijn, vinden beginnende leerkrachten het moeilijk met ouders te communiceren
(Melnick & Meister, 2008). Beginnende leerkrachten geven aan dat de handelingsverlegenheid
in contact met ouders deels komt door een gebrek aan ervaring (Barett Kutchy & Schulz, 2006).
Bijna de helft van de leerkrachten voelt zich onvoldoende voorbereid op de start van hun
carrière tijdens de lerarenopleiding (AOb, 2014). Aankomende leerkrachten krijgen
bijvoorbeeld weinig tot geen kennis en handvatten aangereikt omtrent het communiceren met
ouders en het leiden van oudergesprekken tijdens hun opleiding. Bovendien kunnen de
opleidingen deze ervaringen tijdens stages ook niet garanderen (Dotger & Smith, 2009;
Gourneau, 2014). Hierdoor staan beginnende leerkrachten onvoldoende voorbereid aan de start
van hun carrière. Zij kunnen de relatie met ouders, die zo belangrijk blijkt voor het slagen van
hun loopbaan in het onderwijs, onvoldoende onderhouden (Dotger & Smith, 2009), terwijl de
verantwoordelijkheid voor het initiatief tot samenwerken met ouders ligt bij de leerkracht (o.a.,
Amatea, Mixon, & MC Carthy, 2012; Onderwijsraad, 2010; Ratcliff & Hunt, 2009). Ook zijn
leerkrachten verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de ouders of verzorgers
van kinderen (SBL-competentie 6; competent in samenwerking met omgeving).
In het boek ‘Tussen thuis en school’ van Van Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek (2011)
over contextuele leerlingbegeleiding geven zij de verhoudingen tussen kind, ouder en school
weer door ze in een driehoek te plaatsen en de zijden te beschouwen als communicatielijnen.
Binnen deze driehoek vinden vitale processen plaats, die het leven en het leren van het kind
sterk beïnvloeden. Van Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek (2011) benoemen dat de
communicatielijn tussen ouder en school essentieel is voor de groeiruimte van het kind.
De contextuele benadering, ontwikkeld door Ivan Boszormeny-Nagy, vertrekt vanuit de
idee dat mensen groeien in verbondenheid. Die verbondenheid ligt in de onderlinge relaties. De
meerzijdige partijdigheid is daarbij een basishouding en methodiek (Boszormeny-Nagy &
Krasner, 1994). Het doel van deze houding en methodiek is om de dialoog in relaties opnieuw
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in gang te zetten, zodat heling en groei mogelijk worden. Wellicht biedt de contextuele
benadering kennis en handvatten voor het communiceren met ouders?
Probleemstelling
Uit onderzoek weten wij dat beginnende leerkrachten problemen ervaren in het communiceren
met ouders. Ook weten wij dat beginnende leerkrachten weinig tot geen handvatten en kennis
aangereikt krijgen omtrent het communiceren met ouders. Minder duidelijk is hoe beginnende
leerkrachten het communiceren met ouders beleven vanuit hun eigen praktijk.
Centrale onderzoeksvraag
Hoe beleven beginnende leerkrachten de communicatie met ouders en welke kennis en
handvatten uit het contextuele gedachtengoed kunnen helpend zijn in de communicatie met
ouders?
Deelvragen
1. Wat is bekend uit onderzoek over de problematiek die beginnende leerkrachten ervaren met
betrekking tot het communiceren met ouders?
2. Wat is bekend uit onderzoek over competenties die leerkrachten nodig hebben in het
communiceren met ouders?
3. Hoe beleven beginnende leerkrachten het communiceren met ouders?
4. Welke kennis en handvatten uit de contextuele benadering kunnen helpend zijn in de
communicatie van beginnende leerkrachten met ouders?
Onderzoeksmethoden per deelvraag
Mijn onderzoek zal een kwalitatief onderzoek zijn. Er is rekening gehouden met
methodetriangulatie door gebruik te maken van verschillende dataverzamelingsmethoden,
namelijk: literatuuronderzoek, diepte-interview en een expertfocusgroep. Dit ter bevordering
van de validiteit van het onderzoek (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2009). Een uitgebreide
beschrijving van de onderzoeksmethoden zijn te vinden in hoofdstuk drie.
Doelstelling
Mijn doelstelling is tweeledig. Ten eerste om inzicht te krijgen in de beleving van beginnende
leerkrachten in communicatie met ouders. Ten tweede om te achterhalen welke contextuele
handvatten en kennis helpend kunnen zijn tijdens het communiceren van beginnende
leerkrachten met ouders.
Persoonlijke professionalisering
De contextuele benadering is voor mij de afgelopen twee en een half jaar zeer helpend geweest
in het communiceren met ouders, kinderen en collega’s. De grondhouding van het contextuele
denken, meerzijdige partijdigheid, helpt mij om anders te communiceren. Een belangrijk gevolg
is het loslaten van een oordeel over jezelf en over de ander. Er ontstaat ruimte om de ander
werkelijk te ontmoeten.
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Vanaf volgend schooljaar mag ik beginnende leerkrachten begeleiden binnen onze
stichting. Hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog niet bekend. Met het oog daarop denk ik dat
mijn onderzoek een goede bijdrage kan leveren aan een nieuwe opzet voor het begeleiden van
beginnende leerkrachten binnen onze stichting. Het literatuuronderzoek zal zeer helpend zijn
om de actualiteiten, omtrent beginnende leerkrachten, boven tafel te krijgen. Daarnaast zal
blijken of de contextuele benadering een plek kan veroveren binnen de nieuwe opzet.
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1.
PROBLEMEN VAN BEGINNENDE LEERKRACHTEN IN
COMMUNICATIE MET OUDERS
1.1
Inleiding
Om te beginnen wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het lerarentekort en de werkdruk die dit
mogelijk veroorzaakt. Daarvanuit wordt vervolgens ingezoomd op beginnende leerkrachten en
het communiceren met ouders. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag een: Wat
is bekend uit onderzoek over de problematiek die beginnende leerkrachten ervaren met
betrekking tot het communiceren met ouders?
In paragraaf 1.2 zal het gaan over het lerarentekort in het basisonderwijs. Vanuit dit
tekort aan basisschoolleerkrachten zal worden gekeken naar de oorzaken hiervan. In paragraaf
1.3 gaat het over de ervaren werkdruk. Met name beginnende leerkrachten ervaren werkdruk,
die grotendeels veroorzaakt wordt door het communiceren met ouders. In Paragraaf 1.4 wordt
gekeken naar de verscheidenheid aan ouders en de problemen die dit met zich meedraagt. In
paragraaf 1.5 komt naar voren dat beginnende leerkrachten zich handelingsverlegen voelen in
contact met ouders en dat ze zich onvoldoende voorbereid voelen om hier adequaat mee om te
gaan. Ten slotte wordt in paragraaf 1.6 dit hoofdstuk afgesloten met een conclusie.
1.2
Lerarentekort
In mei 2014 heeft de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de Algemene
Onderwijsbond (AoB) een enquête gehouden onder jonge docenten over hun ervaringen bij de
start van hun loopbaan in het onderwijs (AoB, 2014). De tevredenheid van de beginnende
leerkrachten in het primaire onderwijs bestempelen zij met een 7,3. Op het eerste gezicht een
mooi rapportcijfer. Desondanks denkt 63 procent wel eens aan stoppen met de onderwijs
carrière. Onderzoek van de Marnix Academie Utrecht (2015) concludeert dat 25 procent van
de beginnende leraren daadwerkelijk stoppen met lesgeven. Deze tendens is niet slechts
merkbaar in Nederland. Internationale onderzoeken wijst uit dat basisschool leerkrachten met
regelmaat denken aan het verlaten van het onderwijs (Craig, 2014; Kidd, L., Brown, N., &
Fitzallen, N., 2015). In het Australisch onderzoek van Kidd et al., (2015) kon de helft van de
leerkrachten niet aangeven of ze over drie jaar nog steeds zouden lesgeven.
Daarnaast zien we dat het aantal studenten dat kiest voor een opleiding om
basisschooldocent te worden met het jaar minder wordt. Op de website van de
onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl) staat dat het aantal ingeschreven studenten aan
de Pabo’s de afgelopen jaren drastisch is gedaald. In 2011 waren er 26.700 studenten
ingeschreven, in 2016 waren dit er nog iets minder dan 20.700; dit is een daling van meer dan
20%, terwijl het aantal studenten in het hoger onderwijs in deze periode juist gestegen is met
22%.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onderzoekt of er in
de toekomst een tekort aan leerkrachten worden verwacht (www.rijksoverheid.nl). Dit wordt
ramingen genoemd. Op basis van de meest recente ramingen is de schatting dat er in 2020 een
lerarentekort zal zijn van 4000 fte (Figuur 1.1).
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Figuur 1.1: Te kort aan basisschoolleerkrachten

Deze feiten maken duidelijk dat er reeds een tekort aan leerkrachten is en dat dit tekort in de
toekomst zal toenemen. Een grote uitdaging voor de onderwijsbonden en huidig minister van
Onderwijs Arie Slob. Een belangrijke oorzaak ligt in de ervaren werkdruk. Met name
beginnende leerkrachten hebben het zwaar te verduren. Zij geven zelfs aan dat ze de eerste twee
jaar voor de klas als overleven ervaren (Barett & Kutchy, 2006).
1.3
Werkdruk
Het is algemeen bekend dat de eerste jaren van lesgeven een grote uitdaging is voor beginnende
leerkrachten. Voor 89% van de beginnende basisschool leraren ligt de oorzaak in de ervaren
werkdruk. Een derde van de beginnende leerkrachten noemt als oorzaak van de werkdruk, het
contact met ouders (AOb, 2014). Barrett Kutchy & Schulz (2006) hebben een kwalitatief
onderzoek gehouden over waarom beginnende leerkrachten frustraties ervaren met het
lesgeven. De onderzoekers laten zien dat een van de frustraties is: het gebrek van goed contact
tussen leerkrachten en ouders. Opmerkelijk is dat onderzoek over dit fenomeen al jaren geleden
is aangekaart. In 1992 concludeerden Taylor, Leitman en Barnett in hun survey dat gebrek aan
ondersteuning van ouders voor beginnende leerkrachten, voor 40 procent de reden is van uitval.
In 2002 stelt Smeltzer Erb dat angst voor de confrontatie met ouders een van de drie hoogst
gerangeerde negatieve emoties is van beginnende leerkrachten. Moore Johnson (2004)
identificeert nog een andere frustratie; weinig beginnende leerkrachten ontvangen begeleiding
over hoe je contacten met ouders aangaat. De ondervraagden in het onderzoek van Barett
Kutchy & Schulz bevestigen deze onderzoeken. Dit laat zien dat onderzoek op het gebied van
communicatie met ouders niet slechts de actualiteit is, maar dat het een thema is, waar al langer
onderzoek naar wordt gedaan. Desalniettemin is het nog niet gelukt om deze problemen te
voorzien van oplossingen. Wellicht had de huidige stand van zaken in het basisonderwijs er dan
anders uit gezien.
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1.4
Verscheidenheid aan ouders
Om te beginnen hebben beginnende leerkrachten te maken met veel verschillende ouders.
Gaikhorst (2014) geeft aan dat er voor beginnende leerkrachten in stedelijke omgeving een
uitdaging ligt in de vorm van omgang met culturele diversiteiten. Deze leerkrachten worden
geconfronteerd met kinderen en ouders van verschillende culturen, achtergronden, waarden en
taalbarrières. Volgens Gaikhorst bestaat er een groot gat tussen de achtergrond van de
beginnende leerkracht en die van het kind en de ouder. Het niet begrijpen van elkaar, zorgt
ervoor dat dit gat groter wordt. Abel (2014) kwam tot eenzelfde conclusie als Gaikhorst. Zij
noemt het ontbreken van een eventuele culturele verbinding tussen leerkracht, leerling en
ouders een van de grootste uitdagingen op het terrein van ouderbetrokkenheid (Abel, 2014).
Het omgaan met de omgeving waarin de school staat, zorgt dus voor een extra uitdaging voor
de beginnende leerkracht. Bovendien hebben beginnende leerkrachten in een stedelijke
omgeving veelal te maken met grotere verschillen tussen leerlingen in karakter, gedrag, normen
en waarden en houdingen van de leerlingen (Kooy, 2006; Swanson Gehrke, 2005). Volgens
Kooy (2006) is een bijkomend probleem de leerlingen waarvan Nederlands de tweede taal is.
Zij gelooft dat dit een extra probleem is voor de beginnende leerkrachten in de stedelijke
omgeving, omdat in de steden een hoger percentage etnische minderheden leven (Kooy, 2006).
Echter de culturele diversiteit is niet het enige probleem waar beginnende leerkrachten
tegenaan lopen in communicatie met ouders. Het omgaan met hoogopgeleide ouders wordt ook
als een probleem gezien. Gaikhorst (2014) noemt dat leerkrachten in de stedelijke omgeving
naast de culturele verschillen ook grote uitdaging ervaren in het contact met hoogopgeleide
ouders van een hoge sociaal economische klasse (SES). Tevens noemt ze dat leerkrachten van
leerlingen uit een lagere SES kampen met problemen die voorkomen bij deze doelgroep.
In het onderzoek van de AOb (2014) is er onder andere gevraagd naar de werkdruk die
beginnende leerkrachten ervaren. De geënquêteerden konden kiezen uit meerkeuzevragen,
waarbij het contact met ouders niet een van de keuzeopties was. Wel was het mogelijk om
andere factoren in een open vraag aan te geven. Opmerkelijk sprong er een factor bovenuit: Het
contact met ouders en veeleisende ouders. 166 van de 426 ondervraagden gaven dit als
antwoord.
Beginnende leerkrachten spreken zich in de onderzoeken uit over de diversiteit aan
ouders. Het lijkt alsof elke groep ouders zo zijn eigen eigenschappen heeft. Deze wisselende
combinatie van eigenschappen bij ouders, zorgt dat elke ouder anders is en kent zo zijn eigen
problematiek. Wat vraagt dit van de beginnende leerkracht? De sociale interactie met de
verscheidenheid aan ouders, die volgens Harris, Jensz en Baldwin (2005) zo belangrijk is om
voor het beroep van leerkracht te kiezen, blijkt zo voor handelingsverlegenheid te zorgen.
Opvallend in alle onderzoeken is dat geen van allen dieper ingaan op de specifieke kenmerken
van de verschillende ouders. Het contact met een veeleisende ouder of een ouder uit een andere
cultuur hoeft niet voor problemen te zorgen. Waarom zorgt dit in veel gevallen dan juist wel
voor problemen? Waar gaat het mis? Er wordt veel gesproken over de problematiek, maar niet
over de oorzaken hiervan.
1.5
Handelingsverlegenheid in contact met ouders.
Ten Have, Kassenberg en Logtenberg (2016) hebben een onderzoek gedaan naar de ervaringen
van beginnende en ervaren leerkrachten in het onderwijs. Om inzicht te krijgen in de individuele
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beleving van de samenwerking tussen de leerkrachten en ouders is gebruik gemaakt van de
methode storytelling. Door middel van dit onderzoek zijn zij in staat geweest om dichterbij de
aard van de problematiek te komen. Volgens deze onderzoekers spelen verborgen emoties bij
leerkrachten een belangrijke rol. In interviews blijven deze emoties vaak onder de oppervlakte,
waardoor het moeilijk kan zijn om aan te geven waar de handelingsverlegenheid in het contact
met ouders precies zit. Zij geven aan dat verhalen van leerkrachten over contact met ouders
deze informatie wel geven (Ten Have, Kassenberg en Logtenberg, 2016). Opvallend zijn de
vele overeenkomsten tussen ervaren leerkrachten en beginnende leerkrachten. Niettemin zijn
er ook verschillen. Beginnende leerkrachten geven aan dat zij zich niet altijd gewaardeerd
voelen. Ouders komen sneller met negatieve punten, dan met een compliment. Ook zijn
beginnende leerkrachten relatief onzeker over zichzelf. Ze geven aan dat eigen gevoelens snel
de overhand nemen in gesprekken met ouders. Tienminutengesprekken worden vooraf met
spanning afgewacht, vooral met ouders waarvan bekend is dat zij een uitdaging vormen. Dit
komt grotendeels door onzekerheid als gevolg van gebrek aan ervaring. Barrett Kutchy &
Schulz (2006) beamen dit door aan te geven dat de handelingsverlegenheid van beginnende
leerkrachten in contact met ouders deels komt door een gebrek aan ervaring. Melnick en Meister
laten zien dat het beginnende leerkrachten ontbreekt aan communicatieve vaardigheden die
nodig zijn om met ouders om te gaan. Vooral wanneer er conflicten zijn, vinden beginnende
leerkrachten het moeilijk om met ouders te communiceren (Melnick & Meister, 2008).
Echter mag ook de andere kant van de medaille genoemd worden, want in essentie
hebben de meeste beginnende leerkrachten zelfvertrouwen in contact met ouders. Uit de
enquête blijkt dat 69 procent van de beginnende leerkrachten zichzelf goed of zelfs erg goed
vindt in oudercontacten. Ouders kunnen dus een positieve katalysator zijn voor het
zelfvertrouwen van de beginnende leerkracht. Le Cornu (2013) constateert dat wanneer de
relatie tussen leerkracht en ouder van goede kwaliteit is, dit resulteert in meer zelfvertrouwen
en gevoel van competentie bij de leerkracht.
Een prangende vraag in deze is: Wat hebben beginnende leerkrachten nodig om deze
relatie te doen slagen? Volgens Farrell & Collier (2010) is er een ruim aanbod aan cursussen,
trainingen en handboeken aanwezig om de beginnende leerkracht te ondersteunen. Daar staat
tegenover dat aankomende leerkrachten bijvoorbeeld weinig tot geen kennis en handvatten
aangereikt krijgen omtrent het communiceren met ouders en het leiden van oudergesprekken
tijdens hun opleiding. Bovendien kunnen de opleidingen deze ervaringen tijdens stages ook niet
garanderen (Dotger & Smith, 2009; Gourneau, 2014). Hierdoor staan beginnende leerkrachten
onvoldoende voorbereid aan de start van hun carrière. Zij kunnen de relatie met ouders, die zo
belangrijk blijkt voor het slagen van hun loopbaan in het onderwijs, onvoldoende onderhouden
(Dotger & Smith, 2009). Het lijkt dat de beginnende leerkracht zo met een achterstand begint
aan hun onderwijsloopbaan.
1.6
Conclusie
In het voorgaande is duidelijk geworden dat er een oplopende lerarentekort is, door de ervaren
werkdruk van leerkrachten in het basisonderwijs. Deze tendens is niet slechts merkbaar in
Nederland, maar ook in het buitenland. Eveneens is gebleken dat een groot deel van de
werkdruk wordt ervaren door de contacten die leerkrachten hebben met ouders. De diversiteit
aan ouders zorgt voor een groot deel van dit probleem. Het zijn met name de beginnende
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leerkrachten die dit als ‘lastig’ bestempelen. Zij voelen zich handelingsverlegen om de relatie
met ouders te doen slagen en geven aan zich onvoldoende voorbereid te voelen in de eerste
jaren voor klas, wanneer het gaat over contact met ouders. Bovendien kunnen opleidingen deze
ervaringen tijdens stages niet garanderen.
In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de problemen die beginnende
leerkrachten ervaren in contact met ouders. De nadruk in dit hoofdstuk ligt bij het
communicatieproces tussen beginnende leerkrachten en ouders. Hier zal een uitleg over worden
gegeven. Tevens wordt er gekeken naar competenties die beginnende leerkrachten nodig
hebben in communicatie met ouders.
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2.
COMPETENTIES VAN BEGINNENDE LEERKRACHTEN VOOR
COMMUNICATIE MET OUDERS
2.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op communicatie tussen beginnende leerkrachten en
ouders. Het gaat om voorwaarden en kennis die aanwezig moeten zijn om die communicatie te
doen slagen. Dit hoofdstuk zal een antwoord geven op deelvraag twee: Wat is bekend uit
onderzoek over competenties die leerkrachten nodig hebben in het communiceren met ouders?
In paragraaf 2.2 staat educatief partnerschap centraal. Dit fenomeen is geïntroduceerd
om de samenwerking tussen leerkrachten en ouders meer in elkaars verlengde te laten lopen. In
paragraaf 2.3 is de theorievorming van het communicatieproces beschreven op het niveau van
de betrekking en de inhoud. Paragraaf 2.4 gaat over competenties van leerkrachten en hoe het
communiceren kan worden toegepast in de praktijk. In paragraaf 2.5 wordt dit hoofdstuk
afgesloten met een conclusie.
2.2
Educatief partnerschap
In het verleden was er een duidelijke taakverdeling tussen ouders en school. School was
verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders voor de opvoeding. Van overlapping was geen
sprake. Inmiddels heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar educatief partnerschap. Dat
wil zeggen: opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en
school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.
De school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs. Een voorwaarde voor goed educatief
partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren (Kerpel, 2014).
De gedachte achter educatief partnerschap is dat de school en de ouders in relatie een
gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. Zij streven hetzelfde doel na; de optimale
ontwikkeling van het kind (Kerpel, 2014; Herweijer en & Vogels, 2013).
Het ideaalbeeld is dat de leerkrachten en de ouders samenwerken en elkaar ondersteunen bij
hun taken ter bevordering van de ontwikkeling van het kind. Herweijer en Vogels (2013) geven
in de conclusie van hun onderzoek aan dat de opvattingen van zowel ouders, leerkrachten en
directie omtrent het samenwerken nagenoeg hetzelfde zijn. Beiden zijn nodig. Ouders erkennen
dat hun steun en inbreng nodig is voor het realiseren van goede leerresultaten en ouders vinden
dat de leerkrachten ze hierop mogen aanspreken. Ouders vinden ook dat zij moeten
samenwerken met de school om zo eventuele problemen in de toekomst te verhelpen. Evenzo
erkennen leraren, schoolleiders en managers het belang van samenwerking tussen ouders en
school en van ondersteuning van kinderen door hun ouders. Dus bij zowel de ouders als de
school is de wil tot samenwerking aanwezig (Herweijer & Vogels, 2013).
Wat betreft de intenties van beide partijen lijkt er een fundament te liggen voor een
vruchtbare samenwerking. Echter, zodra men zich bevindt in het domein van de ander, lijken
er andere sentimenten op te lichten. Betrokkenheid van ouders moet stoppen bij de klas: ouders
mogen zich niet met de inhoud en de aanpak van het onderwijs bemoeien (Herweijer & Vogels,
2013; Dom, 2006; Lareau 1989). Leerkrachten willen zich wel gesteund voelen door ouders,
maar willen niet te veel inmenging in de klas. Bovendien leggen ouders wel opvoedkundige
taken bij de school neer, maar willen liever geen bemoeienis met de opvoeding in de privésfeer
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(Herweijer & Vogels, 2013). Hetzelfde geldt eigenlijk voor de ouders. Als het bijvoorbeeld gaat
om bestraffing van hun eigen kind, dan zijn de ouders wat minder geneigd de leerkracht te
steunen en vinden vrijwel alle ouders dat zij recht hebben op uitleg. Veel ouders vinden
bovendien dat de leerkracht moet openstaan voor kritiek op hun aanpak (Herweijer & Vogels,
2013).
Lusse (2013) onderscheidt drie dimensies met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Hij
beschrijft onderwijsondersteunend gedrag, oudercontact en ouderparticipatie. In de praktijk
zien leerkrachten ouderbetrokkenheid voornamelijk in termen als oudercontact en
ouderparticipatie en minder in de term onderwijsondersteunend gedrag (Kassenberg, Petri en
Doornenbal, 2016), terwijl educatief partnerschap juist het onderwijsondersteunende aspect van
de samenwerking wil benadrukken (Herweijer & Vogels, 2013). Het gevolg hiervan is dat
leerkrachten weinig weten van het onderwijsondersteunende gedrag van ouders. Zij hebben de
veronderstelling dat ouders die niet op school komen, ook thuis niet betrokken zullen zijn.
Daarbij overschatten leerkrachten vaak de ondersteuning van ouders uit hogere SES en
onderschatten zij de ondersteuning van allochtone en laagopgeleide ouders. Onduidelijkheid in
de wederzijdse wensen en verwachtingen belemmeren een goede samenwerking. Zodoende valt
de grens tussen samenwerking en bemoeizucht, vertrouwen en wantrouwen, moeilijk te trekken
(Kassenberg et al., 2016).
De gedachte achter educatief partnerschap is een mooi initiatief tot samenwerking.
Niettemin lijkt men in de uitvoering hiervan op moeilijkheden te stuiten. Er is een duidelijke
balans nodig voor beide partijen om educatief partnerschap te doen slagen en dat blijkt lastig te
zijn. Communicatie en contact tussen school en ouders zijn middelen om het samenwerkingsproces in goede banen te leiden. Als ouders en leraren elkaar in een vroeg stadium leren kennen
en afspraken maken, is het makkelijker om gezamenlijk op te trekken bij voorkomende
problemen rondom het kind (Herweijer & Vogels, 2013). Zoals Kerpel (2014) noemt: onderling
vertrouwen tussen leraren en ouders.
2.3
Het communicatieproces
Watzlawick, Beavin & Jackson geven in hun boek De Pragmatische aspecten van de menselijke
communicatie (2001) aan dat een mens niet niet kan communiceren. Alle gedrag is
communicatie. Zij beschrijven communicatie als een niet nauwkeurig omschreven eenheid van
gedrag (p.39-40). Wellicht bevat deze axioma de moeilijkheid van communicatie, omdat er
altijd sprake is van een zender en een ontvanger. Hoe wordt er gecommuniceerd en hoe wordt
deze communicatie ontvangen? Daarnaast laten Melnick en Meister (2008) zien dat het
beginnende leerkrachten juist ontbreekt aan communicatieve vaardigheden die nodig zijn om
met ouders om te gaan (H1.4).
Elke informatie impliceert een betrokkenheid en dat omschrijft de betrekking. Dat wil
zeggen dat communicatie niet slechts informatie overbrengt, maar dat het tegelijkertijd een
gedrag oplegt. Deze twee operaties zijn bekend geworden als respectievelijk de rapport – en
bevel-aspecten van de communicatie. Het rapport-aspect valt te vergelijken met het niveau van
de inhoud. Het overbrengen van informatie. De inhoud van een boodschap kan worden gezien
als feitelijke weergave van de boodschap. Het kan handelen over alles wat communiceerbaar
is, ongeacht of dit waar of onwaar, juist of onjuist of onbepaalbaar is. Daarentegen impliceert
het bevel-aspect de wijze waarop het bericht moet worden opgevat. Het niveau van de
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betrekking. Het gaat hierbij om de onderlinge relatie. Hoe iets gezegd wordt en hoe de ander
dit opvat, is in het geval van de betrekking belangrijker dan de inhoud zelf. In de communicatie
tussen mensen zien we dat er een belangrijke relatie is tussen de inhoud – en het
betrekkingsniveau. De eerste brengt de informatie over en de laatste laat zien hoe deze
communicatie moet worden opgevat. Het betrekkingsaspect kan worden gezien als de
communicatie over de communicatie, dus als meta-communicatie (Wadzlawick et al., 2001).
2.3.1 Communicatie in de praktijk
Een drietal kinderen uit mijn klas is stiekem naar het magazijn gegaan en hebben daar iets
gestolen. Ik heb de ouders ingelicht en die waren het met mij eens dat de kinderen absoluut
geen lolly’s mogen stelen uit het magazijn. Vervolgens heb ik een consequentie bedacht. De
kinderen moesten de volgende dag op school komen met een zak lolly’s die ze zelf gekocht
hadden. Dit heb ik via de mail gecommuniceerd naar de ouders. Van twee ouders kreeg ik een
mail dat ze het absoluut niet eens waren met de straf. Zij vonden dat hun kind de lolly’s niet
had mogen stelen, maar de straf was te zwaar. Een zak lolly’s voor het stelen van 1 lolly was
niet eerlijk. Daarnaast zouden ze het nooit meer doen en hadden ze hun lesje wel geleerd. Deze
ouders gaven aan dat hun kind geen lolly’s mee zou nemen naar school. Punt.
In dit voorbeeld zien we dat de leerkracht en de ouders het met elkaar eens zijn wat
betreft het inhouds-aspect. Stelen doen we niet. Vervolgens zien we dat de leerkracht een
consequentie bedenkt en deze oplegt aan de kinderen. Hoe komt deze boodschap over bij de
ouders? Een ouder geeft geen reactie en het kind nam de volgende dag een zak lolly’s mee.
Twee ouders waren het niet eens met de leerkracht. We bevinden ons op het betrekkings-aspect.
Daarbij kunnen we ons ook afvragen of de ouder die de zak lolly’s meegaf, het wel eens is met
de leerkracht.
Wadzlawick et al. (2001) schrijven dat communiceren op betrekkingsniveau niet gaat
over feiten die buiten hun betrekking liggen, maar presenteren ze elkaar omschrijvingen van
die betrekking en, impliciet daarmee, van zichzelf (p.67,68). Met andere woorden, uitspraken
over de betrekking houden één of meer van de volgende beweringen in: ‘Zo zie ik mezelf …
zo zie ik jou … zo zie ik dat jij mij ziet … tot theoretisch in het oneindige. Dit vraagt
bekwaamheid om op de geëigende wijze te communiceren, maar is tevens verbonden met het
geweldige probleem van het bewustzijn van zichzelf en van de ander. In het voorbeeld probeert
de leerkracht wellicht een statement te maken dat ze haar autoriteit wil behouden. Daarentegen
zouden de ouders zich aangevallen kunnen voelen in het ouder-zijn, doordat de leerkracht de
rol van ouder overneemt. Wellicht ervaren de ouders een gevoel van falen, omdat hun kind
steelt, maar worden ze hierin niet erkend. We zouden ons ook nog kunnen afvragen of een
bericht via de mail wel het juiste communicatiekanaal is voor deze casus? Hoe dan ook, we zien
dat er miscommunicatie ontstaat op het niveau van de betrekking. Dit voorbeeld bevestigt de
gedachten van Herweijers & Vogels (2013), die aangeven: Als het bijvoorbeeld gaat om
bestraffing van hun eigen kind, dan zijn de ouders wat minder geneigd de leerkracht te steunen
en vinden vrijwel alle ouders dat zij recht hebben op uitleg (H.2.1).
Om terug te komen op educatief partnerschap: Herweijers & Vogels (2013) verstaan
onder educatief partnerschap; een relatie tussen ouders en leerkrachten, met een gezamenlijk
belang, namelijk het creëren van condities waaronder kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Educatief partnerschap begint bij het leren kennen van elkaars praktijk en de
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standpunten over opvoeding en onderwijs die hieraan ten grondslag liggen (De Wit, 2008;
Herweijers & Vogels, 2013). Vervolgens kunnen ouders en leerkrachten zoeken naar
herkenningspunten in de praktijk van de ander. Tot slot kunnen ouders en leerkrachten
afspraken maken over hoe ieder in zijn situatie het beste kan handelen in het belang van de
ontwikkeling van het kind. Om de ondersteuning die ouders en school bieden goed af te
stemmen is het van belang dat ouders en leerkrachten open met elkaar communiceren en dat er
sprake is van gelijkwaardigheid in de samenwerking en aandacht voor de verschillen tussen
ouders (H.1.4. verscheidenheid aan ouders). Gelijkwaardigheid en aandacht voor de ander
zorgen ervoor dat de leerkrachten en ouders een goede relatie met elkaar kunnen opbouwen
(Ilias, Willemen, Dobber, Pels, Oosterman, Schuengel, 2016).
2.3.2 Communicatiestijlen
Om meer inzicht te krijgen in verhoudingen tussen mensen heeft de Amerikaanse psycholoog
Timothy Leary (1920-1996) observaties gedaan in de interactie tussen mensen. Hij zag daarin
allerlei patronen, die hij weergeeft in de Roos van Leary. Hij constateert voorspelbaarheid in
communicatie en gaat ervan uit dat gedrag altijd nieuw gedrag uitlokt. Hij noemt dat men
invloed kan hebben door op een bepaalde manier te communiceren. Die invloed valt als het
ware te voorspellen. Met behulp van het model van Leary is vast te stellen waar een leerkracht
zich bevindt in relatie tot de ouder (betrekkingsaspect). In een
boodschap laat een zender altijd iets van zichzelf zien en de
relatie met de ander. De Roos van Leary kan worden gebruikt
als een kompas, een windroos, die verdeeld is in vier
kwadranten (zie figuur 2.1), waarin gedrag terug te vinden is.
Deze gedragsdimensies roepen een bepaald tegengedrag op.
Boven – en onder-gedrag roepen elkaar op en houden elkaar
in stand. Bijvoorbeeld dominantie (boven-gedrag) roept
Figuur 2.1: Roos van Leary,
volgzaamheid (onder-gedrag) op en onzekerheid (onderkwadranten
gedrag) roept
zelfverzekerdheid (boven-gedrag) op. Bij samen – en tegengedrag werkt dit juist andersom. Tegen-gedrag roept bij de
ander vergelijkbaar tegen-gedrag op, terwijl samen-gedrag
ook samen-gedrag oproept. De vier windstreken (figuur 2.1)
die met de 2 assen ontstaan, worden door Leary elk weer
gesplitst in twee delen, zodat er acht gedragsvarianten
ontstaan. Dat zijn combinaties van de gedragsaspecten
boven-onder en tegen-samen. Leary onderscheidt op die
manier verschillende vormen van gedrag (figuur 2.2). Door Figuur 2.2: Roos van Leary,
gebruik te maken van de Roos van Leary is er de mogelijkheid Gedragsvarianten
tot beïnvloeding van de communicatie door over te gaan op
een andere vorm van gedrag. Daarbij is het van belang dat de leerkracht inzicht heeft in de
verschillende gedragingen van communicatie en welk gewenst gedrag dit oplevert. De Roos
van Leary geeft geen waardeoordeel aan de gedragsvarianten. Het ene gedrag is niet per
definitie beter dan het andere. Het is afhankelijk van de situatie, het doel en de functionaliteit
van het moment (Kerpel, 2014).
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2.3.3 Storingen in de communicatie
Communicatie is een onvoorspelbaar fenomeen en het loopt niet altijd zoals het zou moeten.
Tijdens het proces kunnen er diverse storingen plaatsvinden. Er is dan sprake van ruis in de
communicatie. Dankers-van der Spek (2010) geeft een aantal mogelijkheden van ruis in de
communicatie.
Storing in de taal. Wanneer de leerkracht bijvoorbeeld teveel vakjargon gebruikt. De
boodschap kan daardoor moeilijk te volgen zijn door de ouder.
Te veel informatie. Wanneer een leerkracht te veel informatie bij een ouder neerlegt,
met als gevolg dat de ouder moeite heeft om alles mee te krijgen.
Een psychische storing. Waardoor ze niet in staat is om te communiceren. De leerkracht
of de ouder heeft de aandacht er niet bij of is moe.
Een verborgen agenda. Waardoor de bedoelingen niet duidelijk zijn. Bijvoorbeeld in
een gesprek over zittenblijven, waarin de leerkracht zijn gedachten niet uitspreekt, maar erom
heen draait.
Een verschil in kennisniveau. Met als gevolg dat de ouder het niet lukt om de boodschap
te decoderen. Het kan zo zijn dat de leerkracht wordt afgemeten aan eerdere ervaringen die een
ouder heeft gehad met die leerkracht.
In het geval van ruis in de communicatie kan de Roos van Leary een helpend instrument
zijn om een communicatiestijl in te zetten, zodat er ruimte kan ontstaan voor een nieuwe
ontmoeting. Dit vraagt veel kennis en inzicht van de leerkrachten. Competenties om het
communiceren aan te gaan.
2.4
Competenties van leerkrachten
Van leerkrachten wordt verondersteld dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het
onderhouden van contacten met ouders of verzorgers van kinderen (Amatea, Mixon, McCarthy,
2012; Onderwijsraad, 2010; Ratcliff & Hunt, 2009). Het initiatief ligt dus bij de leerkracht.
Onderzoek naar de samenwerking tussen ouders en leerkrachten laat zien dat de verwachtingen
van de leerkracht ten aanzien van de samenwerking met ouders (en hun inspanningen) in grote
mate bepalend zijn voor de mate waarop ouders betrokken zijn (Bakker, Denessen, Dennissen,
& Oolbekkink-Marchand, 2013; Carlisle, Stanley, & Stanley, & Kemple, 2005). Dit geeft aan
dat de leerkracht sterk bepalend is voor het slagen van de samenwerking.
Kassenberg, Petri en Doornenbal (2016) hebben onderzoek gedaan naar competenties
en kwamen tot de conclusie dat men de competenties uiteen kan zetten in; kennis, houding en
vaardigheden. Naar de kennis, houding en vaardigheden die een leerkracht nodig heeft om met
ouders samen te werken is maar spaarzaam onderzoek gedaan (Farrell & Collier, 2010).
Kassenberg et al. zijn het onderzoek aangegaan om deze drie competenties te onderbouwen
vanuit internationaal onderzoek met als doel lacunes vast te stellen in onze kennis over de
competenties (Kassenberg et al., 2016). Deze inzichten kunnen helpend zijn bij een toekomstig
onderzoek en de inrichting van het curriculum bij lerarenopleidingen.
2.4.1 Kennis
Tot de basiskennis van de beginnende leerkracht hoort dat zij de voordelen van het
samenwerken met ouders kennen en een gedeelde visie daarop hebben (Farrell & Collier, 2010).
Tevens moeten beginnende leerkrachten een basis hebben van communicatiestrategieën. Het
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gaat erom dat leraren niet slechts de zender zijn in een gesprek. De beginnende leerkracht moet
weten welke technieken (bijvoorbeeld formeel of informeel) er zijn in communicatie met
ouders. Daarbij valt te denken aan; oudergesprekken, nieuwsbrieven, telefoontjes, mail en
geschreven briefjes. De beginnende leerkracht moet daarbij goed weten hoe deze verschillende
middelen in te zetten en wat de beperkingen ervan zijn (Kassenberg et al.). Ratcliff en Hunt
(2009) geven het belang aan van tweezijdige communicatie, waarbij de leerkracht en de ouder
op elkaar reageren, elkaar informeren en elkaar als partner zien. Twee onderzoeken laten het
belang zien van het kennen van de gemeenschap rond de school en de leerlingen (Farrell &
Collier, 2010; Melnick & Meister, 2008). Ouders geven aan te willen leren van de leerkracht
en zijn soms op zoek naar oplossingen voor problemen die zich voordoen in de opvoeding van
hun kind (Vuorinen, Sandberg, Sheridan & Williams, 2014). Leraren moeten daarom genoeg
kennis hebben om vragen van ouders te beantwoorden. Vooral om de ouders het gevoel te
kunnen geven dat hun kind in goede handen is (Kassenberg et al.).
2.4.2 Houding
Ratcliff en Hunt (2009) komen tot drie punten die bepalend zijn voor de houding van
leerkrachten in het contact met ouders:
Positieve houding. In de eerste plaats is een positieve houding ten opzichte van ouders
en de samenwerking een vereiste. Amatea et al. (2015) spreken over de juiste mindset bij
leerkrachten. Het is van belang dat de leerkracht openstaat om te leren van ouders. Het gaat hier
dan om het leren te begrijpen van de manier waarop ouders hun kind opvoeden. Waar lopen de
ouders tegen aan? Wat vinden ze belangrijk in hun opvoeding? Leerkrachten moeten het
perspectief van ouders willen zien en begrijpen.
Waardevolle partners. Vanuit deze positieve houding zouden leerkrachten ouders
moeten zien en benaderen, als waardevolle partners in het groeiproces van hun kind. Ouders
zijn ook in staat hun kinderen belangrijke sociale en cognitieve vaardigheden te leren. Het is
essentieel in de samenwerking dat leerkrachten dit willen zien om te komen tot gelijkwaardig
partnerschap (Amatea et al., 2012; Ratcliff & Hunt, 2009). Ouders vormen een waardevolle
partner voor de leerkracht in de begeleiding van de ontwikkeling van het kind. Dat partnerschap
vraagt om een andere houding van de leerkrachten en doet een beroep op anderen vaardigheden.
Meerdere onderzoeken tonen aan dat leerkrachten een betere samenwerkingsrelatie met ouders
hebben wanneer zij ouders zien als waardevolle partners en daarbij de focus leggen op de
pluspunten van ouders in plaats van hun tekortkomingen (Kassenberg et al., 2016; Amatea et
al., 2012; Ratcliff & Hunt, 2009). Amatea et al. benoemen in hun onderzoek een belangrijk
obstakel in de samenwerking. Leerkrachten zouden hun traditionele houding, waarbij
leerkrachten hun eigen professionele oordeel als waardevoller achten dan dat van ouders,
moeten loslaten. Communicatie moet niet slechts in één richting van school naar ouders lopen
(Amatea et al., 2012). Veel leerkrachten in dit onderzoek geven aan dat zij het moeilijk vinden
om ouders te zien als expert van hun eigen kind en hen te betrekken bij de beslissingen over
hun kind. Veel leerkrachten weten hoe ze moeten praten over families, maar niet hoe ze moeten
praten met families.
Oprechte betrokkenheid. Vuorinen et al. (2014) stellen dat de wil om elkaar te
ontmoeten en met elkaar te praten een grote rol speelt. Er moet sprake zijn van oprechte
betrokkenheid in de communicatie met ouders. Onderzoek van Kassenberg et al. (2016) laat
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zien dat wanneer leerkrachten een toeschietelijke en uitnodigende houding hebben naar ouders,
de kwaliteit van de samenwerking groot is. Omgekeerd resulteert een gebrek aan deze
competentie in een slechte samenwerking. Ratcliff & Hunt (2009) geven aan dat een relatie, die
gebaseerd is op positieve communicatie, ervoor zorgt dat eventuele problemen die zich zouden
kunnen voordoen op een positievere manier worden opgelost.
2.4.3 Vaardigheden
Op basis van interviews met dertig leerkrachten komen Vuorinen et al. (2014) tot vier aspecten
die bepalend zijn voor leerkrachten om met ouders om te kunnen gaan.
Een open relatie. Leerkrachten moeten in staat zijn om een open relatie aan te kunnen
gaan met ouders, waarin ruimte ontstaat voor dialoog en wederkerigheid. Ouders moeten zich
veilig voelen bij de leerkracht.
Toepassen van retorische vaardigheden. Daarbij kan worden gedacht aan tactvolle en
heldere communicatie bij moeilijke gesprekken, die de argumenten van de leerkracht kracht bij
zetten. De manier waarop de leerkracht de argumenten verwoordt is hierbij belangrijk.
Zichtbaar maken van de taken en activiteiten. Het is belangrijk dat de ouder inzicht heeft
in wat de leerkracht doet en welk effect dat heeft op het groeiproces van het kind.
Omgaan met de grote diversiteit aan ouders. Leerkrachten zien de diversiteit aan ouders
vaak als lastig in plaats van als een kans om meer te leren over mensen die anders zijn (H1.4).
Het is voor leerkrachten juist belangrijk dat zij vertrouwd raken met de levensstijl, waarden en
het gedrag van allerlei ouders (Ratcliff & Hunt, 2009).
Ouders zijn expert van hun eigen kind, dus is het een belangrijke vaardigheid van
leerkrachten dat zij ouders zoveel mogelijk uitnodigen en betrekken bij beslissingen en het
oplossen van problemen rondom hun kind (Kassenberg et al., 2016; Amatea et al., 2012).
Leerkrachten wachten vaak met contact zoeken wanneer zich een probleem voordoet, terwijl
leerkrachten de ouders gelegenheid moeten bieden om meer betekenisvol betrokken te zijn bij
hun leerproces. Bovendien maakt een uitnodigende houding en laagdrempelig contact de
samenwerking makkelijk wanneer er sprake is van een probleem (Amatea et al., 2012; Farrell
& Collier, 2010). Farrell & Collier (2010) merken in dit verband op dat de periodieke
voortgangsgesprekken (tienminutengesprekken) te beperkt zijn om ouders op hun gemak te
stellen. Laagdrempelig contact vereist meer regelmaat in contacten.
2.5
Conclusie
In het voorgaande wordt duidelijk dat goed contact tussen leerkrachten en ouders essentieel is
voor de ontwikkeling van het kind. Vanuit de overheid is hier beleid over geschreven, onder de
noemer; educatief partnerschap. Eveneens wordt duidelijk dat zowel leerkrachten als ouders het
belang erkennen van een goede samenwerking, maar dat er andere sentimenten oplichten
wanneer zij zich begeven in het domein van de ander. De sentimenten die zich kunnen
voordoen, zeggen iets over de relatie tussen een leerkracht en een ouder. In communicatie
tussen mensen lezen we dat er een belangrijke relatie is tussen de inhoud – en het
betrekkingsniveau. De inhoud brengt de informatie over en de betrekking laat zien hoe die
informatie moet worden opgevat. Er wordt duidelijk dat problemen zich vaak voordoen op het
niveau van de betrekking, dus de relatie tussen een leerkracht en een ouder. Wanneer ouders en
leraren elkaar in een vroeg stadium leren kennen en afspraken maken, is het makkelijker om
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gezamenlijk op te trekken bij voorkomende problemen rondom het kind. Gelijkwaardigheid en
aandacht voor de ander spelen daarbij een belangrijke rol. Communicatie veronderstelt ook een
zekere voorspelbaarheid. Dat wordt aangegeven in de Roos van Leary, figuur 2.1 en 2.2. Dit
instrument constateert dat men invloed kan hebben door op een bepaalde manier te
communiceren. Kennis van deze communicatiestijlen zijn wellicht helpend voor leerkrachten,
omdat die invloed als het ware valt te voorspellen. In geval van storing in de communicatie kan
de Roos van Leary een helpend instrument zijn.
Er wordt ook beschreven dat beginnende leerkrachten competenties behoren te bezitten
in communicatie met ouders, omdat het initiatief in samenwerking met ouders bij de leerkracht
ligt. Deze competenties worden onderverdeeld in kennis, houding en vaardigheden. Kennis
over verschillende communicatietechnieken, kennis over ouderschap en kennis over het
aangaan van een partnerschap met ouders. Bij houding gaat het om het hebben van een positieve
houding, ouders zien als waardevolle partners en oprechte betrokkenheid. Bij vaardigheid
denken we in de kern aan het kunnen uitnodigen en betrekken van ouders bij beslissingen over
hun kinderen. Ondanks uitgebreide onderzoeken en studies over leerkrachtcompetenties met
betrekking tot communiceren met ouders, blijven de problemen zich in de praktijk voordoen.
Dit lijkt een belangrijke factor te zijn voor beginnende leerkrachten om te stoppen met het
onderwijs.
Uit de literatuurstudies komt weinig naar voren hoe beginnende leerkrachten het
communiceren in de praktijk beleven. In het onderzoek van Denessen en Raket (2016) zijn
beginnende leerkrachten hierover bevraagd aan de hand van een casusbeschrijving. De
onderzoekers concludeerden dat het hypothetische karakter van hun casusbeschrijving
beperkingen opleverde voor het resultaat. In het vierde hoofdstuk wil ik beginnende
leerkrachten interviewen en bevragen naar situaties die zich voordoen in hun eigen praktijk.
Wellicht wordt dan duidelijk hoe beginnende leerkrachten het communiceren met ouders
beleven vanuit hun eigen praktijk. Zo kan ook duidelijk worden welke verborgen motieven een
rol spelen bij eventuele emoties in contact met ouders.
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3.

ONTWERP KWALITATIEF ONDERZOEK

3.1
Inleiding
Er is voor gekozen om dit hoofdstuk op deze plek in het onderzoek te plaatsen, omdat het de
opmaat betreft voor het hoofdstuk van de respondenten en experts, hoofdstuk vier en vijf.
Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Kenmerkend voor kwalitatief
onderzoek is de nadruk op het ‘begrijpen’ of doorgronden van individuele mensen, groepen en
situaties (Baarda et al, 2005, pp. 5-19). Dit onderzoekt richt zich op de beleving van beginnende
leerkrachten in communiceren met ouders, vandaar dat gekozen is voor een kwalitatief
onderzoek. Dit onderzoek wil bijdragen aan de theorieontwikkeling en dieper ingaan op de
beleving van de beginnende leerkracht in communicatie met ouders naar aanleiding van
situaties die zich voordoen in de praktijk. Er is rekening gehouden met methodetriangulatie
door gebruik te maken van verschillende dataverzamelingsmethoden, namelijk: literatuuronderzoek, semigestructureerd-interview en een expertfocusgroep. Dit ter bevordering van de
validiteit van het onderzoek (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2009). In dit hoofdstuk zal ik,
per deelvraag, het onderzoeksontwerp beschrijven. Dit onderzoek voldoet aan de eisen die
worden gesteld aan een kwalitatief onderzoek, namelijk controleerbaarheid, representativiteit
en herhaalbaarheid (Baarda et al., 2009). De laatste paragraaf gebruik ik om de validiteit en
betrouwbaarheid van dit onderzoek aan te tonen.
Dit onderzoek wil bijdragen aan de theorieontwikkeling en dieper ingaan op de beleving
van de beginnende leerkracht in communicatie met ouders. Wellicht met concrete voorbeelden
uit de praktijk.
Mijn doelstelling voor dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste om inzicht te krijgen in de
beleving van beginnende leerkrachten in communicatie met ouders. Ten tweede om te
achterhalen welke contextuele kennis en handvatten helpend kunnen zijn voor beginnende
leerkrachten, zodat zij met meer vertrouwen in relatie kunnen staan met ouders.
In dit hoofdstuk wordt meerdere keren verwezen naar het Bronnenboek. Bijvoorbeeld (BR1.1)
betekent; bronnenboek hoofdstuk 1, tabel 1.
3.2
Deelvraag een
Wat is bekend uit onderzoek over de problematiek die beginnende leerkrachten ervaren met
betrekking tot het communiceren met ouders?
In mijn aanleiding staat dat beginnende leerkrachten problemen ervaren met betrekking
tot het communiceren met ouders. Mijn doel in dit onderzoek is om de problemen die
beginnende leerkrachten ervaren duidelijk in kaart te brengen. Dit wil ik doen door middel van
een literatuuronderzoek. Er wordt eerst ingegaan op de werkdruk die beginnende leerkrachten
ervaren om vervolgens uit te komen bij communicatie met ouders.
De bronnen die ik heb gebruikt zijn: Google Scolar, Google Books, CHE bibliotheek,
algemene bibliotheek, database van de RUG.
Sleutelwoorden: beginning teachers; teacher retention; parent teacher contact; parent
teacher cooperation
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3.3
Deelvraag twee
Wat is bekend uit onderzoek over competenties die leerkrachten nodig hebben in het
communiceren met ouders?
In mijn aanleiding komt naar voren dat er verwachtingen liggen voor beginnende
leerkrachten in het communiceren met ouders. Ik wil in kaart brengen welke verwachte
competenties leerkrachten behoren te hebben in het aangaan van contacten met ouders en of die
competenties genoeg aangereikt worden op de beroepsopleiding. Daarnaast wil ik het
onderzoek doen naar het fenomeen communicatie en waarom dit zoveel moeilijkheden met zich
meebrengt.
De bronnen die ik heb gebruikt zijn: Google Scolar, Google Books, CHE bibliotheek,
algemene bibliotheek, database van de RUG
Sleutelwoorden: teacher professional development; professional learning community;
teacher education; teacher competencies
3.4
Deelvraag drie
Hoe beleven beginnende leerkrachten het communiceren met ouders?
Denessen en Raket (2016) hebben door middel van casusbeschrijvingen onderzoek
gedaan naar de emoties die leerkrachten ervaren tijdens oudercontacten. Zij concluderen dat het
hypothetische karakter van hun casusbeschrijving beperkingen oplevert voor de resultaten. Zij
adviseren om leerkrachten te bevragen naar aanleiding van situaties die zich in hun eigen
praktijk voordoen. Omdat ik benieuwd ben naar de beleving van beginnende leerkrachten in
communicatie met ouders vanuit hun eigen praktijk, denk ik dat een semigestructureerd
interview hier passend zal zijn (Baarda, et al., 2013, p. 152).
De resultaten van deelvragen een en twee zijn bepalend voor de vragen die ik ga stellen.
Iedere respondent krijgt dezelfde open startvragen voorgelegd bij het begin van een onderwerp
van het interview, waardoor de gesprekken herhaalbaar zijn. Deze open vragen zijn bedoeld om
de respondent ruimte te geven en naar voren te brengen wat in zijn ogen belangrijk is. Dit is
kenmerkend voor kwalitatief onderzoek (Baarda et al., 2009). Tijdens de beantwoording van
de vragen dient een aantal van de bijbehorende topics aan de orde te komen, die zijn
weergegeven in topiclijst (BR1.1). De respondenten worden acht open vragen gesteld, die uit
het literatuuronderzoek afkomstig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een interviewinstructie
(BR2.1). De transcripten en schema’s zijn opgenomen in het separate bronnenboek.
Voor een kwalitatief onderzoek is het gebruikelijk om met een relatief klein aantal
respondenten interviews te houden. Ik heb gekozen om zes beginnende leerkrachten te
interviewen, die niet langer dan twee jaar voor de klas staan. Uit de literatuur komt naar voren
dat met name de eerste twee jaar voor de klas wordt ervaren als overleven (Barret Kutchy &
Schultz, 2006). Overleving zegt iets over de beleving van een beginnende leerkracht. Het
belangrijkste criterium is dan ook dat de beginnende leerkrachten niet langer dan twee jaar voor
de klas staan. De zes respondenten zijn afkomstig van verschillende scholen en stichtingen,
waardoor een meer representatief beeld weergegeven kan worden. Om in contact te komen met
de respondenten heb ik gebruik gemaakt van mijn eigen netwerk. Ik heb geen persoonlijke
binding met de respondenten, waardoor er geen belangen spelen en de respondenten vrijuit
kunnen spreken.
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Zowel de voorbereiding als de indeling van het interview is toegelicht. Nadat telefonisch
of via de mail contact is geweest met de respondenten hebben zij per mail of via de telefoon
een schriftelijke bevestiging gekregen van de afspraak, waarin datum, tijd en plaats van het
gesprek zijn vermeld (zie het separate bronnenboek). Daarnaast zijn de thema’s van het
interview kort beschreven, zodat de respondenten weten wat zij kunnen verwachten. Verder is
in deze mail vermeld dat het gesprek vertrouwelijk zal zijn en de anonimiteit wordt
gewaarborgd. Ook staat in de mail dat van het gesprek een geluidsopname wordt gemaakt en
dat het gesprek letterlijk wordt uitgeschreven. Tot slot staat mijn waardering voor deelname
aan het onderzoek in de mail.
3.5
Deelvraag vier
Welke kennis en handvatten uit de contextuele benadering kunnen helpend zijn in de
communicatie van beginnende leerkrachten met ouders?
Expertinterview
De dataverzameling die voorkomt uit de respondenteninterviews wil ik voorleggen in
een focusgroep van experts. Het voordeel van een expertgroepsgesprek is dat de reacties van
een expert inspirerend kan werken en de andere expert op nieuwe gedachten kan brengen
(Baarda et al., 2013; Krueger & Casey, 2009). Het kan op deze manier het karakter krijgen van
een brainstormsessie. Dit interview zal hetzelfde karakter hebben als een semigestructureerd
interview. Elk thema begint met een startvraag (BR3.1). De experts zullen de thema’s vanuit
de interviews met de beginnende leerkrachten plaatsen in het licht van de contextuele
benadering en de daarbij horende interventies. Mijn taak is inventariseren, meningen beschrijven van experts, het inbrengen van open vragen en ervoor zorgen dat iedere expert aan de
beurt komt. Verder is er een interviewinstructie gemaakt (BR4.1)
De indeling van het interview is via de mail aan de experts toegelicht. Daarnaast zijn de
thema’s van het interview kort beschreven en is de deelvraag en hoofdvraag toegelicht. Verder
is in deze mail vermeld dat het gesprek vertrouwelijk zal zijn en de anonimiteit wordt
gewaarborgd. Ook staat in de mail dat van het gesprek een geluidsopname wordt gemaakt en
dat het gesprek letterlijk wordt uitgeschreven. Tot slot staat mijn waardering voor deelname
aan het onderzoek in de mail.
Literatuuronderzoek
Er is tevens gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek om te komen tot een antwoord
op deelvraag vier. Op basis van de uitkomsten van het expertinterview is in de contextuele
literatuur achterhaald welke interventies kennis en handvatten bieden aan beginnende
leerkrachten in communicatie met ouders. Verder heb ik gebruik gemaakt van diverse andere
internationale - en actuele vakliteratuur en boeken.
Sleutelwoorden: contextual approach, multidirected partiality, relational ethics, dialoque,
acknowledgement, reliability, loyalty
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3.6
Betrouwbaarheid en validiteit
Om de interviews zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken en de betrouwbaarheid
van het onderzoek te vergroten heb ik een interviewinstructie opgesteld (BR2.1). Hiermee is
ieder gesprek in grote lijnen op dezelfde manier ingedeeld. Ook is er een tijdsindeling
opgenomen, zodat er een richtlijn is voor het verloop van het gesprek.
Om de validiteit te verhogen is er gebruik gemaakt van verschillende manieren van
dataverzameling, zoals tweemaal een literatuuronderzoek, diepte-interviews onder beginnende
leerkrachten en tot slot een focusgroep van experts. Hierdoor is er sprake van methodetriangulatie (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2009). Tevens is dit onderzoek valide, doordat de
topiclijsten (BR1.1) zijn gebaseerd op de literatuur. Alle interviews zijn getranscribeerd en
voorzien van labels. De transcripten, het labelschema en de definiëring van de labels zijn te
vinden als bijlagen in het separate bronnenboek. Door de reacties van respondenten soms
letterlijk te citeren is er getracht zo dicht mogelijk bij de databron te blijven. Door analyse zijn
de gegevens uit de interviews teruggebracht tot overzichtelijk onderzoeksmateriaal (Baarda et
al., 2009). De onderzoeksvraag en de onderzoeksdoelstelling vormen het uitgangspunt bij de
indeling en de ordening van de labels.
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4.

BELEVING VAN BEGINNENDE LEERKRACHTEN

“Je denkt, het is vooral kinderen, maar ouders zijn minstens zo belangrijk“ (6,55).
4.1
Inleiding
In hoofdstuk een is beschreven dat de werkdruk die beginnende leerkrachten ervaren in contact
met ouders zorgelijk is met het oog op de oplopende lerarentekort. De beginnende leerkracht
ervaart de eerste twee jaar voor de klas als overleven. De oorzaak hiervan ligt in de werkdruk.
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de communicatie tussen de beginnende leerkracht en
ouders. Beginnende leerkrachten voelen zich handelingsverlegen in contact met ouders.
Daarnaast wordt uiteengezet welke competenties beginnende leerkrachten behoren te hebben
in communicatie met ouders. Deze competenties worden omschreven als: kennis, houding en
vaardigheid. In dit hoofdstuk komen de beginnende leerkrachten aan het woord en wordt de
derde deelvraag beantwoord: Hoe beleven beginnende leerkrachten het communiceren met
ouders?
Ik ben benieuwd naar de beleving van beginnende leerkrachten in communicatie met
ouders, daarom is gekozen voor een semigestructureerd interview. Op deze manier liggen de
onderwerpen vast, maar is er de vrijheid om de vraag zelf te formuleren. Daarnaast biedt het
interview mij de mogelijkheid om binnen de onderwerpen te komen op het niveau van de
beleving. Er zijn zes semigestructureerde interviews gehouden met beginnende leerkrachten die
nog geen twee jaar voor de klas staan, want de eerste twee jaar voor de klas wordt vooral gezien
als overleven. Overleven zegt iets over de beleving van beginnende leerkrachten.
Vanuit de literatuur zijn de hoofd – en subthema’s beschreven, die leidend zijn voor dit
hoofdstuk. Het labelschema en de transcripten zijn te vinden in het separate bronnenboek. De
opbouw van dit schema is leidraad in dit hoofdstuk. Per kernlabel is een samenvatting
weergeven van de antwoorden van de respondenten. Deze samenvattingen zijn geïllustreerd
door diverse citaten van de respondenten, om zo de betrouwbaarheid te verhogen. De
beginnende leerkrachten zijn de respondenten R1 tot en met R6. Een letterlijk citaat van een
respondent is weergeven als bijvoorbeeld (4,17), dit betekent citaat 17 van respondent 4. In
paragraaf 4.2 is een samenvatting geven van verschillende factoren voor werkdruk die de
beginnende leerkrachten ervaren. Paragraaf 4.3 gaat over beleving bij ouderbetrokkenheid in
het onderwijs. Paragraaf 4.4 is ingegaan op de communicatie in de praktijk en de manier waarop
de beginnende leerkracht dit beleeft. 4.5 gaat over de gevolgen van problemen in de communicatie tussen leerkracht en ouder. In 4.6 geven de respondenten aan welke competenties
met betrekking tot communiceren met ouders belangrijk zijn voor een beginnende leerkracht.
Ten slotte is in 4.7 bekeken hoe de beginnende leerkrachten de stap ervaren van beroepsopleiding naar de werkvloer.
4.2
Factoren voor werkdruk
Aan de beginnende leerkrachten is gevraagd naar de werkdruk die ze ervaren als beginnende
leerkracht. Het blijkt hier te gaan over veel verschillende factoren van werkdruk. Deze
diversiteit laat mogelijk de reden zien waarom het basisonderwijs een hoge werkdruk heeft. Ten
eerste vind ik het opvallend dat alle beginnende leerkrachten aangeven dat zij een stortvloed
van informatie en activiteiten ervaren in hun eerste jaar voor de klas. Dit verklaart mogelijk de
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verschillende factoren van werkdruk. Er komt zoveel meer bij kijken dan dat ze hadden verwacht. “Dan wist ik echt serieus in februari, in januari, ik wist niet wat me overkwam (…) Het
was gewoon, het overkwam me allemaal een beetje” (3,3). Daarnaast lijkt het alsof diverse
activiteiten op de basisschool elkaar in razend tempo opvolgen, waardoor elke week wel een
andere activiteit gepland staat. De registratie van gesprekken wordt door vier respondenten
genoemd als werkdruk. In het basisonderwijs moet elk gesprek worden geregistreerd, terwijl
hier niet altijd het nut van wordt ingezien. “Ik vind het best wel bijzonder dat je alle gesprekken
die je hebt, moet vastleggen” (4,6). Dit wordt ervaren als tijdrovend en niet leuk.
Hoewel het lesgeven in veel gevallen stopt om kwart over drie, gaat de werkdag van de
leerkracht echter nog wel even door. Veelvuldig gaat het schoolwerk mee naar huis. “Ik ben
toch nog wel geregeld, ’s avonds toch nog wel bezig. Nah, eigenlijk moet dat niet” (5,6). Niet
alleen het papierwerk, maar ook gedachten van spanning over gesprekken die gaan plaatsvinden
worden mee naar huisgenomen. “Nou, ik wist dat uh, nou, op het moment vond ik het niet zo
eng, maar ik kon er wel naar toeleven en ook dat ik er ’s nachts van wakker lag” (4,4).
Naast deze factoren van werkdruk ervaren drie beginnende leerkrachten ook nog het
gevoel dat je jezelf moet bewijzen als beginnende leerkracht. Zij willen zich graag laten zien,
ze willen indruk maken in hun eerste jaar voor de klas. “Je moet jezelf wel bewijzen als je juf
bent” (4,30). Bovendien geeft een beginnend leerkracht aan dat ze er ook moet zijn voor andere
collega’s. Zo lijkt de beginnende leerkracht niet slechts de werkdruk te ervaren van het
onderwijssysteem, maar ook de druk die het zichzelf oplegt. Wellicht is het volgende citaat wel
een gevolg van alle werkdruk die samenkomt tot een climax. (…) “dus ik stond meteen ineens
in men eentje voor zo’n groep en ik moest het allemaal zien te rooien en op een gegeven moment
had ik zo’n breekpunt (…) Omdat het allemaal veel te veel is (4,17).
Opmerkelijk, anders dan de resultaten van veel onderzoeken, is dat slecht twee
beginnende leerkrachten direct de contacten met ouders noemen als werkdruk. Dit lijkt niet
meteen in de hen op te komen wanneer we spreken over werkdruk. Er wordt wel druk gevoeld
of de informatie via een mail goed overkomt bij de ouder. Daarnaast voelen momenten van
handelingsverlegen zijn in contact met ouders als werkdruk.
Een gevolg van de ervaren werkdruk is dat bijna alle beginnende leerkrachten wel eens
denken aan stoppen met lesgeven. Bovendien ziet de helft zichzelf niet lang in het onderwijs
werken. Met het oog op de oplopende lerarentekort in de toekomst is dit vanzelfsprekend geen
goede boodschap. Het is met name de diversiteit aan werkdruk die zorgt voor deze gedachten.
Een respondent geeft aan dat ze onlangs in de vakantie nog sterk gedacht heeft aan stoppen:
“Nou, vooral deze vakantie. Dat ik dacht, uhm, is dit echt wat ik wil?” (6,11). Het werk in het
onderwijs valt moeilijk af te bakenen.
4.3
Ouderbetrokkenheid in het onderwijs
Alle beginnende leerkrachten erkennen dat ouderbetrokkenheid in het onderwijs ontzettend
belangrijk is, maar tegelijkertijd een enorme zoektocht is om dit vorm te geven. “Je hebt de
ouders nodig om samen het kind op een hoger niveau te krijgen” (3,18). Dit een duidelijke visie
op ouderbetrokkenheid. De leerkracht en de ouders werken samen en versterken elkaar.
Niettemin is het zeer opvallend dat de helft bij ouderbetrokkenheid als eerste denken aan ouders
die helpen bij activiteiten op school. “We hadden de wekelijkse mail, met ook oproepjes of er
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iemand mee kon fietsen, waar je ouders ook maar voor nodig hebt en dan zijn ze niet te vinden
(4,21).
In de literatuur wordt ouderbetrokkenheid gezien als ouders die zich (mede)
verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind en ouderparticipatie als ouders
hand – en spandiensten verrichten op school. Wellicht is de visie van leerkrachten op
ouderbetrokkenheid mede bepalend voor de manier waarop ouders betrokken zijn. Vijf van de
zes respondenten geven namelijk aan dat zij een lage ouderbetrokkenheid ervaren. Voor die
lage ouderbetrokkenheid worden diverse redenen aangevoerd. Met name werkende ouders
moeten het ontgelden. Een beginnend leerkracht geeft aan dat ouders druk zijn en nemen
daardoor geen initiatief voor contact. Weer een ander zegt dat ouders hun kinderen naar school
brengen en daar zoeken ze het maar uit. Indien ouders afwezig zijn, loopt de communicatie
langs elkaar heen, geeft een respondent aan. Hieruit blijkt dat de beginnende leerkrachten op
zoek zijn naar contact met de ouders, maar niet goed weten hoe ze dit vorm moeten geven.
Daarentegen kan het ook zijn dat de ouder wellicht het belang niet inziet van regelmatige
communicatie met de leerkracht. “Ik denk dat sommige ouders daar (belang van contact tussen
school en thuis) niet eens bij stilstaan” (5,12).
Desalniettemin pogen alle beginnende leerkrachten acties om ouders meer te betrekken
bij het onderwijs. Verscheidene interventies worden ingezet om meer contact te krijgen met de
ouders. Een beginnend leerkracht geeft aan dat het daarbij belangrijk is dat school de eerste stap
zet in communicatie met ouders. Twee anderen vinden het belangrijk om ouders via de mail te
informeren over het reilen en zeilen in de klas, zodat ouders weten wat er op school gebeurt.
Ook wordt er gemaild naar ouders om aan te geven dat het huiswerk digitaal klaar staat, zodat
ouders thuis met het kind huiswerk kan maken. Je bevordert de relatie tussen jou en de ouders
door momenten van informeel contact te zoeken (4,48).“Ik heb wel gemerkt dat wanneer ik op
het plein ook gewoon de gesprekjes voerde (…) dat de lijntjes dan heel kort waren en dat dan
bij een meer officieel gesprek het ook makkelijker ging“ (5,14).
Duidelijk wordt dat de beginnende leerkrachten ouderbetrokkenheid belangrijk vinden,
maar tegelijkertijd ervaren dat het moeizaam verloopt. Er is gevraagd hoe de leerkracht en de
ouder zich tot elkaar verhouden. Is er sprake van gelijkwaardigheid in samenwerking? Volgens
hen bepaalt de ouder de gelijkwaardigheid. “Ik vind het per ouder verschillen. De ene ouder
ziet je ook echt als gelijkwaardige partner, jij bent de professional en thuis zijn wij de
professionals en we halen het beste eruit om ons kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.
Ja, dan is er sprake van gelijkwaardigheid” (5,23). Een beginnend leerkracht vindt dat er van
gelijkwaardigheid absoluut geen sprake is: “Dit is ons vak. Dit hebben wij geleerd. Wij zijn hier
ook in gespecialiseerd” (R2,26). In conflictsituaties ontstaat er onmiddellijk
ongelijkwaardigheid. Deze situaties lijken voor veel spanning te zorgen. “En wanneer er een
conflict is dan is er geen gelijkwaardigheid” (5,24).
4.4
Communicatie in de praktijk
De beginnende leerkrachten ervaren veel werkdruk in hun eerste jaren voor de klas. Tevens
wordt ouderbetrokkenheid ervaren als een moeilijk fenomeen (Hoofdstuk 1 & 2). Desondanks
wordt werkdruk weinig gekoppeld aan contact met ouders. Echter wanneer er doorgevraagd
wordt, lijkt de communicatie met ouders wel degelijk tot problemen te leiden. Alle beginnende
leerkrachten ervaren met name dat onverwachte confrontaties met ouders hen handelings28

verlegen maakt. Twee geven aan dat zij in zulke situaties ernstig gaan twijfelen aan zichzelf. In
sommige situaties breekt er zelfs paniek uit.“ Echt, ik had hardkloppingen, ik dacht, ik schiet
door het plafond. Ik dacht echt, dit gaat helemaal fout” (6,20). De beginnende leerkrachten
lijken zich niet goed voorbereid op de onvoorspelbare reacties van ouders in gesprekken. Ze
geven aan dat dit komt door de grote diversiteit aan ouders. Deze diversiteit zorgt mogelijk voor
moeilijkheden in de communicatie met ouders, omdat elke groep ouders zo zijn eigen
eigenschappen heeft. Deze wisselende combinatie van eigenschappen bij ouders, zorgt dat elke
ouder anders is en kent zo zijn eigen problematiek. De uitspraken van de beginnende
leerkrachten sluiten naadloos aan bij het literatuuronderzoek in hoofdstuk 1.4, waar het gaat
over verscheidenheid aan ouders. Opvallend is dat vier beginnende leerkrachten laagopgeleide
ouders als lastig bestempelen. Laagopgeleide ouders snappen, volgens meerdere beginnende
leerkrachten, gewoon niet wat je met het kind voor ogen hebt. Zij herkennen zich niet in de
schets van de leerkracht over het kind. Dit zorgt voor irritatie. Daarnaast wordt gezegd dat het
moeilijk is om met laagopgeleide ouders iets op te bouwen. “Ja, je kan ook bijna geen gesprek
met ze voeren. (…) Ze zitten stil, ze zitten voor je en ze knikken. Ze zeggen ja, ze zeggen nee en
meer niet” (1,42). Kritische ouders worden ook genoemd als lastige ouders om mee om te gaan.
Dat komt vooral omdat ze de beginnende leerkracht als jong en onervaren zien. In gesprekken
met ouders die kritisch zijn, sla je dicht en weet je niet goed hoe je moet reageren. Een
respondent noemt ouders die zelf leerkracht zijn kritische ouders. Zij kunnen je het gevoel
geven dat je op alle vragen een antwoord moet hebben. Gesprekken met deze ouders lijken voor
veel spanning te zorgen (3,26). Daarentegen worden hoogopgeleide ouders als prettig ervaren,
omdat deze ouders komen wanneer ze ergens mee zitten. Echter hoogopgeleide ouders zitten
wel erg op de cijfers. Een beginnend leerkracht ervaart dit soms zo erg dat het moeilijk is om
een reëel beeld van het kind over te brengen, omdat deze ouders veelal bezig zijn met de
vervolgopleiding of welk beroep het kind later moet uitoefenen. Die gesprekken worden als
zeer lastig ervaren en zorgen voor frustratie bij de beginnende leerkracht. “ (…) potverdorie,
zie je dan niet wat je kind doet? Zie je je kind wel (…) ik zie jouw kind. Ik zie wat jouw kind hier
doet (2,32). Alle beginnende leerkrachten erkennen dat betrokken ouders voor een goed gevoel
zorgen. Het lijkt alsof het reageren van ouders op mailtjes of uitnodigingen, de leerkracht
erkenning geeft voor haar inzet en moeite. Positief betrokken ouders mogen meedenken over
het onderwijs, want zij zorgen voor een gevoel van blijdschap, aldus een van de beginnende
leerkrachten.
Ondanks de moeilijkheden en confrontaties met ouders wordt er van de leerkracht en
ouder verwacht dat zij samenwerken. Deze samenwerking is essentieel voor de ontwikkeling
van het kind (5,1). De resultaten van het literatuuronderzoek in hoofdstuk twee van dit
onderzoek bevestigen deze gedachte. Echter, het lijkt alsof de wereld van de beginnende
leerkracht en de wereld van de diverse ouders elkaar niet overlappen. Twee eilanden, die
moeilijk verbinding kunnen vinden met elkaar. “ Ouders weten niet wat er op school gebeurt,
terwijl school vaak ook niet weet wat er thuis gebeurt” (1,36,38). School en thuis lijken niet
afgestemd op elkaar, terwijl het kind er zoveel baat bij heeft. “ (…) maar ik vind het ook fijn en
ik denk dat het voor het kind ook heel goed is, dat die weet, oke, dus mijn papa en mijn mama
hebben samen overlegd en ik kan er echt niet meer tussendoor glippen qua, naja, gedrag of
boos worden” (5,20). Wanneer er geen sprake is van een goede samenwerking met een ouder,
probeert een beginnend leerkracht alsnog om grip te krijgen op een situatie. Hierdoor lijkt het
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alsof de zij zich een beeld vormt van de ouder, welke niet hoeft te corresponderen met de
werkelijkheid. “ (…) ik ben wel iemand die snel oordeelt, dat is een valkuil van mij” (2,35).
Wanneer de leerkracht en een ouder elkaar wel vinden in een gesprek, erkent de leerkracht dat
er aannames waren die niet geheel kloppen. Zo lijkt een ontmoeting in een gesprek tussen
leerkracht en ouder juist te zorgen voor een positieve beeldvorming.
Drie beginnende leerkrachten geven aan dat het belangrijk is om onderlinge verwachtingen uit te spreken, zodat er beter kan worden afgestemd op elkaar. ”Ik denk ook wel dat
verwachtingen meespelen. Wat de ouder verwacht van jou en wat jij van de ouder verwacht,
denk ik. En omdat ouders, denk ik, anders kijken naar het kind dan jij” (4,51). Hier wordt
aangegeven dat ouders wellicht een ander beeld hebben van het kind dan de leerkracht, omdat
ze het kind vanuit een andere rol zien. Om te komen tot een positief gesprek over de onderlinge
verwachtingen is gevraagd naar de positie die de respondenten innemen ten opzichte van
ouders. Vijf beginnende leerkrachten zijn zich zeer bewust van het feit dat ze beginnend in het
vak staan. Ze geven aan dat ze bang zijn dat ouders ook op die manier naar ze kijken. Daarnaast
geven twee beginnende leerkrachten aan dat ze angst hebben dat ouders hen te jong vinden om
verantwoordelijkheid te dragen voor hun kinderen. Dan is er ook nog de onzekerheid dat ouders
boven ze gaan staan in gesprekken. Zo lijken er emoties los te komen, waardoor ze zich laten
leiden. Deze emoties raken de beginnende leerkracht, waardoor het mogelijkerwijs moeilijker
is om een professionele positie in te nemen tegenover de ouder. Een gevolg kan zijn dat je al
snel ervaart dat een ouder tegenover je staat in plaats van naast je. Het volgende thema gaat in
op de gevolgen die de beginnende leerkrachten ervaren met betrekking tot problemen in de
communicatie met ouders.
4.5
Gevolgen van problemen in communicatie met ouders
In het hoofdstuk communicatie problemen in de praktijk (H 4.3) komt veelvuldig naar voren
dat de respondenten zich handelingsverlegen voelen in communicatie met ouders. Het lijkt een
vanzelfsprekendheid wanneer je als beginnend leerkrachten momenten van handelingsverlegenheid ervaart in gesprekken met ouders. Echter, het blijkt dat die momenten meer impact
hebben op een beginnend leerkracht dan wellicht verwacht wordt. Een van de beginnende
leerkrachten heeft angst dat de ouder het vertrouwen in haar verliest. Vertrouwen krijgen en
zelfvertrouwen hebben lijken sleutelwoorden te zijn. “Dat ik mijn zelfvertrouwen hier en daar
misschien wat kwijt raak” (3,33). Hieruit constateer ik dat een beginnend leerkracht behoefte
heeft aan erkenning en vertrouwen van een ouder, maar dat niet elke ouder dit aan hen geeft.
Een beginnend leerkracht geeft in een voorbeeld aan dat ouders, die in de klas een les bijwonen,
zorgen voor grote spanning. Ze voelt zich zeer opgelaten door de aanwezigheid van een
kritische ouder. “ (…) en ik werd ook gewoon zenuwachtig van haar. (…) Nou, dus dat vond
ik ook al niet leuk dat ze mij zo corrigeerde. En ze had nog iets, nou, een of andere
spellingscategorie ging ze iets van maken, waardoor ze steeds zat te grappen achter in de klas
en met die andere moeders. Ik vond het helemaal vervelend” (4,40,41). Onder meer dit
voorbeeld laat zien dat er een wereld van wantrouwen kan ontstaan wanneer een leerkracht en
een ouder problemen ondervinden. Alle beginnende leerkrachten erkennen dat er in sommige
gevallen sprake is van wantrouwen. Twee van hen denken dat ouders achter je rug om over je
gaan praten. Vier beginnende leerkrachten geven aan dat die wereld van wantrouwen mee naar
huis wordt genomen. Een onopgelost conflict lijkt de hen zwaar te vallen. In sommige gevallen
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komt de emotie van een conflict er thuis echt uit.“ Ik heb die avond, dat ik, dat hij me zo verrot
schold, stond ik hier echt aan het aanrecht men eten te koken, stond ik echt te janken “ (2,10).
Tot slot geven twee beginnende leerkrachten aan dat een slechte relatie tussen een leerkracht
en een ouder bepalend kan zijn voor het gedrag van het kind. Dat het kind een loopje met je kan
gaan nemen“ (1,47).
4.6
Competenties met betrekking tot communiceren met ouders
Inmiddels is helder geworden welke problemen de beginnende leerkrachten ervaren in
communicatie met ouders en welke gevolgen die problemen met zich mee kunnen brengen. Er
is vervolgens gevraagd naar competenties die beginnende leerkrachten nodig hebben in het
communiceren met ouders.
Ten eerste wordt er gesproken over het hebben van een open houding. Twee van hen
denken bij houding aan de manier waarop je zit tijdens een gesprek met ouders. “ Ik zet ouders
nooit recht tegenover mij. (…) Stel dat het moeilijk wordt, dan moet je weg kunnen kijken “
(6,48). Anderen geven aan dat ze beschikbaar willen zijn voor de ouders. Met een open houding
wordt ook gedacht aan eerlijk en transparant zijn naar ouders toe, maar juist ook andersom, dat
ouders eerlijk naar jou toe zijn. Naast houding wordt er ook verwacht dat je als beginnend
leerkracht kennis hebt over communiceren met ouders. Daarbij grijpt een beginnend leerkracht
terug op de diversiteit aan ouders. Je moet de verschillende rollen van ouders kennen en ermee
leren om gaan. Daarbij lijkt reflectie belangrijk te zijn.“ Wat voor rollen er zijn. (…) Wat doet
het met mij als een ouder zo reageert. En wat wil ik er vervolgens mee“ (3,38). Het is namelijk
zo dat de manier van reageren van een leerkracht bepalend kan zijn voor het verloop van een
gesprek. Twee beginnende leerkrachten geven aan dat het dan belangrijk is om de
verantwoordelijkheid te laten liggen waar die hoort. “ En als je daar juist, door bepaalde
opmerkingen, bepaalde reacties, dat je het in stand kunt houden, terwijl als je op een andere
manier reageert en de verantwoordelijkheid bij jezelf houdt, of juist daar laat waar die is, waar
die hoort, dat dan het hele gesprek eigenlijk op een andere manier gaat“ (3,39). Dit sluit aan
bij het literatuuronderzoek over het communicatieproces in hoofdstuk 2.3. Volgens een
beginnend leerkracht is het belangrijk om voorvallen met ouders te bespreken met collega’s,
want dat genereert kennis over ouders. Er wordt aangegeven dat het van belang is dat je op
verschillende niveaus gesprekken met ouders kunt hebben, zowel op een formeel als informeel
niveau . Ook geven meerdere beginnende leerkrachten aan dat het van belang is dat je jezelf
kenbaar maakt en dat je initiatieven neemt. Ouders moeten zich kunnen verhouden tot de
leerkracht.“ Ik denk dat je initiatief moet tonen (2,53) (…) je moet je kenbaar maken aan ouders,
dat je hen nodig hebt“ (2,54). Tot slot vindt een aantal beginnende leerkrachten het belangrijk
dat je je grenzen kunt aangeven in contact met ouders. Die grens is bij iedereen weer anders.
De één vindt het belangrijk dat ouders haar liever niet mailen of bellen in de avond. Een ander
vindt het belangrijk om aan te geven dat ouders naar haar toe moeten komen in geval van
problemen.
4.7
Van beroepsopleiding naar de werkvloer
Drie beginnende leerkrachten geven aan dat zij kennis over communicatie met ouders missen
en daarom wordt de stap van de beroepsopleiding naar de werkvloer ervaren als een sprong in
het diepe. Het voor de klas staan is heel anders wanneer het voor het ‘echt’ is. ” Nee echt, op
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de Pabo kunnen ze daar echt een stuk in groeien. Want dan word je gewoon in het diepe
gegooid“ (2,48). Respondent twee duidt hier op het contact met ouders. Het is opvallend te
noemen dat alle beginnende leerkrachten gezamenlijk tweeëntwintig uitspraken doen over het
gebrek aan kennis en oefenen van gesprekken omtrent het communiceren met ouders tijdens de
beroepsopleiding, terwijl dit zo’n wezenlijk onderdeel van het beroep blijkt te zijn. Op school
(beroepsopleiding) hebben we er niet veel over gedaan” (1,57). Er wordt aangeven dat er in het
derde of het vierde jaar, slechts een bijeenkomst van anderhalf uur gepland stond om dit te
oefenen. Het blijkt een klein onderdeel te zijn geweest van wat er allemaal geleerd is, terwijl
het echter een veel groter stuk van je vak is, dan je in eerste instantie denkt. Een respondent
vindt het balen dat ze het hier op de Pabo zo weinig over hebben gehad.
De beginnende leerkrachten lijken zo met een achterstand te beginnen aan hun werk als
leerkracht, wanneer het gaat om communiceren met ouders. Mogelijkerwijs is dit één van de
oorzaken waarom beginnende leerkrachten problemen ervaren in contact met ouders. Op de
vraag op welke manier deze achterstand ingehaald kan worden, geven ze aan dat het essentieel
is dat je op iemand kunt terugvallen. Dit is, volgens twee beginnende leerkrachten, niet altijd
het geval. Vier van hen geven aan dat begeleiding van groot belang is. “Wanneer je een gesprek
hebt, die je moeilijk vindt, dat er iemand bij komt zitten of dat je daarna met iemand kunt
sparren. Het voorbereiden, wat zijn dingen waar ik echt op moet letten“ (3,55). Een andere
manier om te groeien in communicatie met ouders is ervaring. Een beginnend leerkracht geeft
aan dat dit met vallen en opstaan zal gaan, waarbij het vooral van belang is om weer op te staan.
Een ander zegt dat het een kwestie is van leren van je fouten en het de volgende keer anders
doen. Uiteindelijk zal ervaring zorgen voor meer zelfvertrouwen.
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5.

CONTEXTUELE INTERVENTIES VOLGENS EXPERTS

“Het lijkt een soort rijdende trein, hup, spring er maar in en alles doen en overleef het maar”
(E1,15).
5.1
Inleiding
In hoofdstuk vier is weergegeven hoe beginnende leerkrachten het communiceren met ouders
ervaren. Aansluitend wordt in dit hoofdstuk de inzichten van de contextuele experts behandeld.
De experts dragen expliciet bij aan de beantwoording van de vierde deelvraag: Welke kennis en
handvatten uit de contextuele benadering kunnen helpend zijn in de communicatie van
beginnende leerkrachten met ouders?
Om antwoord te krijgen op deze vraag heb ik een focusgroepsgesprek met drie
contextuele experts gehouden. Het voordeel van een focusgroepsgesprek is dat de experts
kunnen reageren op elkaar, waardoor ze elkaar op ideeën kunnen brengen (Baarda et al., 2009).
Het gesprek kan zo het karakter van een brainstormsessie krijgen. Sociale wenselijkheid zal
minder een rol spelen, aangezien er niet direct persoonlijke belangen in het geding zijn. In
hoofdstuk 3.5 staat een uitgebreide beschrijving van het ontwerp van dit hoofdstuk beschreven.
Evenals de interviews met beginnende leerkrachten, is dit interview getranscribeerd en
geanalyseerd. De uitwerkingen hiervan zijn opgenomen in het separate bronnenboek. De
experts worden aangegeven met E1 tot en met E3. Een letterlijk citaat van een expert is
weergeven als bijvoorbeeld (2,11), dit betekent citaat 11 van experts 2.
In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de balans in geven en ontvangen. De nadruk in deze
paragraaf zal liggen bij de beginnende leerkracht. Hoe kunnen zij balans vinden in hun werk,
zodat de werkdruk dragelijker kan zijn. Paragraaf 5.3 richt zich op het vormgeven van de
dynamische driehoek. Het doel van onderwijs is de ontwikkeling van het kind. De dynamische
driehoek kan een helpend instrument zijn voor de beginnende leerkracht om communicatie met
ouders te bewerkstelligen, zonder dit doel uit het oog te verliezen. In paragraaf 5.4 wordt kennis
over ouders behandeld.
In dit hoofdstuk zullen de contextuele experts zowel kennis als handvatten bieden voor
de beginnende leerkracht om steviger te kunnen staan in hun beroep, waar zoveel op hen af lijkt
te komen.
5.2
Balans in geven en ontvangen
De experts spreken over het belang van een balans in geven en ontvangen voor beginnende
leerkrachten. Er komt veel op hen af (H1.3), terwijl juist deze doelgroep veel behoefte heeft
aan zorg. Binnen dit thema worden de volgende subthema’s behandeld: Gepaste zelfzorg, het
activeren van hulpbronnen, bagage die de leerkracht met zich meedraagt en een gebrek aan
dialoog tussen meerdere niveaus.
Opvallend binnen dit thema is dat alle drie de experts veel mildheid tonen voor de
beginnende leerkrachten. Ik noem dit opvallend, omdat dit thema vanuit meerdere invalshoeken
bekeken kan worden. De experts kiezen er veelvuldig voor om mildheid voor de beginnende
leerkracht centraal te stellen. Zij stellen dat leerkrachten heel veel moeten geven, aan alle
kanten. Ze willen heel goed voor de wereld zorgen en heel goed presteren, wat ook weer voor
de ander is. Wat zegt dit over de balans tussen geven en ontvangen.
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Gepaste zelfzorg. Een belangrijke invalshoek is gepaste zelfzorg. Op de vraag welke
contextuele thema’s absoluut moeten worden genoemd, kwam gepaste zelfzorg naar voren. Er
wordt gesteld dat het belangrijk is dat de leerkracht grip neemt op zijn eigen leven. Dus dat de
leerkracht leert om goed voor zichzelf te zorgen en regie neemt over wat er allemaal over hem
heen komt. Die zelfzorg kan ook worden toegepast in communicatie met ouders. Momenten
van angst en onzekerheid, mogen worden genormaliseerd, maar praat erover met elkaar. “Het
gewoon onzeker mogen wezen en het ook echt spannend mogen vinden en ook die onzekerheid,
die het met zich meebrengt, dat is oké (…) praat erover met elkaar” (E1,60).
Activeren van hulpbronnen. Het toepassen van die zelfzorg zou kunnen worden
gerealiseerd door het activeren van hulpbronnen. Een expert denkt dat dit mogelijkerwijs het
isolement oprekt, waar beginnende leerkrachten in lijken te zitten. Alle experts erkennen dat
collega’s een zeer belangrijke hulpbron zijn. Deze hulpbronnen voorkomen geen situaties van
onzekerheid, angst en spanning, maar geven de leerkracht wel het gevoel dat hij er uiteindelijk
niet alleen voor staat. “Je voorkomt niet dat je een keer angstig wordt, maar als je de conclusie
moet trekken dat je die angst in je eentje moet dragen, dan ga je nadenken over een andere
baan” (E1,59). Zo kunnen zowel gepaste zelfzorg als het activeren van hulpbronnen wellicht
bijdragen aan een betere balans voor de beginnende leerkracht.
Bagage die de leerkracht met zich meedraagt. Echter het kan ook helpend zijn voor de
beginnende leerkracht om te kijken naar balansen die er liggen vanuit het verleden, die worden
meegedragen in het heden. Een expert vraagt zich af wat voor type mensen, onderwijsmensen
zijn. Welke bagage uit het verleden hebben ze nog op te ruimen om zich capabel te voelen en
om die zelfzorg zo toe te passen, dat er balans ontstaat en ze stevig staan in het vak. Een expert
maakt een vergelijking tussen hulpverleners en onderwijzers en geeft aan dat deze beiden
gespecialiseerd zijn in zorg geven en daarmee soms ook grenzeloos zorg geven. Op de vraag
hoe de contextuele benadering een plek kan krijgen binnen de beroepsopleiding, stelt een expert
dat het belangrijk is om te kijken naar hoe je kind bent geweest, hoe je bent opgevoed en wat
je hierin meeneemt in contact met ouders. Wellicht dat deze inzichten ervoor kunnen zorgen
dat de momenten van onzekerheid, spanning en angst voor bepaalde ouders, begrepen kunnen
worden. “(…) ohja, ik ben zo bang voor die dominante vader, omdat mijn eigen vader zo
dominant is. Nou, dan gaat het licht aan en gaan ze groeien” (E2,69). Dus wat zegt dat over
de beginnende leerkracht en welke klus hebben ze hierin te klaren.
Gebrek aan dialoog tussen meerdere niveaus. Een laatste aspect in de balans in geven
en ontvangen is het gebrek aan dialoog tussen meerdere niveaus. Maar liefst twaalf
opmerkingen gaan hierover en de experts zijn het er unaniem over eens dat verlichting van de
druk op beginnende leerkrachten begint bij een dialoog tussen meerdere niveaus, omdat daar
vaak de druk vandaan komt. Het lijkt alsof elk appèl bij de leerkracht terecht komt en het
probleem op microniveau blijft liggen, terwijl het een veel meer overstijgend probleem is. Er is
een nood aan dialoog over dat wat fair is, want het lijkt alsof de beginnende leerkracht
kritiekloos moet voldoen aan alle verwachtingen. Een expert zegt er het volgende over: “In die
zin zou ik contextueel willen zeggen; maar dan ook op mesoniveau, dat daar het geven en het
ontvangen (…) hoe wordt daar vertrouwen gegeven en hoe werkt dat door” (E3,13,14). Hij
vervolgt dat dit op mesoniveau betekent dat werkgevers gaan nadenken hoe zij goede
werkgevers kunnen zijn voor hun werknemers. Een gevolg kan namelijk zijn dat de beginnende
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leerkracht kritiekloos aan alle verwachtingen moet voldoen, terwijl een andere expert juist stelt
dat zij af en toe uit de wind moeten worden gehouden door mensen die boven hun gesteld zijn.
5.3
Vormgeven van dynamische driehoek
In dit thema wordt gesproken over de dynamische driehoek. Deze driehoek kan worden gezien
als een algemeen toegepast model in de onderwijswereld (Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek,
2011). Deze driehoek wordt genoemd door de experts. Zij koppelen de interventies telkens aan
deze driehoek. Binnen dit thema wordt ingegaan op: bewustzijn van loyaliteit tussen ouder en
kind, meerzijdig partijdige grondhouding, positionering van leerkracht en het installeren van
communicatie.
De verhoudingen tussen de drie partijen, school-ouder-kind, kan worden weergegeven
in een driehoek. Binnen die driehoek vinden vitale processen plaats, die het leren en het leven
van het kind beïnvloeden. In deze constellatie krijgt het kind kans om te groeien, er is daar
continue beweging. Volgens de experts kunnen inzichten vanuit de contextuele benadering
helpend zijn bij het vormgeven van deze driehoek, zodat met het doel niet uit het oog verliest,
namelijk de ontwikkeling van het kind (Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek, 2011). Juist daarom
is de samenwerking tussen een ouder en een leerkracht van essentieel belang. “Uiteindelijk heb
je die ouder het meest nodig in die driehoek. Dat die ruimte voor het kind om zich op zijn manier
te ontwikkelen, dat dat voldoende vorm gegeven wordt” (E3,25).
Bewustzijn van loyaliteit tussen een ouder en kind. Op de vraag welke contextuele
thema’s absoluut genoemd moeten worden na het lezen van de resultaten van de respondenten,
wordt als eerste bewustzijn van loyaliteit tussen ouder en kind genoemd. Dit wordt gezien als
een fundamenteel punt, wat wederom geplaatst kan worden in de dynamische driehoek.
“bewustzijn van wat loyaliteit betekent, wat dat voor invloed heeft op het kind en op zijn
aanwezig zijn (E3,27). Er wordt ook gezegd dat het belangrijk is dat die loyaliteit gerespecteerd
wordt en dat een kind zich daardoor kan hechten aan de leerkracht om nieuwe ervaringen op te
doen en te experimenteren. Een expert stelt dat het voor de beginnende leerkracht van belang
is om een alliantie aan te gaan met de ouder, vanuit het bewustzijn van loyaliteit, omdat dit de
ontwikkeling van het kind bevordert. Daarentegen erkent een andere expert dat een kloof tussen
de beginnende leerkracht en de ouder ervoor zorgt dat het kind in een split kan komen te zitten.
De experts vinden het jammer dat beginnende leerkrachten vanuit een oordeel over ouders een
kloof creëren. Een kind voelt namelijk, wanneer een ouder en een leerkracht niet zoveel met
elkaar kunnen. “ Het wordt dan moeilijk in verband met die loyaliteiten om die andere kant van
de sociale wereld op te mogen groeien” (E2,43).
Meerzijdig partijdige grondhouding. Een andere interventie die als zeer belangrijk
wordt gezien, is de meerzijdig partijdige grondhouding. Wederom in verband met de
dynamische driehoek. Er zijn heel veel mensen betrokken bij het onderwijs en er liggen allerlei
balansen bij deze mensen, dus is een meerzijdig partijdige grondhouding een belangrijk
handvat. Ook daarin wordt de koppeling gemaakt naar de beginnende leerkracht, want
meerzijdige partijdigheid betekent ook zorg voor jezelf. Meerzijdige partijdigheid kan zorgen
voor bewegingsvrijheid bij de beginnende leerkracht. Het is daarin belangrijk om te weten dat
support kiezen voor de ene, niet direct betekent dat je tegen de ander bent, aldus een expert.
Echter het vormgeven van de dynamische driehoek vraagt nog iets anders van beginnende
leerkrachten.
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positionering van de leerkracht. Twee experts vragen zich af of de beginnende
leerkracht wel weet hoe hij zich positioneert. Wellicht hebben zij hulp nodig bij het positioneren
en het afbakenen in hun professie. Zij vragen zich af of dit wel aan de orde komt tijdens de
beroepsopleiding. “Is dat al eens aan de orde geweest tijdens de opleiding (…) hoe gaat het nu
met mij en hoe positioneer ik mijzelf tussen het team, andere collega’s, ouders en kinderen
(…)” (E1,23). Met name in de grote diversiteit aan ouders die wordt ervaren, is het belangrijk
om te weten welke positie je moet innemen. Is de beginnende leerkracht zich bewust van zijn
positie tegenover laagopgeleide ouders en de verlegenheid die daar kan ontstaan. Daar oog voor
hebben is belangrijk, zegt een expert. Het vraagt om aanpassing en bijvoorbeeld het creëren van
gemeenschappelijk taaljargon. Om positionering vorm te geven in de dynamische driehoek
helpt het om de ouder expert te laten zijn van het kind en de beginnende leerkracht expert te
laten zijn van het onderwijs, zegt een expert. Deze twee hebben elkaar nodig. Dat vraagt van
de leerkracht om in te voegen en aan te sluiten bij de ouder. “(…) hoe zouden we die bij elkaar
kunnen brengen ten dienste van. Niet tegenover, maar samen voor dat kind. Dat is denk ik een
heel belangrijke” (E3,73).
Installeren van communicatie. In aansluiting op het innemen van je positie wordt
aangegeven dat het belangrijk is om de communicatie met ouders te installeren. Dat begint bij
het hebben van een duidelijke visie. “Dus als ik contact heb met ouders, dan is dat niet omdat
wij goed moeten samenwerken, maar wij moeten samenwerken, opdat het goed met het kind
gaat” (2,29). Communicatie kun je installeren door het praktisch te maken, door het handen en
voeten te geven, door uitnodigend en nieuwsgierig te zijn, concluderen alle experts. Vertel
ouders iets leuks over hun kind. Andermaal wordt gewezen op het gezamenlijk belang van de
leerkracht en de ouder. Wellicht dat dit ook iets van de werkdruk zal afnemen. “Maar wat is
onze focus, ons gezamenlijk belang. Misschien kan hier iets van de werkdruk afnemen, zodat
een ouder misschien niet van alles gaat verwachten van zo’n leerkracht” (1,31).
5.4
Kennis over ouders
Binnen dit thema staat kennis over ouders centraal. Er wordt gesproken over: elke ouder heeft
een besef van verantwoordelijkheid, erkenning en het gevaar van een roulerende rekening.
Elke ouder heeft een besef van verantwoordelijkheid. Alle experts geven aan dat het
belangrijk is om kennis te hebben over ouders. Een expert haalt de ouderschapspsychologie van
Alice van der Pas (bijlage een) aan, die uitgaat van het axioma dat elke ouder een besef van
verantwoordelijkheid heeft. Dit roept herkenning op bij de andere experts. Hij geeft aan dat
deze theorie nauw verbonden is aan de loyaliteitstheorie van de contextuele benadering. “Dat
je daarbij aansluit en dan en … als je dat echt tot in je botten hebt, dan vind je altijd wel ergens
een aansluitingsmoment met welke ouder dan ook” (1,48). Echter dan moet je er wel voor open
staan, stelt een andere expert. Dat wil niet zeggen dat elke ouder verantwoordelijk handelt, maar
er is ergens wel het besef aanwezig. Dit vraagt van de beginnende leerkracht om het beeld van
een ouder, wat kan zijn ontstaan binnen een schoolteam, te laten corrigeren. Er kunnen namelijk
zoveel redenen zijn waarom een ouder handelt zoals het handelt. Een expert vult aan dat zelfs
de ouder die nooit komt, ook aan het geven kan zijn voor het kind. “ Zoals ik soms denk, ja die
leerkracht moet ik niet te veel belasten, want die zit al tot hier. Dus ik ga niet zo snel na
schooltijd met die man staan kletsen (E2,50). Een andere expert gunt het de beginnende
leerkracht dat zij zich realiseren dat ouders het meest kwetsbaar zijn in hun ouderschap en dat
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het voorzichtigheid en terughoudendheid met zich mee brengt, wanneer het gaat om het doen
van uitspraken over kinderen. Met andere woorden; geef erkenning voor hoe mensen proberen
een goede ouder te zijn.
Erkenning. Erkenning heeft een kalmerende werking op ouders, wanneer er sprake is
van boze ouders, stelt een expert. Daarnaast bevordert het betrouwbaarheid in de relatie. Het is
daarbij van belang dat de beginnende leerkracht zich kan verplaatsen in een ouder. “Als je nou
probeert je te verplaatsen in de ouder in plaats van je aangevallen voelen, dan kun je
makkelijker erkenning geven. En dan hoef je het niet meteen op te lossen (E2,32). Een andere
expert verwoordt het op de volgende manier: “(…)en in die woestheid het geven kunnen
zien(…)” (E1,34). De respondenten ervaren een wereld van wantrouwen in communicatie met
ouders. Volgens de experts is erkenning een interventie om die wereld van wantrouwen af te
breken. Daarbij is het van belang om te kijken wat heeft geleid tot onbetrouwbaarheid en daar
erkenning voor te geven. Volgens een expert vertelt wantrouwen vanuit contextueel perspectief
iets over een disbalans in geven en ontvangen. Daar is erkenning voor nodig. Samen stilstaan
bij wat niet goed is gegaan en kijken hoe dat vandaag anders kan.
Roulerende rekening. Het kan ook zijn dat die wereld van wantrouwen niet is ontstaan
bij de desbetreffende leerkracht, maar bij een collega uit een andere groep. Dat je als het ware
geconfronteerd wordt met de disbalans van je collega. Er is dan het gevaar van de roulerende
rekening, stellen de experts. Wanneer een ouder iets heeft ervaren als onrecht bij een collega is
het helpend daar stil bij te kunnen staan. Heb je de mogelijkheid gehad om dat te adresseren bij
die leerkracht. Is dat gelukt? Is dat ontvangen? Dan ben je eigenlijk al bezig om recht te doen
aan die ouder” (E3,80). Echter het is dan ook belangrijk om het terug te pakken op het hier en
nu. Mocht dit gebeuren in de huidige context, hoe gaan we er dan mee om. Zo bouw je iets dat
destructief is om naar iets constructiefs.
De experts zijn het met elkaar eens dat er veel gevraagd wordt van de beginnende
leerkracht. “ Maar het blijft een hele klus voor jonge leerkrachten, dit allemaal. Ik bedoel, we
zeggen allemaal wijze dingen, maar ik denk wel van, poeh he, ga er maar aan staan” (E1,82).
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6.

CONTEXTUELE INTERVENTIES VANUIT DE LITERATUUR

6.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een literatuuronderzoek beschreven, die het antwoord op deelvraag vier
geeft, namelijk: Welke kennis en handvatten uit de contextuele benadering kunnen helpend zijn
in de communicatie van beginnende leerkrachten met ouders?
De experts hebben vanuit hun kennis en kunde een aantal contextuele interventies
aangedragen als reactie op de beleving van de beginnende leerkrachten. Deze interventies
worden beschreven en toegelicht vanuit de literatuur, om zo het antwoord op deze deelvraag
kracht bij te zetten. In paragraaf 7.2 wordt een inleiding gegeven van de contextuele benadering.
Paragraaf 7.3 geeft inzicht in de dynamische driehoek. Vervolgens wordt in paragraaf 7.4 een
uitleg gegeven van wat loyaliteit is en waarom dit een belangrijk begrip is. In paragraaf 7.5 gaat
het over het hebben van een meerzijdig partijdige grondhouding. Paragraaf 7.6 gaat over de
erkenning. In paragraaf 7.7 staat de dialoog centraal. Tot slot wordt er in 7.8 een conclusie
weergegeven.
6.2
Inleiding in de contextuele benadering
De theorie van de contextuele benadering is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse
psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007). In dit hoofdstuk zal ik hem aanduiden als
Nagy. Nagy stelt dat een echt allesomvattend begrip van het menselijk bestaan onherroepelijk
is samengesteld uit zowel individuele als relationele werkelijkheden (Boszormenyi-Nagy &
Krasner, 1994). Zo heeft Nagy getracht om een verbinding te maken tussen het individu en de
intermenselijke en intergenerationele werkelijkheden. Daarin onderscheidt de contextuele
benadering zich ten opzichte van andere therapeutische stromingen, zoals het systeemdenken
of de psychoanalyse. Deze paradigmaverschuiving had invloed op het denken van de mensen.
Waar eerst een lineair causaal denken heerste, kwam circulair causaal denken voor in de plaats.
Dat gaat uit van wederzijdse beïnvloeding tussen leden van een systeem. Er kwam aandacht
voor de integratie tussen gezinsleden en de patronen die daarbinnen ontstonden. Vandaar dat
de contextuele benadering een integratieve benadering is. Dat verklaart het woord ‘context’,
waarmee Nagy de verbondenheid van een persoon met andere personen bedoelt, die voor hem
of haar betekenisvol zijn, waarbij de nadruk ligt op het gezin. Die context omvat zowel huidige
relaties, als die uit het verleden en de toekomst (Onderwaater, 2015). Om ordening aan te
brengen in de verbondenheid tussen de generatie beschrijft Nagy deze werkelijkheid in vier
dimensies (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1994). Deze vier dimensies kunnen afzonderlijk
behandeld worden, om didactische redenen, maar het is belangrijk in te zien dat zij altijd
onderling verweven en onafscheidelijk zijn in hun effect op en werking in relaties. Ze hebben
altijd wederkerige invloed op elkaar en op het relationele veld (Hargrave & Anderson, 1992).
In zijn werk liet Nagy zich onder andere inspireren door Martin Buber (1878-1965).
Buber is bekend door zijn werk Ich und Du, waarin hij de relatie, de dialoog, als grondcategorie
van het denken over de werkelijkheid beschouwt (Buber, 1959).. De mens wordt, volgens
Buber, pas echt mens, als hij in relatie treedt met de ander, als hij een werkelijke dialoog aangaat
(Dillen, 2004). Nagy herkende het dialogisch werken over de relationele werkelijkheid als
datgene waar hij zelf ook op uit was (Nagy & Krasner, 1994).
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6.2.1 Vier dimensies
Objectiveerbare feiten. Wanneer we iemand zijn of haar verhaal willen begrijpen, zullen
we eerst moeten kijken naar de feiten die een persoon beïnvloeden: geslacht, ziekte, erfelijke
belasting, sociaaleconomische klasse, financiën, echtscheiding of dood van een ouder,
werkloosheid, leeftijd, enzovoort.
Individuele psychologie. Deze dimensie kan worden gezien als een verwerking van de
feiten. Daarbij gaat het om individuele en psychologische kenmerken. Binnen deze dimensie
wordt bijvoorbeeld de ontwikkeling van een kind beschreven aan de hand van relaties die het
kind heeft gehad met belangrijke hechtingsobjecten, voornamelijk moeder en vader. Maar ook
over persoonlijke levensdoelen en motivaties en over eventuele gevolgen van de persoonlijke
ontwikkeling (Boszormenyi-Nagy, 1986).
Transactionele patronen. Communicatiepatronen staan centraal binnen deze dimensie.
De feiten en de psychologie zorgen voor onderlinge interacties op verschillende niveaus. De
systeemtherapie valt binnen deze dimensie. Daarbij kan worden gedacht aan patronen die zijn
ontstaan in gezinnen, die een belemmerende werking kunnen hebben (Michielsen & Van
Mulligen, 1998).
Relationele ethiek. Deze dimensie is kenmerkend voor de contextuele benadering en kan
worden gezien als de paraplu die over de andere dimensies ligt. Waar de vorige drie dimensies
je kunnen helpen om mensen en situaties te begrijpen, heeft de vierde dimensie het doel om je
te motiveren tot verandering, omdat mensen ten diepste bewogen worden door rechtvaardigheid
in de onderlinge verhoudingen. Het gaat hier vooral om rechtvaardigheid en verbondenheid in
relaties. Deze gaan niet over een van buitenaf opgelegde norm, maar wel over de intrinsieke
rechtvaardigheid van existentiële relaties, die uiteindelijk bepaald wordt door de balans van
geven en ontvangen binnen die relaties (Michielsen, Van Mulligen, & Hermkens, 2010).
Nagy koos voor een dialectische benadering van relationele problemen. Hij veranderde
als het ware voortdurend van perspectief, door de andere kant te laten zien. Zo kan duidelijk
worden dat de oorzaak van een probleem niet altijd is wat het in eerste instantie lijkt. Je zou
kunnen spreken van een caleidoscopische samenhang: Afhankelijk vanuit welk perspectief je
kijkt, lichten andere elementen uit de theorie op (Van der Meiden, 2015). Die elementen vormen
het geheel van de relationeel ethische werkelijkheid (Van Rhijn, Meulinkg-Korf, 1997, p. 80).
Kennis over deze relationele werkelijkheid stelt de beginnende leerkracht wellicht in
staat om communicatie problemen met ouders in een ander licht te zetten. De oorzaak van een
probleem is immers niet altijd wat het in eerste instantie lijkt.
6.3
Dynamische driehoek
In hoofdstuk 3.2 is duidelijk geworden dat ouders en school samenwerken bij het opvoeden en
het begeleiden van kinderen. Daarbij is het van belang dat thuis en school op elkaar afstemmen.
Om gestalte te geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid kan er gebruik worden gemaakt
van de dynamische driehoek (Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek, 2011).
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We geven de verhoudingen tussen de drie “partijen”
weer door ze in een driehoek te plaatsen en de zijden te
beschouwen als contact- en communicatielijnen (figuur
6.1). Binnen deze driehoek vinden vitale processen
plaats, die het leven en leren van het kind sterk
beïnvloeden. Er is daar continu beweging. Daarom
spreken we over “de dynamische driehoek” (Mulligen,
Gieles & Nieuwenbroek, 2011 p.14).

Figuur 6.1: Dynamische driehoek

6.3.1 Betrouwbaarheid als belangrijkste hulpbron in de driehoek
Betrouwbaarheid in relaties wordt in de contextuele benadering gezien als de belangrijkste
hulpbron (Nagy & Krasner, 1986; Van Heusden & Van Den Eerenbeemt, 1987). In omgang
met elkaar, bezitten we een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid
bepaalt wat we gerechtigd zijn om te ontvangen en wat we verschuldigd zijn om te geven om
een relatie in stand te houden. Wanneer hier gepast aan voldaan wordt, voldoen we aan ons
aangeboren gevoel van rechtvaardigheid, wat uiteindelijk zal resulteren in vertrouwen
(Hargrave & Pfitzer, 2005). Dan werkt betrouwbaarheid als een hulpbron, waaruit we kunnen
putten en waardoor we ons kunnen concentreren op onze bijdrage in de relatie (Hargrave &
Pfitzer, 2005 p. 85). Volgens Nagy maakt rechtvaardigheid een relatie levensvatbaar (Nagy &
Krasner, 1994). Wanneer de relaties binnen de dynamische driehoek onderling in evenwicht
zijn, heeft het kind optimale groeimogelijkheden.
Echter, uit de analyses van de interviews wordt duidelijk dat er dikwijls sprake is van
een wereld van wantrouwen. Er is dan de mogelijkheid om te kijken naar wat heeft geleid tot
onevenwichtigheid, omdat de kern van elke relatie het zoeken en instandhouden van een
passend evenwicht tussen geven en ontvangen is (Mulligen, Gieles, Nieuwenbroek, 2011). In
dit proces is het steeds de vraag wat fair en unfair is. Bij elk van de drie “partijen” moeten we
dan verder kijken dan de personen zelf. Zij worden namelijk in hoge mate beïnvloed door hun
geschiedenis, hun omgeving en hun relaties. Je zou kunnen zeggen dat ieder is verweven in een
eigen netwerk en dat netwerk oefent druk uit. In dit spanningsveld bevindt de beginnende
leerkracht zich. Wanneer alle betrokkenen ontvankelijk zijn voor elkaar, zorgt dit voor
constructieve acties (Mulligen, Gieles, Nieuwenbroek, 2011). Wellicht kan het bevorderen van
de betrouwbaarheid er zo voor zorgen dat de ouder een hulpbron wordt, waardoor de
beginnende leerkracht mogelijk minder werkdruk zal ervaren.
Onderwaater stelt in haar boek De Onverbrekelijke Band dat het geven van vertrouwen
in een onbetrouwbare relatie een ander kan stimuleren om eveneens vertrouwen te geven
(Onderwaater, 2005). Anderzijds bestaat het risico dat de beginnende leerkracht wordt
gekwetst, gebruikt of afgewezen.
Betrouwbaarheid in het onderwijs gaat niet alleen over de relatie leerkracht-ouder of
leerkracht-kind. Het gaat ook over hoe vertrouwen wordt gegeven tussen meerdere niveaus. En
hoe dat vertrouwen doorwerkt naar beginnende leerkrachten toe. Een belangrijk punt van de
relationele ethiek is namelijk dat mensen zorg dragen voor elkaar. De onderlinge betrokkenheid
tussen mensen wordt zichtbaar in verantwoordelijke zorg die mensen voor elkaar hebben en de
aanspraak die mensen daar onderling op maken (Nagy & Krasner, 1994 p.110). Uit de analyses
van de interviews komt naar voren dat beginnende leerkrachten zich handelingsverlegen,
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kwetsbaar, gespannen en angstig voelen in communiceren met ouders. In de relationele ethiek
is het belangrijkste uitgangspunt: de meest kwetsbare heeft het meeste recht op zorg (Nagy &
Krasner, 1994). Dit betekent dat collega’s, directies en besturen kwetsbare momenten van
beginnende leerkrachten moeten erkennen en ruimte moeten bieden voor eventuele hulpbronnen. Dit sluit aan bij een opmerking van een van de experts, die aangeeft dat die betrokkenheid niet alleen op het bord van de beginnende leerkracht terecht moet komen, maar ook op die
van directie en besturen. Hoe zijn zij goede werkgevers. Dit voorkomt een mogelijk isolement
waar beginnende leerkrachten zich in kunnen bevinden.
Om te achterhalen wat de oorzaken zijn van problematisch gedrag binnen de relaties
van de driehoek heeft de beginnende leerkracht de mogelijkheid om te kijken naar de dimensies,
zoals genoemd in paragraaf 7.2.1. De experts geven in hun antwoorden aan dat de vierde
dimensie, de relationele werkelijkheid, gestalte krijgt in deze driehoek. De interventies die
worden uitgewerkt in de rest van dit hoofdstuk kunnen steeds weer geplaatst worden in deze
driehoek om zo het doel, namelijk de ontwikkeling van het kind, niet uit het oog te verliezen.
De eerste interventie die wordt uitgelicht is loyaliteit.
6.4
Loyaliteit
In het boek Invisible loyalities (Nagy & Spark, 1973) introduceert Nagy het begrip loyaliteit.
In contextuele bewoordingen is loyaliteit preferentiële trouw aan mensen met wie men een
relatie heeft en die op voorrang gerechtigde aanspraak hebben bij het aangaan van een band
(Nagy & Krasner, 1994, p. 477). Het speelt zich af tussen een vader, moeder en een kind en
gaat daarbij over de balans in geven en ontvangen, zodat er een gezonde verbinding kan
ontstaan met beide ouders. Hoe betrouwbaarder de onderlinge relatie met beide ouders is, hoe
beter men loyaal kan zijn aan zowel de een als de ander.
Loyaliteit is een triadisch begrip en betreft altijd drie personen (Michielsen, Steenackers
and van Mulligen, 2001). Er is altijd iemand die een bepaalde voorkeur heeft, iemand naar wie
de voorkeur uitgaat en degene aan wie die voorkeur niet gegeven wordt. (Boszormenyi-Nagy
& Krasner, 2002). Als er een keuze gemaakt moet worden tussen twee loyaliteiten ten aanzien
van twee verschillende mensen kan er sprake zijn van een loyaliteitsconflict (Michielsen,
Steenackers and van Mulligen, 2001).
Existentiële loyaliteit
Door het feit dat een kind zijn leven heeft gekregen van zijn ouders, ontstaat er een
onverbrekelijke band, waarbij wederzijdse rechten en plichten ontstaan. Deze band zal er altijd
zijn en is daarom ook geen gevoel, maar een zijnsgegeven (Onderwaater, 2015). Het kind en de
ouders zijn door een bloedband met elkaar verbonden. Deze verbondenheid zorgt er voor dat
kinderen voor hun ouders en ouders voor hun kinderen opkomen en dat ze geneigd zijn om voor
elkaar te zorgen. Binnen deze verbondenheid zijn ouders verantwoordelijk voor het kind en
heeft het kind recht op liefde, verzorging en opvoeding (Onderwaater, 2015). Men kan spreken
van een asymmetrische relatie, omdat het kind in eerste instantie gerechtigd is om meer te
ontvangen dan te geven (Michielsen et al., 2010). Wanneer er sprake is van verantwoordelijk
ouderschap verdienen de ouders meer loyaliteit van het kind. Je kunt dan zeggen dat er
verworven loyaliteit wordt toegevoegd aan de existentiële loyaliteit (Michielsen, Steenackers
& Van Mulligen, 2001). Als ouders tijdens de ontwikkeling van hun kind passend beschikbaar
41

zijn, versterken ze op die manier de loyaliteit van het kind, maar die loyaliteit wordt ook
versterkt door datgene wat het kind voor zijn ouders doet en of dat wordt ontvangen door ouders
(Onderwaater, 2015 p.49).
Horizontale loyaliteit
Horizontale loyaliteit ontwikkelt zich in gekozen relaties en is in principe wederkerig. Dit
betekent dat beide partijen evenveel verantwoordelijkheid draagt voor de rechtvaardigheid en
balans (Michielsen, Van Mulligen & Hermkens, 2010). Loyaal zijn aan iemand houdt een keuze
in voor die persoon en rekening houden met zijn belangen. Dientengevolge kunnen loyaliteiten
ook met elkaar botsen. Als een kind niet openlijk loyaal kan zijn tegenover de ouders omwille
van een andere relatie of niet loyaal kan zijn tegenover een ander omwille van de ouders, dan
spreken we van een loyaliteitsconflict (Michielsen, Van Mulligen & Hermkens, 2010, p. 24).
Horizontale loyaliteiten en verticale loyaliteiten komen vaak met elkaar in conflict
(Boszormenyi-Nagy and Spark, 1973). Indien er een conflict is tussen verticale en horizontale
loyaliteit zal doorgaans de verticale loyaliteit voorrang krijgen als kinderen jong zijn, omdat
deze gebaseerd is op de existentie. Het slagen van horizontale loyaliteit is dan ook afhankelijk
van de verticale loyaliteit (Michielsen, Steenackers and van Mulligen, 2001). Dit verklaart
mogelijkerwijs de moeiten die beginnende leerkrachten ervaren met ouders en kinderen. Voor
leerkrachten betekent dit dat er rekening gehouden moet worden met de verticale loyaliteit,
want achter een leerling staat altijd een eigen netwerk, met het gezin als krachtigste band
(Mulligen, Gieles, Nieuwenbroek, 2011). Anderzijds is het van belang dat een ouder de
leerkracht als volwaardig beschouwd, anders zal het moeilijk worden om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Uiteindelijk zal het kind de dupe zijn, want het is voor de ontwikkeling
van de persoonlijkheid noodzakelijk dat kinderen identificatiefiguren creëren. Vaak krijg een
leerkracht die rol toebedeeld. Zo’n band van horizontale loyaliteit, met een evenwichtige
verhouding van geven en ontvangen, versterkt juist de dynamische driehoek (Mulligen, Gieles
& Nieuwenbroek, 2011). Indien er sprake is van een problematische vorm van loyaliteit ten
aanzien van je ouders, zal dit eveneens invloed hebben op de relaties die je tijdens je leven
probeert op te bouwen.
Kennis van deze existentiële loyaliteit lijkt onmisbaar in communicatie met ouders.
Immers die onverbrekelijk band is altijd aanwezig. Wanneer je als beginnend leerkracht geen
rekening houdt met de onverbrekelijke band tussen een ouder en een kind, dan breng je het kind
in een loyaliteitsconflict en zal dit de ontwikkeling van het kind in de weg staan. Kennis van
loyaliteiten kan een beginnend leerkracht ook helpen om anders te kijken naar ouders.
6.5
Meerzijdige partijdigheid
In Hoofdstuk drie schreef ik welke competenties beginnende leerkrachten nodig hebben in
communiceren met ouders. Vanuit de contextuele benadering kunnen daar drie vaardigheden
aan toegevoegd worden die van essentieel belang zijn voor iemand die contextueel wil werken
met ouders. Dat zijn meerzijdige partijdigheid, erkenning en het voeren van een dialoog
(Mulligen, Gieles, Nieuwenbroek, 2011). In deze paragraaf zal het gaan over meerzijdige
partijdigheid.
Meerzijdige partijdigheid is de voornaamste houding en methodiek voor professionals
die werken met de existentiële context van mensen ( Nagy & Krasner, 1986; Michielsen et al.,
42

1999; Meulink-Korf & Rhijn, 2002; Heyndrickx, 2005; Onderwaater, 2015). Volgens contextueel therapeut Paul Hendrickx (2005) is het doel van een meerzijdig partijdige houding en
methodiek om de dialoog (paragraaf 7.7) in relaties opnieuw in gang te brengen, zodat er heling
van kwetsuren en groei mogelijk wordt (Hendrickx, 2005). Hij zegt dat mensen aarzelend en
met angst in gesprek gaan en dat zij daarbij aanmoediging, ondersteuning en erkenning nodig
hebben van iemand die hun inspanning ziet en benoemd.
De gouden regel voor meerzijdige partijdigheid is: zie achter iedere leerling met wie je
in gesprek bent diens ouder staan en in ieder gesprek met de ouders hun kind. Daardoor houdt
je rekening met en heb je respect voor beider belangen. Wie zich partijdig opstelt, verliest niet
alleen de verworpen partij, maar tegelijk ook de andere partij, want ouders en kinderen zijn
loyaal aan elkaar (Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek, 2011, p.107).
Voor beginnende leerkrachten betekent dit dat zij rekening houden met alle betrokken
partijen in een gesprek met ouders. Dus niet alleen de ouders, maar ook het kind, overgrootouders, collega’s en eventueel andere betrokkenen. Wanneer ze uitgaan van het besef van
verantwoordelijkheid van ouders (6.4.1) en de inspanningen kunnen benoemen van de betrokken partijen, dan zal er altijd een mogelijkheid zijn om elkaar te vinden in een gesprek. Dit
betekent dat het oordeel over een ouder of een kind losgelaten mag worden. De beginnend
leerkracht stelt zich namelijk meerzijdig partijdig op (Onderwaater, 1995) en is aanspreekbaar
voor iedereen. (Boszormenyi & Krasner, 1994, p. 480).
Hier ligt ook een rol weggelegd voor directeuren en besturen, om partijdig te zijn voor
hun werknemers en in het bijzonder de kwetsbare rol van beginnende leerkrachten, zoals de
experts (5.2) aangeven.
Houding
Meerzijdige partijdigheid impliceert voorwaardelijke empathie: ik erken ieders onrecht, inzet,
moeite, rechten en verdienste, maar ga niet onvoorwaardelijk mee in zelfbeklag of
destructiviteit (Heyndrickx, P. et. al., 2005 p107). Daarmee is empathie iets ander dan je kunnen
inleven in een ander (tweede dimensie,7.2). Ik blijf verwachten dat de ander verantwoordelijkheid neemt en erkenning geeft voor daadwerkelijke inspanningen tot passende zorg. Voor de
beginnend leerkracht kan zo de druk afnemen in gesprekken met ouders, omdat de verantwoordelijkheid blijft liggen waar deze hoort. Het feit dat je niemand afwijst, maar achter
iedereen gaat staan, is zeer belangrijk omwille van de loyaliteiten die leven in een gezin (Dillen,
2004). Niemand krijgt zo alle schuld in de schoenen geschoven en tegelijk wordt gezocht naar
een manier om het doorschuiven van schuld en onrecht naar anderen te vermijden. MeulinkKorf en Van Rhijn (2001) zien in de meerzijdig partijdige houding een manier om het spel
zonder zwarte pieten te spelen (Meulink-Korf & Van Rhijn, 2001, p.70).
Dit betekent dat de beginnend leerkracht zich niet betuttelend opstelt maar op basis van
gelijkwaardigheid en vanuit eigen authenticiteit omgaat met ouders. Het is dan ook goed dat de
beginnende leerkracht zich ontvankelijk opstelt voor de leerling of een ouder, want meerzijdige
partijdigheid werkt alleen wanneer de beginnende leerkracht vertrouwt dat een leerling of een
ouder ook echt iets te bieden heeft (Mulligen, Gieles & Nieuwebroek, 2011). Je genereert
daarmee eigenlijk hoop voor de betrokken partijen en je houdt rekening met aanwezige
loyaliteiten (Dillen, 2004).
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Ook de beginnende leerkracht is een betrokken partij, dus hij is ook partijdig naar
zichzelf toe. Het is daarom van belang om zicht te krijgen op eigen onrecht en verdienste, zoals
ook de experts noemen. De eigen loyaliteit kan namelijk op de proef worden gesteld
(Heyndrickx, 2005). Heyndrickx zegt dat een ieder als privépersoon in de eigen relaties, als
mens en betrokken partij, het recht en de gezonde neiging behoudt goed zicht te houden op de
eigen belangen en daarvoor te gaan (Heyndrickx, 2005). Dat sluit aan bij de opvattingen van de
experts om als beginnend leerkracht gepast voor jezelf te zorgen.
Methode
Methodisch neemt meerzijdige partijdigheid de vorm aan van achtereenvolgens kant kiezen
voor (en later ook tegen) elke betrokken partij afzonderlijk (Heyndrickx, 2005). Hiermee
worden verdiensten en tekortkomingen van verschillende betrokkenen zichtbaar. Door deze
methode doorbreek je de zienswijze van een gezin, waarin bijvoorbeeld één persoon alle schuld
op zich krijgt geladen (Dillen, 2004, p. 81). Volgens Nagy is daarbij timing een belangrijk
aspect (Nagy & Krasner, 1994). Als algemene regel stelt hij dat hierbij rekening moet worden
gehouden met degene die onmiskenbaar het meest gekwetst is (Nagy & Krasner, 2008, p.349).
Heyndrickx noemt dat een therapeut ervoor kan kiezen om een verklaring af te geven, bij het
begin van een gesprek: Mijn bekommernis gaat uit naar jou en naar je kind, maar ook naar ieder
ander die in jouw leven een plek heeft (Heyndrickx, 2005). Op deze manier creëert hij ruimte
om partijdig te zijn voor niet aanwezige personen.
6.6
Erkenning
Wie leeft, heeft te maken met onrecht. In de dynamische driehoek ondervinden alle drie partijen
onrecht, dat is onvermijdelijk. Wie onrechtvaardig behandeld is, of niet kreeg waar hij recht op
had, heeft er recht op alsnog te krijgen wat hem is onthouden en in ieder geval de erkenning te
krijgen dat hij onrechtvaardig behandeld is (Mulligen, Gieles & Nieuwebroek, 2011). Het komt
met regelmaat voor, zie analyses van respondenten (H4), dat beginnende leerkrachten worden
geconfronteerd met het geleden onrecht van ouders en kinderen. Het geven van erkenning is
dan een belangrijke interventie om te komen tot herstel en samenwerking.
Erkenning als interventie en hulpbron
Erkenning geven is benoemen en zien van het onrecht wat iemand is aangedaan of de
verdiensten die iemand heeft verworven. Het is meer dan een compliment geven, want bij
erkenning zie je niet alleen wat de ander doet, maar ook wat het hem kost om dat te doen
(Michielsen, 2007; Dillen, 2004). Zo is erkenning geen emotionele attitude, maar een reactie
op de werkelijke bijdragen (Nagy & Krasner, 1986, p. 413). In verband met existentiële
loyaliteit roept een kind zijn ouders en roepen ouders hun kind zelden rechtstreeks tot
verantwoording, wanneer het gaat om onrecht, maar zal deze openstaande rekening vereffenen
met onschuldige derden. (Mulligen, Gieles, Nieuwenbroek, 2011). Dit verklaart mogelijk
destructief gedrag bij kinderen, maar ook destructief gedrag van ouders in het communiceren
met beginnende leerkrachten. Het destructieve gedrag van ouders hoeft dan niet te zijn ontstaan
in de relatie met de huidige leerkracht, maar kan zijn ontstaan in hun eigen jeugd of wellicht
met leerkrachten van vorige groepen of de directie van een school. Door daar erkenning voor
te geven, verwerven ouders krediet (Dillen, 2004). Erkenning genereert dan mogelijk
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zelfvalidatie en zelfafbakening bij ouders (Mulligen, Gieles, Nieuwenbroek, 2011) en heeft een
helende werking. Onderwaater (2015) stelt dat men daarbij moet streven om deze erkenning
zoveel mogelijk door belangrijke anderen te laten geven, bij voorkeur door degenen aan wie
gegeven is of die het onrecht aangedaan heeft (Onderwaater, 2015, p. 115).
Voor beginnende leerkrachten betekent dit dat zij verder moeten kijken dan de emotie,
maar op zoek moeten gaan naar het onrecht of de verdienste dat de emotie veroorzaakt. Dit
helpt de beginnende leerkracht om niet alle verantwoordelijkheid op zichzelf te leggen, om zo
in een isolement van onrecht te komen, maar om het gezin, de collega’s en directie als hulpbron
te betrekken bij het zoeken naar een oplossing. Door het erkennen van de ander, creëer je dus
ruimte voor jezelf. Wanneer een beginnend leerkracht in staat is in een gesprek met boze ouders
het onrecht te erkennen en te verwoorden, dan kan het destructieve gedrag verminderen
(Mulligen, Gieles, Nieuwenbroek, 2011). Dat sluit aan bij de opmerking van expert één, die
aangeeft dat in de boosheid het gevende aspect moet worden gezien.
6.7
Dialoog
Waar meerzijdige partijdigheid en erkenning voorwaarden zijn om te komen tot vertrouwen in
een relatie, tilt de dialoog het als het ware een niveau hoger, wanneer erkenning wederzijds
wordt (Mulligen, Gieles, Nieuwenbroek, 2011).
Nagy spreekt van drie aspecten van onderlinge dialoog. Deze aspecten van onderlinge
dialoog zijn de kern van de relationele werkelijkheid, die de context van volwassen individuatie
wordt (Nagy & Krasner, 2005, p.93,94). Het eerste aspect is polarisatie tussen zelven. Hierbij
gaat het om individuatie of persoonsvorming dat tot stand komt door zelfafbakening en
zelfvalidatie. Namelijk ‘ik’ kan niet bestaan zonder een verwijzing naar ‘jij’ (Dillen, 2004 p.32).
Ik heb de ander nodig om mij te kunnen verhouden en ontwikkelen. Het tweede aspect van de
dialoog is symmetrie versus asymmetrie. Hierbij gaat het om de verplichtingen in relaties en dat
wat als rechtvaardig mag worden aangenomen. Het derde aspect in de dialoog is billijke
veelzijdige betrokkenheid. Daarbij gaat het om de mate van betrouwbaarheid in geven en
ontvangen.
Voor beginnende leerkrachten betekent dit dat het belangrijk is om te weten dat een
werkelijke ontmoeting met ouders kan bijdragen aan het aangeven van grenzen en het groeien
van het zelfvertrouwen. Het is goed om te beseffen dat ook ouders baat hebben bij een
ontmoeting met de leerkracht, wanneer we rekening houden met het bufferdenken, zoals
beschreven in paragraaf 7.4.1. Wanneer de beginnende leerkracht rekening houdt met
meerzijdige betrokkenheid naar zowel de ouders als zichzelf, zal er voor beide partijen meer
ruimte ontstaan voor een werkelijke ontmoeting.
Een werkelijke ontmoeting
Mensen zijn onderling verbonden, zegt Nagy, in navolging op Martin Buber (BoszormenyiNagy & Krasner, 1986, p.33). Menselijke gedrag en emoties kunnen begrepen worden vanuit
de dialoog die mensen hebben onderling (Dillen, 2004). Het is van fundamenteel belang dat
mensen een betrouwbare dialoog kunnen opbouwen. Volgens Nagy betekent dit dat mensen
bereid moeten zijn om werkelijk naar elkaar te luisteren, maar ook om antwoord te geven op de
ander (Boszormenyi-Nagy, 1987, p.72). Dat vraagt een gevoeligheid van ieder van de
betrokkenen voor een verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander (Van Rhijn & Meulink45

korf, 1997, p. 145). Echter in een dialoog gaat het niet louter om de ander, maar er moet sprake
zijn van een zekere wederkerigheid in de dialoog. Mensen moeten elkaar wederzijds bevestigen
als volwaardige personen (Dillen, 2004). Nagy stelt dat het ‘ontmoeten van de ander’ en tegelijk
het ‘staan op eigen grond’ centraal staat in de dialoog (Nagy & Krasner, 1986, p.105). Nagy
spreekt dan ook van een risico om de werkelijke ander (te veel) te gaan zien als invulling van
het innerlijke beeld en van de eigen verwachtingen die men ten opzichte van hem heeft.
Hierdoor kunnen mensen eisen gaan stellen die niet kloppen en kan de relatie uitbuitend
worden. Nagy spreekt dan in termen van Buber van het ‘Ik-Het-relatie’ in plaats van ‘Ik-Jijrelatie’ (Dillen, 2004, p. 23-24).
Bewustwording van de positieve effecten van een dialoog helpt de beginnende leerkracht om tijdens een gesprek de juiste focus te leggen.
6.8
Conclusie
In het voorgaande wordt antwoord gegeven op deelvraag vier. De dynamische driehoek geeft
beginnende leerkrachten inzicht in het belang van afstemming tussen thuis en school. Ook de
experts benoemen met regelmaat het belang van afstemming en geven aan dat contextuele
interventies in het onderwijs geplaatst kunnen worden in deze driehoek. Tevens wordt het
belang van betrouwbaarheid in de driehoek beschreven. Betrouwbaarheid is de belangrijkste
hulpbron in de relatie tussen ouders en school. Voor een beginnend leerkracht betekent dit om
ontvankelijk te zijn voor ouders. Wellicht dat ouders zo ook meer open kunnen staan voor de
leerkracht. Deze houding bevordert het onderlinge vertrouwen. Dat zou kunnen betekenen dat
de werkdruk ten opzichte van communicatie met ouders afneemt en ouderbetrokkenheid
toeneemt.
Betrouwbaarheid gaat ook over vertrouwen tussen meerdere niveaus. Wanneer besturen,
directies en collega’s oog hebben voor de kwetsbare positie van beginnende leerkrachten en
ruimte bieden voor hulpbronnen, zoals begeleiding, relflectie of intervisie, zal dit kunnen
betekenen dat beginnende leerkrachten niet in een isolement terecht komen. De experts komen
tot eenzelfde conclusie.
Er is beschreven dat kennis over loyaliteit van wezenlijk belang is in contact met ouders
en hun kinderen. Kinderen moeten openlijk loyaal kunnen zijn aan hun ouders, anders stagneert
dit mogelijk de ontwikkeling van het kind. Wanneer kinderen openlijk loyaal kunnen zijn aan
ouders, betekent dit vaak dat ze ook loyaal kunnen zijn aan een leerkracht. Voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van een kind betekent dit dat het zich kan hechten aan andere
personen dan alleen de ouders.
Loyaliteit zegt iets over een onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. De
ouderschapstheorie gaat uit van eenzelfde paradigma (bijlage een). Elke ouder heeft namelijk
een besef van verantwoordelijkheid, ouderschap maakt kwetsbaar en ouders zijn eindverantwoordelijk. Deze axioma’s bieden beginnende leerkrachten kennis over ouderschap. Het
stelt ze in staat om op gepaste wijze te communiceren met ouders. Het neemt mogelijk ook druk
van de schouders van beginnende leerkrachten, omdat zij vaak geneigd zijn om alle problemen
op te lossen.
Meerzijdige partijdigheid wordt beschreven als voornaamste houding en methodiek
voor professionals die willen werken met de existentiële context van de mens, met als doel om
de dialoog op gang te zetten, zodat mogelijk heling ontstaat. Voor beginnende leerkrachten
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betekent dit dat een eventueel oordeel mag worden losgelaten. Ook houdt de beginnende
leerkracht rekening met alle betrokken partijen, ook zij die niet direct aanwezig zijn. Dit
vergroot mogelijk de ouderbetrokkenheid, omdat een ouder werkelijk kan worden gezien.
Er is ook beschreven dat directies, besturen en collega’s meerzijdig partijdig zijn naar
beginnende leerkrachten. Meerzijdige partijdigheid richt zich namelijk als eerst op zij die het
meest kwetsbaar zijn. De kwetsbare positie van beginnende leerkrachten is in dit onderzoek
veelvuldig aan bod gekomen.
Verder wordt de term erkenning beschreven als belangrijke interventie voor beginnende
leerkrachten. Het is meer dan een compliment geven, want bij erkenning zie je niet alleen wat
de ander doet, maar ook wat het hem kost om dat te doen. Erkenning geven kan een beginnend
leerkracht helpen in de handelingsverlegenheid die hij ervaart in communiceren met ouders.
Wanneer de emotie van een ouder wordt erkent, is er mogelijk weer ruimte om in gesprek te
gaan. In de woestheid van een ouder zit altijd een gevend aspect.
Er is uitgelegd dat erkenning en meerzijdige partijdigheid interventies zijn die mogelijk
samenkomen tot een dialoog, een werkelijke ontmoeting met de ander. Dit betekent voor een
beginnend leerkracht dat een werkelijke ontmoeting kan leiden tot zelfvertrouwen en zelfafbakening. In een dialoog gaat het namelijk niet alleen om de ander, maar er is sprake van een
zekere wederkerigheid, dus creëert het ook zelfvertrouwen en zelfafbakening voor de ander.
Een beginnend leerkracht ontvangt vertrouwen wanneer bestuur, directie en collega’s in staat
zijn om een beginnend leerkracht werkelijk te ontmoeten in moeilijkheden die zij kunnen
ervaren.
De kennis en handvatten vanuit de contextuele benadering die in dit hoofdstuk
beschreven zijn, bieden zo mogelijk verlichting van de werkdruk in communicatie met ouders.
Het stelt ouders in staat om het besef van verantwoordelijkheid op te pakken, zodat ouderbetrokkenheid in het onderwijs mogelijk toeneemt en de problemen in communicatie mogelijk
afneemt. Ook bieden de beschreven interventies mogelijkheden op de beroepsopleidingen om
leerkrachten beter voor te bereiden op het werkveld.
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7

CONCLUSIE, DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

7.1
Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken heb ik een antwoord gegeven op de vier deelvragen van dit
onderzoek. In dit hoofdstuk breng ik de antwoorden van de deelvragen samen en ik geef ik
antwoord op de centrale hoofdvraag van dit onderzoek. In paragraaf 7.2 zal er een koppeling
van de resultaten aan de deelvragen worden weergegeven. Vervolgens volgt er in paragraaf 7.3
een discussie over de uitkomsten. Paragraaf 7.4 gaat over de beperkingen van dit onderzoek. In
paragraaf 7.5 worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Het hoofdstuk wordt in
paragraaf 7.6 afgesloten met de eigen positie en een afsluitend woord in paragraaf 7.7.
7.2
Conclusie
Dit onderzoek begon met mijn fascinatie voor de moeilijkheden die leerkrachten ervaren in
communicatie met ouders. Vervolgens heb ik dit toegespitst op beginnende leerkrachten, omdat
deze doelgroep kwetsbaar is. Naar aanleiding daarvan ontstond de centrale hoofdvraag en
daarvan afgeleid vier deelvragen, die hierna genoemd en beantwoord worden.
Deelvraag een luidt: Wat is bekend uit onderzoek over de problematiek die beginnende
leerkrachten ervaren met betrekking tot het communiceren met ouders? Deze vraag is
beantwoord in hoofdstuk een. Het belangrijkste probleem wat beginnende leerkrachten ervaren
is de handelingsverlegenheid in communicatie met ouders door de verscheidenheid aan ouders.
Elke ouder is anders en kent zijn eigen problematiek. De beginnende leerkrachten voelen zich
onvoldoende voorbereid op de start van hun carrière en beroepsopleidingen geven aan dat zij
deze ervaringen niet kunnen garanderen.
De tweede deelvraag luidt: Wat is bekend uit onderzoek over competenties die
leerkrachten nodig hebben in het communiceren met ouders? In hoofdstuk twee is antwoord
gegeven op deze vraag door nadruk te leggen op het communicatieproces. Kennis van dit proces
vormt de basis voor competenties die kunnen worden aangeleerd. Het is daarbij van belang om
te weten dat leerkrachten het initiatief dienen te nemen in samenwerking met ouders. De
competenties die antwoord geven op deze deelvraag zijn: kennis, houding en vaardigheid.
Kennis over verschillende communicatietechnieken, kennis over ouderschap en kennis over het
aangaan van een partnerschap met ouders. Bij houding gaat het om het hebben van een positieve
houding, ouders zien als waardevolle partners en oprechte betrokkenheid. Bij vaardigheid
denken we in de kern aan het kunnen uitnodigen en betrekken van ouders bij beslissingen over
hun kinderen.
In hoofdstuk drie is de derde deelvraag beantwoord, de vraag luidt: Hoe beleven
beginnende leerkrachten het communiceren met ouders? Voor de beantwoording van deze
vraag is gekeken naar de ervaren werkdruk. Vanuit deze werkdruk is ingegaan op het communiceren met ouders. Alle beginnende leerkrachten erkennen het belang van samenwerken
met ouders, maar geven aan zich met regelmaat handelingsverlegen te voelen. Emoties als
spanning, angst, onzekerheid, wantrouwen en boosheid worden aangegeven. De beginnende
leerkracht voelt zich soms onbegrepen door ouders, maar vindt het ook moeilijk om ouders te
begrijpen. Daarentegen geven positieve contacten met ouders juist een gevoel van erkenning
en zelfvertrouwen. Als laatst wordt aangegeven dat het contact met ouders van tevoren
onderschat is en dat het wel degelijk een belangrijk onderdeel van het vak is.
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Tot slot is in hoofdstuk vier de laatste deelvraag beantwoord, namelijk de vraag:
Welke kennis en handvatten uit de contextuele benadering kunnen helpend zijn in de
communicatie van beginnende leerkrachten met ouders? Het antwoord op deze vraag is tot
stand gekomen door een expertinterview en door een literatuurstudie over de Contextuele
Benadering. De aspecten die door de experts zijn voorgedragen, zijn gekoppeld aan de
contextuele literatuur. Kennis van de Contextuele en de daarbij horende begrippen en
interventies bieden beginnende leerkrachten tal van mogelijkheden om de samenwerking met
ouders (opnieuw) aan te gaan. Kennis van loyaliteiten speelt daarbij een belangrijke rol.
Meerzijdige partijdigheid, erkenning en de dialoog zijn vaardigheden die beginnende
leerkrachten zich eigen kunnen maken, met het oog op de samenwerking met ouders. Dit
bevordert de betrouwbaarheid voor beide partijen.
Met de beantwoording van de vier deelvragen is de centrale hoofdvraag beantwoord,
die vraag luidt: Hoe beleven beginnende leerkrachten de communicatie met ouders en welke
kennis en handvatten uit het contextuele gedachtengoed kunnen helpend zijn in de
communicatie met ouders? We hebben gezien dat beginnende leerkrachten hulp nodig hebben
in communicatie met ouders. De huidige kennis en vaardigheden helpen beginnende
leerkrachten om mensen en situaties te begrijpen, maar het integreren van de relationele ethiek
in het onderwijs geeft een doel om je te motiveren tot verandering.
7.3
Discussie
Uit de antwoorden van de beginnende leerkrachten blijkt dat zij het communiceren met ouders
als moeilijk ervaren. Met name de diversiteit aan ouders zorgt voor handelingsverlegenheid.
Dit antwoord is in overeenstemming met de verwachtingen vanuit het theoretisch kader. Echter,
de beginnende leerkrachten in dit onderzoek zijn gevraagd naar voorbeelden vanuit de eigen
praktijk, in tegenstelling tot eerder onderzoek. Hierdoor is de beleving van de beginnende
leerkrachten niet gebaseerd op het hypothetische karakter van een casus, maar op werkelijke
emoties vanuit de praktijk. Op deze manier kan er meer specifiek worden gekeken naar de
competenties die beginnende leerkrachten nodig hebben. Daarnaast biedt dit onderzoek
concrete handreikingen om specifieke houdingen en methodieken vanuit de contextuele
benadering te integreren in het huidige onderwijs. Dit onderzoek is daarom mogelijk een
aanvulling op de bestaande literatuur. Niettemin kent dit onderzoek beperkingen.
7.4
Beperkingen
Voor dit onderzoek is op basis van een literatuuronderzoek een interview samengesteld. Aan
de hand hiervan zijn beginnende leerkrachten geïnterviewd. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de toegepaste steekproef van zes beginnende leerkrachten. Dit biedt geen
representatief beeld, maar geeft inzicht.
Alle beginnende leerkrachten die zijn geïnterviewd zijn vrouwelijk. Dit zou een
beperking kunnen zijn, omdat de beleving van vrouwen anders kan zijn dan de beleving van
mannen in communiceren met ouders.
De geïnterviewde beginnende leerkrachten geven les op basisscholen uit een dorp of
stad in Overijssel en Gelderland, waardoor er sprake is van een zeer kleine geografische
spreiding.
49

Dit onderzoek heeft zich beperkt tot beginnende leerkrachten. Dit geeft geen totaalbeeld
van het communicatieproces tussen een beginnend leerkracht en een ouder. De stem van de
ouder is niet gehoord.
Onderzoek naar het integreren van de contextuele benadering in het onderwijs is weinig
gedaan, waardoor er mogelijk weinig kennis over de contextuele benadering is. De interventies
zijn afkomstig uit de hulpverlening en wellicht nietszeggend voor leerkrachten. Enige
voorkennis van het begrippenkader van de contextuele benadering is wellicht wenselijk om de
interventies te kunnen begrijpen.
7.5
Aanbevelingen
Aanvullend onderzoek is dan ook nodig om na te gaan of de bevindingen uit dit onderzoek met
een grotere populatie beginnende leerkrachten bevestigd kan worden. Tevens kan er dan
rekening worden gehouden met het verschil tussen mannelijk en vrouwelijke beginnende
leerkrachten. Ook kan er rekening gehouden worden met de geografische ligging van de
basisscholen. Deze aanvullingen zullen een meer representatief beeld geven van de beleving
van beginnende leerkrachten.
Ook zou er een completer beeld kunnen worden geschetst door ouders te bevragen naar
communiceren met beginnende leerkrachten. De inzichten hiervan zouden beginnende
leerkrachten reflectie kunnen bieden in eigen handelen. Daarnaast kunnen beginnende
leerkrachten wellicht emoties van ouders beter plaatsen en geeft dit ruimte om de samenwerking
beter aan te gaan.
Eveneens kan dit onderzoek worden afgenomen bij ervaren leerkrachten. De resultaten
van het onderzoek van Ten Have, E., Kassenber, A., & Logtenberg R. (2016) laten namelijk
zien dat ook ervaren leerkrachten negatieve ervaringen hebben met ouders, maar deze
leerkrachten voelen zich minder onzeker om hier mee om te gaan. De kennis en handvatten
vanuit de contextuele benadering kunnen ook van toegevoegde waarde zijn voor ervaren
leerkrachten.
Tot slot is er meer onderzoek nodig over de integratie van de contextuele benadering in
het onderwijs. Er is onvoldoende kennis over op welke wijze dit een plek kan krijgen in het
onderwijs. In een vervolgonderzoek kan men zich richten op een enkele interventie vanuit de
contextuele benadering, waardoor breder kennis kan worden genomen van de contextuele
benadering gerelateerd aan het onderwijs.
7.6
Eigen positie
In mijn eigen praktijk heb ik veel ervaring opgedaan in communiceren met ouders. De
resultaten van dit onderzoek zijn daardoor herkenbaar voor mijzelf en herkenbaar in de praktijk
van diverse collega’s. Zodoende heb ik een eigen onderzoek gemaakt aan de hand van dit
fenomeen. Het onderzoek heeft zich nadien toegespitst op beginnende leerkrachten. In mijn
praktijk ervaar ik namelijk de kwetsbare positie van deze leerkrachten. Met name het contact
met ouders wordt als moeilijk bestempeld. Zij geven aan zich handelingsverlegen te voelen in
het communiceren met ouders.
Met dit onderzoek doe ik daarom een appèl op de beroepsopleidingen om hier meer
aandacht aan te schenken. Zowel de beginnende leerkrachten als de experts geven aan dat het
van belang is dat de beroepsopleidingen hier meer aandacht aan gaan schenken. Kennis en
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inzichten vanuit de contextuele benadering bieden de beroepsopleidingen mogelijkheden om
dit gestalte te geven. Dit zorgt ervoor dat beginnende leerkrachten wellicht beter voorbereid aan
de start van hun carrière staan.
Verder wijst dit onderzoek uit dat beginnende leerkrachten heel veel moeten geven.
Problemen, zoals het communiceren met ouders, blijven liggen op microniveau, terwijl het veel
meer een overstijgend probleem is. Om te voorkomen dat beginnende leerkrachten uitvallen of
het onderwijs verlaten, is het belangrijk dat werkgevers gaan nadenken hoe zij goede
werkgevers kunnen zijn voor beginnende leerkrachten. Hoe kunnen beginnende leerkrachten af
en toe uit de wind worden gehouden door mensen die boven hun gesteld zijn. Op welke manier
kun je als werkgever passend zorgen voor beginnende leerkrachten. Het is van belang dat
werkgevers beginnende leerkrachten tegemoet treden in de problemen die zij ervaren.
7.7
Afsluitend
Ik wil dit onderzoek afsluiten met een citaat van Nagy, dat kernachtig weergeeft waar het in de
contextuele benadering om gaat:
Citaat: uit “From symptom to dialogue”, een opname van een echtpaar- en gezinssessie
met Prof. Nagy.
“Er is veel pathologie, waar we ons op zouden kunnen richten, maar dat is niet wat ik
hier wil doen. Integendeel. Ik wil juist zien hoe te midden van moeilijkheden mensen steeds
verantwoordelijk zijn, of proberen te zijn, of graag willen zijn voor consequenties van wat ze
doen. Daarom zoek ik naar bronnen van betrouwbare inspanningen daartoe van de
verschillende gezinsleden. Als we goed kijken en luisteren, zien we daar manifestaties van waar
mensen menselijk zijn, creatief en constructief willen zijn om te zorgen, beschikbaar te zijn en
het in de toekomst beter te laten gaan”.
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BIJLAGE EEN
Ouderschapstheorie
In dit onderzoek wordt verwezen naar de ouderschapstheorie van Alice van der Pas (19342017). Deze theorie vormt niet de basis voor de beantwoording van de centrale hoofdvraag,
maar wordt wel genoemd als kennis voor beginnende leerkracht en is volgens een expert nauw
verbonden aan de loyaliteitstheorie van Nagy. “ En ik vind die ouderschapstheorie van Alice
van der Plas heel nauwkeurig liggen naast de loyaliteitstheorie van Nagy” (E1,55). Dat komt
volgens hem, omdat de ouderschapstheorie werkt vanuit het paradigma dat ouders een besef
van verantwoordelijk-zijn hebben. Dat is de ethische basis van de ouder-kind relatie. Loyaliteit
vanuit de relationele ethiek gaat uit van eenzelfde basis, namelijk de onverbrekelijke band
tussen een ouder en een kind en rechten en plichten die dit met zich meebrengt. Echter de
ouderschapstheorie heeft specifiek betrekking op ouderschap en gaat loyaliteit over aangeboren
zorg voor elkaar. Bij loyaliteit is sprake van wederkerigheid en bij de ouderschapstheorie niet.
De ouderschapstheorie van Alice van der Pas gaat uit van drie axioma’s en biedt
professionals, dus ook beginnende leerkrachten, een ingang om (opnieuw) contact met ouders
te krijgen (Van der Pas, 2003-2008).
Elke ouder heeft het besef van verantwoordelijkheid: Ouders willen het beste voor hun
kind. Wanneer ouders het gevoel heb dat ze tekort schieten in de ogen van een leerkracht, dan
kun je de verbinding verliezen en tegenover het de ouder komen te staan. Rekening houdend
met de loyaliteitstheorie van Nagy betekent dit dat je ook de verbinding met het kind zult
verliezen.
Ouderschap maakt kwetsbaar: Aangezien elke ouder het goed wil doen voor het kind,
leeft er per definitie een gevoel van schuld en schaamte bij de ouder, want geen enkele
opvoeding verloopt vlekkeloos; het is niet realistisch en haalbaar om het altijd goed te doen.
Erkenning van de kwetsbaarheid van ouders, zoals Van der Pas die beschrijft, kan een gesprek
openen over ouderschap en opvoeden. Een uitwerking van het begrip erkeninning vanuit de
contextuele benadering wordt uitgelegd in paragraaf 6.6.
Ouders zijn eindverantwoordelijk: Het is belangrijk om als leerkracht aan te sluiten bij
wat de ouder belangrijk vindt voor het kind. Als leerkracht loopt je immers maar één of twee
jaar met het kind mee, maar ouder blijf je voor het leven. Dit zegt ook weer over de
onverbrekelijke band tussen een ouder en een kind.
Van der Pas gaat in haar ouderschapstheorie in op het bufferdenken. Deze buffers zijn
factoren die bijdragen aan de groei of het stagneren van het ouderschap. Je zou kunnen zeggen
dat deze buffers het veerkrachtsysteem van ouders vormen. Deze buffers zijn:
Een solidaire gemeenschap: Deze gemeenschap kan de basisschool zijn. Zij heeft oog
voor de kwetsbaarheid en complexiteit van ouderschap en gaat uit van goede intenties van
ouders. Zij investeert in alles ouders, niet slechts de ouders, die toegankelijker lijken te zijn.
Een goede taakverdeling: Er is sprake van een goede taakverdeling tussen thuis en school.
Wanneer de verantwoordelijkheid in elkaars verlengde ligt, zal dit ten goede komen van de
ontwikkeling van het kind. Metapositie: Het is belangrijk dat ouders in staat zijn om eerlijk en
actief te reflecteren op hun eigen handelen. Wanneer ouders in staat zijn om ‘boven de situatie
te hangen’, krijgen zij inzicht in het effect van hun gedrag op hun kind. Erkenning voor de
kwetsbaarheid van ouders zal ruimte kunnen geven om ouders te helpen in de metapositie te
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komen.
Goede ouder-ervaringen: Ouders hebben vertrouwen nodig in zichzelf als opvoeder.
Het is belangrijk dat ouders het gevoel kennen dat ze invloed hebben op hun kind en dat ze het
goed doen. Bij tegenslagen kunnen ze dan terugvallen op ervaringen en waarnemingen dat ze
het goed doen als ouder. Beginnende leerkrachten kunnen positieve ervaringen delen over het
kind op school, waardoor ouders meer vertrouwen over hun eigen handelen kunnen krijgen.
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