MEER PROFIJT VAN OUDERGESPREKKEN
School en ouders hebben een gedeeld belang: een succesvolle leerling. Toch zijn de contacten met
ouders vaak sporadisch en oppervlakkig, zeker als er geen acute problemen zijn. Met een aantal
simpele handreikingen worden ouderavonden en tienminutengesprekken méér dan verplichte
nummers.
Tienminutengesprekken zijn nuttig, maar zwaar. Wie een dag na een tienminutenavond een
docentenkamer binnenstapt, hoort daar behalve tevreden geluiden ook verhalen over frustratie en
onbegrip. Ouderavonden zijn soms een loden last in plaats van een bron van inspiratie. Hoe wordt het
mogelijk een beter gevoel over te houden aan zo’n reeks van oudergesprekken?
Voorbereiding
Voorbereiding en organisatie spelen bij oudercontacten een belangrijke rol. Tijdens open dagen zorgt de
‘aankleding’ van het schoolgebouw altijd voor een uitnodigende sfeer: koffie en thee in de kantine, een
bloemetje op tafel, opgeruimde lokalen. Op ouderavonden is daarvan niet altijd iets van terug te vinden.
Dat is jammer, want een tienminutenavond is in zekere zin het verlengde van een open dag: een
mogelijkheid voor de school om zich weer eens aan ouders te presenteren. In het bedrijfsleven is het
een algemeen aanvaarde stelling dat locatie, sfeer, stijl en product allemaal bijdragen aan een positief
bedrijfsresultaat. Maar ook voor scholen geldt dat het vijf keer zoveel energie kost een nieuwe ‘klant’ te
verwerven als een bestaande ‘klant’ te houden.
Vaak krijgen alleen ouders van leerlingen met wie het niet goed gaat, een oproep. Kennelijk vormen
louter tegenvallende resultaten aanleiding voor een gesprek; goed nieuws is geen nieuws. Leerlingen die
goed functioneren, wordt op deze manier tekort gedaan. Bovendien moeten ouders dikwijls vooraf
aangeven met welke twee of drie docenten zij willen spreken en waarover, en soms is alleen de mentor
beschikbaar. Het strakke rooster dat voor de gelegenheid is gemaakt, blijkt vaak een knellend keurslijf.
Loyaliteit
Ouders en leraren zijn bondgenoten, die samen beslissingen nemen in het belang van de leerling.
Docenten geven vanuit hun vakmanschap advies aan de ouders. Die beslissen vervolgens wat ze met het
advies doen. Leraren die – met goede bedoelingen – wel eens haarfijn uit de doeken zullen doen wat
eraan schort en hoe dat kan worden opgelost, hebben weinig kans van slagen. Het is wel effectiever
begrip te tonen en de ouders als partner te benaderen. Proberen de plaats van de ouders in te nemen,
leidt onherroepelijk tot problemen, net als onvoorwaardelijk partij kiezen voor ofwel de leerling ofwel
de ouders.
Ouders, leerling en docent staan voortdurend met elkaar in verbinding. Ze vormen een dynamische
driehoek, met loyaliteit als cruciale factor. Horizontaal betreft die loyaliteit de verbondenheid tussen
vrienden, collega’s of partners. Verticaal is het de band tussen ouders en kind. Die band is
onverbrekelijk: een feit dat docenten en begeleiders te allen tijde moeten respecteren. Dat is het
moeilijkste waarmee docenten in gesprekken met ouders te maken kunnen krijgen. Het vraagt om
´meervoudige partijdigheid´: het respecteren van elkaars verantwoordelijkheden. Ouders laten de
verantwoordelijkheid van de school intact en de school neemt de verantwoordelijkheid van de ouders
niet over. De partijen zoeken naar evenwicht tussen geven en ontvangen, respect voor elkaar en elkaars
verantwoordelijkheden. Dat is in ieders belang.
Praktische aanbevelingen
In zijn nieuwe boek ‘Tienminutengesprekken met ouders’ biedt Ard Nieuwenbroel, trainer/adviseur en
therapeut bij Ortho Consult in Esch, handvatten om gesprekken met ouders effectief te laten verlopen.
Aan de hand van een groot aantal voorbeelden en veel gestelde vragen uit de praktijk, komt
Nieuwenbroek tot praktische wenken en aanbevelingen. “Ouderavonden hoeven niet vermoeiend of

lastig te zijn als extra aandacht wordt besteed aan de voorbereiding, organisatie en uitvoering”, luidt zijn
standpunt. Hij geeft daarvoor een aantal eenvoudige uitgangspunten.
Zorg dat het schoolgebouw er uitnodigend uitziet en dat ouders zich er als gast voelen. Docenten dragen
naamkaartjes, er zijn informatiehoekjes ingericht en demonstratielessen gepland. In een overvolle aula
krijgen ouders het gevoel dat ze in een massabijeenkomst terecht zijn gekomen. Gesprekken vinden
daarom niet daar plaats, maar in persoonlijk verband. Het is heel gewoon dat de geïnvesteerde tijd
wordt meegerekend in het taakbelastingsbeleid van de school. Aanwezigheid van een van de leden van
de schoolleiding is geen luxe, het is een teken van gastvrijheid. Laat de series gesprekken ook eens later
in de middag beginnen, zodat de docenten niet pas om elf uur ’s avonds naar huis hoeven. Tien
gesprekken per docent zijn meer dan voldoende. Een gezamenlijke maaltijd tussen zes en zeven uur
maakt de waardering voor de inzet van het docententeam zichtbaar. Voor docenten geldt dat een
goede voorbereiding vruchten afwerpt. Bepaald vooraf de onderwerpen – hooguit twee. Toon inzicht in
de resultaten van de leerling en maak korte aantekeningen van het gesprek voor het leerlingendossier.

