
opdrachten die kinderen mee naar huis krij-
gen, praten positief over de school en helpen 
mee wanneer de school daarom vraagt.  
Veel ouders voldoen niet aan dit beeld.  
Verschillende studies laten echter zien dat  
het bij de leerkracht begint: het beeld en 
gedrag van de leerkracht ten aanzien van de 
betrokkenheid van ouders is van invloed op  
de mate van zichtbare betrokkenheid van 
ouders (Bakker et al., 2013). Dus wat kunnen 
wíj anders doen zodat álle ouders positief 
betrokken raken? Ook ouders die volgens  
ons te kritisch of te passief zijn, te dwingend,  
te veeleisend of zelfs agressief.

WAT IS OUDERBETROKKENHEID?
Wanneer we ouderbetrokkenheid definiëren 
als de betrokkenheid ván ouders, zijn we al 

W
aar de ene school worstelde 
met het bereiken van alle 
gezinnen, lukte het andere 
scholen juist wel om contact 
met elk gezin te krijgen, ook 

in moeilijke contexten. De vraag is: wat is het 
geheim om álle ouders te betrekken?

DE PROFESSIONAL
Ouders die voldoen aan onze verwachtingen, 
zijn misschien wel de ideale ouders die vol-
gens onze opvattingen optimaal betrokken 
zijn. Ik stel leerkrachten vaak de vraag welk 
gedrag ‘ideale ouders’ vertonen. De meest 
voorkomende antwoorden: ze hebben ver-
trouwen in de leerkracht, hebben een realis-
tisch beeld over hun eigen kind, lezen thuis 
met kinderen of ondersteunen bij andere 

Zoek naar verbinding

Alle ouders  
betrekken! 

 
Aandacht voor ouderbetrokkenheid in Nederland is 

ontstaan vanuit de gedachte om schoolprestaties van 
leerlingen te bevorderen en alle leerlingen gelijke kan
sen te geven (Bakker, 2016). Maar het corona tijdperk 

liet ons iets opvallends zien: waar ouder betrokkenheid 
vooral is ingezet om kansen ongelijkheid te verkleinen, 

leek in deze periode van thuis onderwijs de kansen
ongelijkheid juist toe te nemen. 

TEKST PETER DE VRIES

PROFESSIO
NALISERING

18



Het gedrag van ouders is meestal 
een afspiegeling van je eigen 
gedrag als professional
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gauw teleurgesteld. Want ouders doen vaak 
niet wat wij denken dat goed is voor kinderen. 
Denk bijvoorbeeld aan het begrip ‘curling-
ouders’, ouders die volgens onze opvattingen 
te veel voor hun kinderen doen. Maar als we 
ouderbetrokkenheid omdraaien – niet de 
betrokkenheid ván, maar onze betrokkenheid 
óp ouders –, zou de houding van ouders die 
‘lastig’ zijn wel eens kunnen veranderen. In je 
houding straal je dan uit dat je hoe dan ook 
met alle ouders wílt samenwerken, en ben je 
bereid om over eigen schaduwen heen te 
stappen. Als ouders jou (nog) niet helemaal 
vertrouwen, ben je niet van slag, maar probeer 
je hun vertrouwen (verder) te wínnen. Je hebt 
zelfs alle begrip voor het wantrouwen, omdat 
ouders hun meest dierbare en kwetsbare 
‘bezit’ aan jou moeten afstaan. Je neemt hun 
wantrouwen serieus en sust niet dat het alle-
maal wel goed komt. Wanneer ze te kritisch 
zijn in jouw ogen, omarm je hun opstelling en 

versterk je juist hun rol van pleitbezorger.  
Zij hóren immers voor hun kind op te komen. 
Je oordeelt niet over het feit dat ze ‘niet realis-
tisch naar hun kind kijken’, maar je bent er  
juist blij mee, omdat je weet dat ontkennende 
ouders aan het onderzoeken zijn. Je stimuleert 
deze misschien wel achterdochtige (lees: 
bezorgde) houding, omdat je weet dat ze  
als pleitbezorgers verplicht zijn te kijken 
of hun kind wel eerlijk wordt behan-
deld: ‘Klopt de test wel, op welk 
moment is mijn kind eigenlijk 
getest? Zijn er andere factoren 
waardoor mijn kind in zijn 
ontwikkeling stagneert? Bijvoor-
beeld de vele wisselingen van 
leerkrachten, of misschien heeft 
mijn kind geen goede klik met 
zijn juf.’ Juist wanneer je ouders 
deze kritische rol geeft, win je vaak 
hun vertrouwen. Verder heb je als 

Neem het 
wantrouwen van 

ouders serieus
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op een andere school ging uiteindelijk de 
leerplichtambtenaar op huisbezoek wanneer 
alle pogingen om contact te krijgen niets 
hadden opgeleverd. Om te polsen wat er was.

Een ouder reageerde op geen enkele uit-
nodiging voor een startgesprek vlak na de 
zomer. Toen de leerkracht de moed op 
dreigde te geven, vroeg een collega haar 
om nog iets te bedenken wat ze nog niet 
had gedaan. Daarop is ze op haar fiets naar 
het huis van dit gezin gegaan. Ze trof een 
alleenstaande moeder met twee banen  
en die haar hoofd amper boven water kon 
houden. Dat ene kleine bezoekje zorgde 
voor contact en vertrouwen.

Een directeur van een sbo-school in een 
zeer ingewikkelde wijk vertelde mij over een 
vader die nogal agressief op school kwam 
om verhaal te halen. De man was voor geen 
enkele rede meer vatbaar en dreigde met 

professional zelfvertrouwen om ook je des-
kundige inbreng te laten gelden, je stelt je 
krachtig kwetsbaar op en geeft fouten toe,  
en je bent in staat om ouders te begrenzen 
wanneer hun bezorgdheid omslaat in on-
gepast en agressief gedrag. Je moppert  
niet op ouders die geen Nederlands spreken,  
maar zoekt met of voor hen naar een oplos-
sing via een tolk of een andere ouder die 
dezelfde en ook de Nederlandse taal spreekt. 

AFSPIEGELING
Tijdens de coronacrisis heb ik veel directeuren 
gesproken. Het geheim van scholen die het 
lukte om werkelijk alle ouders te bereiken? 
Ook in ingewikkelde situaties, zoals telefonisch 
onbereikbaar zijn en ouders die nergens op 
reageren, enzovoort? Niet oordelen, maar  
met veel compassie volhouden en niet rusten 
voordat het thuisonderwijs geregeld was.  
In een situatie zocht men, als het niet lukte, 
contact via een betrokken hulpverlener en  

PETER DE VRIES 
is expert ouder-
betrokkenheid (www.
onderwijsouders.nl)

Oordeel niet over het feit dat ouders 
‘niet realistisch naar hun kind kijken’, 
maar wees er juist blij mee, omdat je 
weet dat ontkennende ouders aan het 
onderzoeken zijn
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hun ouders uit laat nodigen, 
omdat zij iets presenteren 
aan hun ouders. Toen mijn 
dochter van zestien onlangs 
haar Spaanse spreekbeurt 
voor mij wilde houden, besefte 
ik hoe sommige ouders die 
geen Nederlands spreken het 
beleven. Na afloop zei ik: ‘Ik weet 
niet of je het goed hebt gedaan, want ik 
versta geen Spaans. Maar ik ben supertrots  
op jou, omdat jij iets kunt wat ik niet kan.’  
Geen woordjes oefenen die ik verkeerd uit-
spreek en waarbij ik voortdurend wordt gecor-
rigeerd door mijn kind, omdat in het Spaans 
een ‘v’ als een ‘b’ moet worden uitgesproken. 
Maar trots kunnen zijn, waardoor ik mijn kind 
een stimulerende context kan bieden.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Maar liefde moet toch van twee kanten  
komen? Natuurlijk mag van ouders worden 
verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid 
nemen. Maar het verschil tussen een ouder  
en een professional is dat van leerkrachten  
net die extra stap mag worden verwacht waar 
het ouders – met al hun emoties en zorgen, 
cultuurverschillen en taalbarrières, kwetsbaar 
als ze zijn, omdat het om hún kind gaat –  
niet lukt zoals ons misschien het beste lijkt. 
Een leerkracht hoeft hiervoor geen maat-
schappelijk werker te zijn, maar vooral een 
mens van vlees en bloed dat op zoek is naar 
verbinding met elke ouder, omdat hij kinderen 
het beste wil geven.

van alles en nog wat. Vriendelijk en beslist 
duwde de directeur de vader naar de deur, 
een aantal collega’s snelde in de buurt  
om de directeur fysiek bij te kunnen staan.  
De enige opmerking die de directeur  
maakte toen de vader net buiten stond,  
was: ‘Ik zie je morgen bij me op de koffie.’  
De collega’s spoorden de directeur aan om 
aangifte te doen, maar hij wist zijn collega’s 
ervan te overtuigen dat deze interventie de 
beste was. De agressieve vader kwam de 
dag erop inderdaad terug, bood zijn excu-
ses aan, voelde zich niet veroordeeld, ‘rook’ 
geen angst van de directeur en vertoonde 
sindsdien ander gedrag.

Kort door de bocht: het gedrag van ouders  
is meestal een afspiegeling van je eigen ge-
drag als professional. Ben je in staat vertrou-
wen te wekken? Dan zullen ouders je eerder 
vertrouwen. Oordeel je over of praat je met 
collega’s niet respectvol over ouders, ouders 
zullen dit voelen en je anders bejegenen.  
Ben je niet in staat grenzen te stellen? Ouders 
zullen over je grenzen gaan. Sommige direc-
teuren vertelden mij dat ze genoten van geen 
ouders op school tijdens de coronacrisis toen 
kinderen weer naar school mochten. Het geeft 
je op korte termijn misschien wat rust, maar op 
lange termijn zul je je waarschijnlijk afvragen  
waarom ouders zich niet welkom voelen  
en steeds vaker wegblijven. 

STIMULERENDE CONTEXT BIEDEN
In gesprek met een aantal ouders op een 
school blikten we terug op het thuisonderwijs. 
Wat ouders ontroerde, was dat ze nu zelf 
meemaakten wat hun kind leerde, trots  
op elke stap die het maakte. De bekende  
professor Epstein (2009) benoemt in haar  
onderzoek als één van de succesvolle ‘types  
of involvement’ dat de school zich zichtbaar 
moet inspannen om ouders in staat te stellen 
op school of elders aanwezig te zijn (bijvoor-
beeld als toeschouwer) om hun kind bij zijn 
cognitieve ontwikkeling te ondersteunen.  
Vrij vertaald: laat ouders enthousiaste suppor-
ters zijn, betrek ze bij een project dat je afrondt 
met de klas en laat ze op welke manier dan 
ook trots zijn! Dat kunnen alle ouders, en  
alle ouders komen wanneer je kinderen  

De literatuurlijst is te vinden op:  
www.jsw.nl/artikelen

Tip: gratis e-book
Breng bij ouders het gratis e-book Zeven dingen  
die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet  
onderwijs moet weten onder de aandacht:  
www.peterdevries.nu/?page_id=7000

Laat ouders 
enthousiaste 

supporters zijn
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