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Inleiding 

 

Ouderbetrokkenheid is de laatste jaren een belangrijk begrip geworden in onderwijsland. 

Ouderbetrokkenheid gaat over de driehoek school-ouders-kind. Er is sprake van een 

gelijkwaardige samenwerking tussen de school en de ouders, vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van het kind. Een goede samenwerking 

tussen school en ouders blijkt van cruciaal belang te zijn voor deze ontwikkeling. Vaak wordt 

benadrukt dat ouders en school partners zijn waar het gaat om de opvoeding en de educatie 

van de kinderen. Het welbevinden en de leerprestaties van de kinderen zijn er dan ook zeer 

bij gebaat als deze samenwerking constructief verloopt.  

Ouderbetrokkenheid-PLUS helpt basisschooldirecteuren en adjunct-directeuren om 

problemen op het gebied van ouderbetrokkenheid bij de wortel aan te pakken. Schoolleiders 

signaleren allerhande problemen op dit gebied. Ze zijn handenvol tijd kwijt aan ‘lastige’ ouders 

en ze hollen van het ene incident naar het andere. Ouders lijken al bij voorbaat onvoldoende 

vertrouwen te hebben in de school. De school begint dan in feite al op achterstand, in een 

sfeer van wantrouwen en achterdocht. Ouders zijn mondiger dan vroeger. Ze hebben soms 

weinig respect voor de leerkrachten voor de schoolleiding. Ook wordt gesignaleerd dat ouders 

onterechte verwachtingen hebben. Ze denken alleen maar aan het welzijn van hun eigen kind 

en kunnen onvoldoende het belang zien van het geheel. Schoolleiders krijgen soms claims en 

dreigementen naar zich toe. Wanneer situaties echt uit de hand lopen, kan dat langdurig 

doorwerken op de gemoedsrust.  

Niet alleen de ouders zorgen voor lastige situaties, ook het eigen team kan ervoor zorgen dat 

de schoolleider in de problemen komt. Soms functioneren de leerkrachten onvoldoende waar 

het gaat om de competentie ‘communiceren met de ouders’. Empathie wil nogal eens 

ontbreken.  

En natuurlijk kunnen we als schoolleider zelf ook wel eens een steekje laten vallen. Hoe goed 

we ook bekend zijn met de gewenste communicatie technieken, iedere situatie is weer 

anders. Als we onder stress moeten functioneren, kunnen we wel eens wat minder 

gebalanceerd uit de hoek komen. En zeker wanneer er sprake is van onredelijke ouders, slecht 
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functionerende teamleden, in combinatie met de druk die er op de school wordt gelegd om 

goed te presteren, worden we behoorlijk op de proef gesteld. 

Naast de problemen met ‘lastige’ ouders zijn er ook problemen met ouders die zich 

onvoldoende betrokken tonen. Wat de school ook onderneemt, de ouders worden er 

onvoldoende mee bereikt. Ouders zijn niet gemotiveerd om mee te helpen aan activiteiten 

die de school organiseert of om mee te denken over de aanpak van de school. Op 

informatieavonden komt meer dan de helft van de ouders niet opdagen en zelfs waar het hun 

eigen kind betreft laten de ouders het soms afweten.  

Er is al veel kennis beschikbaar over allerlei methodes die we als school kunt toepassen om de 

ouderbetrokkenheid te vergroten. Natuurlijk is de instrumentele kant belangrijk, Met een 

goed uitgewerkt beleid voor ouderbetrokkenheid, het opstellen van de juiste protocollen in 

combinatie met een vorm om deze ook na te leven en met het maken van duidelijke afspraken 

is veel winst te behalen. Ook communicatietechnieken moeten aangeleerd en geoefend 

worden. Maar dat is niet het enige. Er is meer nodig. De houding van u als schooldirecteur is 

van essentieel belang. Uw visie, ambitie en doelgerichtheid, in combinatie met een aantal 

sociale kwaliteiten, kunnen de hefboom betekenen naar een grote verbeterslag.  

In dit e-boekje wordt duidelijk gemaakt dat het geen zin heeft uit te gaan van pech en geluk. 

Natuurlijk kunnen we pech hebben met bepaalde situaties die zich voordoen. Maar als we de 

problemen waar we tegenop lopen gaan ervaren als pech, dan neemt onze innerlijke kracht 

af. Wanneer we deze gaan zien als een uitdaging, dan neemt onze innerlijke kracht juist toe. 

Het gaat er dus om dat we de sleutel tot verandering in onszelf vinden. Wat is handig om te 

doen als de omstandigheden tegen zitten? En wat is nu juist contraproductief? 

In dit e-boekje treft u een aantal essentiële stappen aan die u als basisschooldirecteur kunt 

toepassen om een goede schoolleider te worden op het gebied van ouderbetrokkenheid. 

Hiermee kunt u uw school omvormen tot een voorbeeldschool. Met de aanpak van 

Ouderbetrokkenheid-PLUS is het mogelijk om in minder tijd een excellente 

ouderbetrokkenheid te realiseren. In dit boekje staan 5 sleutels naar succes beschreven. Deze 

5 sleutels zijn:  

 Veerkracht opbouwen 

 Verbinding maken 

 Verantwoordelijkheid nemen via acceptatie 

 Verstoringen oplossen 

 Visie en passie uitstralen 
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Met deze sleutels creëren we Persoonlijk Leiderschap. Dat gaat niet zozeer over leiderschap 

over anderen, maar vooral over leiderschap over onszelf. Met Persoonlijk Leiderschap nemen 

we de verantwoordelijkheid voor wat ons overkomt, staan we respectvol in het leven, zijn we 

in balans qua kracht en kwetsbaarheid en zijn we in staat om tot stand te brengen wat er 

werkelijk toe doet in ons leven. Mensen die zich bekwaamd hebben in Persoonlijk Leiderschap 

zijn vaak succesvol. Ze weten de krachten aan te spreken die ‘flow’ tot stand brengen, waarbij 

de omstandigheden mee gaan werken in plaats van tegenwerken. Vaak zijn zij ook goede en 

charismatische leiders. De buitenwereld kan de congruentie voelen en laat zich maar al te 

graag inspireren door dit soort mensen.  

Basisschooldirecteuren die een hoge mate van Persoonlijk Leiderschap weten te realiseren, 

kunnen transformatie teweeg brengen. Een school waar de ouderbetrokkenheid laag scoort, 

kan veranderen in een school waar iedereen blij mee is: zowel de kinderen als de leerkrachten 

als de ouders. Over zo’n school wordt positief gesproken. Zo’n school kan een excellente 

school worden op het gebied van ouderbetrokkenheid. 

 

 

Sleutel 1: Veerkracht opbouwen 

 

Het onderwijs vraagt veel van onze basisschooldirecteuren. ‘Je moet wel echt heel 

gemotiveerd zijn wil je dit vak vol kunnen houden’ is een uitspraak die ik regelmatig te horen 

krijg. ‘Het is beslist geen erebaantje’ vertelde iemand me. En de prijs voor het privéleven kan 

hoog zijn. Niet zelden wordt er tot ’s avonds laat, 6 of 7 dagen per week en zelfs in vakanties 

doorgewerkt. Waar is er dan nog ruimte om even bij te tanken? 

De prijs is niet alleen hoog voor onze privésituatie, ook voor het werk zit er een prijskaartje 

aan. Want als we zoveel werkdruk hebben, dan neemt ons vermogen om helder te kunnen 

denken, om strategische beslissingen te kunnen nemen en ons vermogen tot creativiteit 

beduidend af. Onze veerkracht wordt aangetast. Een conflict kan niet meer soepel worden 

opgelost. Sommige problemen kunnen ’s nachts doorwerken en als de nachtrust teveel 

verstoord wordt, is het erg zwaar om zo’n drukke baan nog naar behoren te vervullen. 

Kortom, een eerste vereiste is om aan de eigen veerkracht te werken. Hoe doen we dat als we 

het zo druk hebben? Een bekende uitspraak is: ‘Neem iedere dag een half uur de tijd om te 

mediteren. Behalve als je het heel druk hebt. Neem dan een uur’. Er zit natuurlijk wel wat in. 

Als je het heel druk hebt kom je niet meer toe aan bijtanken, terwijl je het juist extra nodig 
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hebt. Voor mensen die op het randje staan van een burn out is dit dan ook zeker een goed 

advies. Maar voor mensen die ervan genieten veel uit hun handen te laten komen en die nog 

niet over de grens zijn gegaan, kan het ook anders. Ik adviseer mensen meestal om 5 keer per 

dag even een minuutje te nemen voor zichzelf. En dat kan gebeuren in tijd die u toch even 

moet wachten. In de tijd die u stilstaat voor een stoplicht, of terwijl de computer opstart, of 

terwijl het water in de waterkoker aan het opwarmen is, of wanneer u moet wachten in de rij 

voor de supermarkt. Ongetwijfeld zijn er ook in uw drukbezette leven allerlei momenten te 

vinden waarop u even moet wachten. Veel mensen ervaren dit soort momenten als stress, 

omdat ze dan niet verder kunnen met wat ze belangrijk vinden. En daarmee laten ze een 

belangrijke kans zomaar ongebruikt voorbij gaan! Ik adviseer juist om te gaan genieten van 

deze momenten. Om ze te gaan beschouwen als een momentje vakantie, een moment voor 

uzelf.  

Wat moeten we doen in die 5 keer 1 minuut? Het is eigenlijk zo simpel als wat. De eerste stap 

is het brengen van de aandacht bij het lichaam. We voelen heel bewust onze voeten op de 

grond, ons zitvlak op de stoel of ons hart in de borstkas. De volgende stap is om heel rustig en 

aandachtig een aantal keer in en uit te ademen, vanuit de buik. Dat is alles. Probeert u het 

maar eens. Wanneer we dat doen, kunnen we niet meer in de stress blijven hangen. De 

problemen in ons hoofd worden even wat minder zwaar, en er komt een rust over ons heen. 

Door dit regelmatig te doen, leren we ons aan om telkens terug te keren naar een staat van 

ontspannen openheid. Als er sprake is van stress, kunnen we die gemakkelijker loslaten. Vijf 

keer per dag een minuutje, dat moet toch op te brengen zijn? 

Wanneer we echter al tegen de uitputting aan zitten, is er meer nodig om weer veerkracht op 

te bouwen. In een aantal programma’s van Ouderbetrokkenheid-PLUS wordt hier aandacht 

aan besteed. 

 

 

Sleutel 2: Verbinding maken 

 

Een goede communicatie met ons team en met de ouders, valt of staat met ons vermogen om 

respectvol met de ander om te gaan en een verbinding te maken vanuit het hart. Dit is van 

wezenlijk belang om de ouderbetrokkenheid op een hoger peil te kunnen tillen. Dat wil 

overigens niet zeggen dat we het altijd met onze leerkrachten of de ouders eens moeten zijn. 

Het hebben van duidelijke waarden en normen en een visie op de richting waar we naartoe 
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willen, hoeft ons er echter niet van te weerhouden om met respect en empathie om te gaan 

met degenen die daar anders tegenaan kijken en met wie we samenwerken. 

Iedereen kijkt door een gekleurde bril. Het is belangrijk dat we onszelf leren kennen en dat we 

gaan herkennen hoe onze eigen bril de werkelijkheid kleurt. We kunnen nooit de hele 

werkelijkheid waarnemen en we kijken allemaal door onze filters die gevormd zijn door onze 

ervaringen en conditioneringen. Dat is een bron van veel miscommunicatie.  

Er zijn altijd verschillende perspectieven mogelijk. Vanuit mijn eigen bril gezien ga ik er 

misschien vanuit dat ik gelijk heb en de ander ongelijk. Maar de ander heeft gewoon een 

andere bril op en ziet daardoor ook een andere werkelijkheid dan ik. In feite zou je kunnen 

stellen dat iedereen altijd gelijk heeft, als je maar kunt zien vanuit welk perspectief de ander 

naar de werkelijkheid kijkt. 

Een moeder die op hoge poten bij ons komt omdat zij het niet eens is met het schooladvies, 

ervaren we misschien al gauw als een lastige ouder. Dat is een oordeel over de ander, dat de 

samenwerking direct al in de weg staat. Beter is het om naar zo iemand te kijken als een ouder 

die onze empathische vaardigheden op de proef stelt. We kunnen ons best doen om te 

begrijpen van waaruit de ander ziet wat wij niet zien. Het kan ons heel veel opleveren als we 

in staat zijn om even in de schoenen van de ander gaan staan. 

We zijn allemaal mensen met menselijke behoeften en menselijke gevoelens. Vanuit 

empathie zijn we in staat om ons in te leven in de gevoelens en achterliggende behoeften van 

de ander. Stel een kind heeft een HAVO advies gekregen. De moeder die een hoge opleiding 

belangrijk vindt en een carrière als medisch specialist voor ogen had voor haar kind, zal dit 

advies misschien als bedroevend laag ervaren. Een ander zou er juist blij mee kunnen zijn, 

maar zij kan het gewoon niet verkroppen. De moeder heeft dus een bepaalde behoefte die 

niet is vervuld en daardoor voelt ze zich boos of teleurgesteld. Vanuit haar teleurstelling zal 

ze misschien gaan zoeken naar tekortkomingen bij de school. Ze denkt dan dat de school niet 

genoeg zou hebben gedaan om het kind te stimuleren en te helpen. Kunnen we vanuit onze 

positie als schoolleider ons inleven in wat ze voelt? Kunnen we haar behoeften en gevoelens 

er laten zijn en ze erkennen, zonder erover te oordelen?  

Een teamlid dat de competentie ouderbetrokkenheid maar matig beheerst, loopt tegen wat 

problemen op met ouders. Hoe gaan we daar als schoolleider mee om? Zijn we in staat om 

ons in te leven in de leerkracht in kwestie? En zijn we ook in staat duidelijk te zijn in wat er 

van hem of haar wordt verwacht? Het is vaak balanceren op het scherpst van de snede. Zijn 

we te hard en ongenuanceerd, dan raken we de motivatie van de leerkracht kwijt. Maar zachte 

heelmeesters maken stinkende wonden. Het is en blijft zoeken naar een juiste houding: een 
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houding die respect uitdrukt voor de ander en ook respect voor onszelf en voor dat waar de 

school voor staat.  

Als we werkelijk verbinding maken met de ander, is er sprake van een mooie balans tussen 

kracht en kwetsbaarheid. Althans, ze krijgen beide de ruimte. Het woord balans suggereert 

dat die twee met elkaar in tegenspraak zijn en dat is natuurlijk niet zo. Om kwetsbaar te 

kunnen zijn hebben we moed nodig. En moed is een teken van kracht. Eigenlijk zou ik dus net 

zo goed kunnen zeggen dat we krachtig zijn vanuit het tonen van onze kwetsbaarheid. Maar 

het is nog niet zo simpel om je kwetsbaar op te stellen als je aan het hoofd staat van een 

school. Mensen ervaren kwetsbaarheid vaak als heel bedreigend. Hoe ligt dat voor u? 

 

 

Sleutel 3: Verantwoordelijkheid nemen via acceptatie 

 

Hoe verantwoordelijk zijn we voor situaties waar we soms maar weinig vat op lijken te 

hebben? Hebben we er schuld aan als het niet goed loopt? 

De omstandigheden kunnen tegen zitten. Stel: u hebt te maken met een moeder die niet 

lekker in haar vel zit door de echtscheiding waar ze in verwikkeld zit. En dan komt haar zoontje 

op een dag thuis met de mededeling dat de juf gezegd heeft dat ze hem te dik vindt. Omdat 

de moeder die ochtend net in een pittig gesprek met haar ex verwikkeld zat, voelt ze zich al 

geïrriteerd. Het verhaal van haar kind is voor haar dan net de druppel. In plaats van dat ze 

hierover een gesprek aangaat met de betreffende leerkracht, om te horen wat er volgens haar 

is gebeurd, maakt de moeder er een heel verhaal van tegenover andere moeders op het 

schoolplein. Zo ontstaat er langzaam maar zeker een sfeer van roddel en achterklap. Met dit 

gedrag voedt de moeder een gevoel van wantrouwen richting leerkracht, en omdat de zaken 

niet openlijk worden besproken, heeft de leerkracht niet door wat er aan de hand is. Zij heeft 

echter wel steeds meer het gevoel op haar tenen te moeten lopen naar de ouders toe. Want 

ze voelt het onuitgesproken wantrouwen des te meer. Ze had het al zwaar met haar werk. En 

op een dag blijft ze thuis, omdat de stress haar teveel is geworden. En dan wordt u als 

directeur opeens geconfronteerd met twee problemen: een leerkracht die misschien wel 

langdurig ziek is en roddelende, ontevreden ouders.  

Persoonlijk Leiderschap gaat over het nemen van de verantwoordelijkheid voor ons leven en 

voor de situatie waarin we ons bevinden. Zelfs als deze wordt veroorzaakt door dingen waar 

we geen invloed op hebben. Dat lijkt een paradox. En toch kan het heel bevrijdend zijn om 
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deze stap te leren zetten. Want het haalt ons in een klap uit het gevoel van machteloosheid, 

dat enorm ontkrachtend is.  

Hoe doen we dat?  

Het belangrijkste hierbij is om allereerst volmondig JA te kunnen zeggen tegen wat er gebeurt. 

Gewoon het erkennen van de waarheid van wat zich voordoet, zonder een toevoeging in de 

trant van ‘maar het zou niet zo moeten of mogen zijn’. Het simpele feit dat het de huidige 

werkelijkheid is, betekent dat we in feite geen keuze hebben. Het is er al, en het kan er dus 

niet níet zijn, op dit moment althans. Dit soort acceptatie, in combinatie met respect voor 

onszelf en respect voor de ander, noem ik een ‘innerlijk JA’. 

Misschien is een van de vaders van de eerder genoemde klas, die ook lid is van de MR,  boos 

op u geworden omdat hij vindt dat u de zaak niet goed hebt ingeschat en dat de betreffende 

leerkracht door uw schuld nu ziek thuis zit. Dat is een pijnlijke beschuldiging. En het is nog niet 

zo gemakkelijk om dit te accepteren vanuit een ‘innerlijk JA’. Er zijn allerlei strategieën voor 

om in een NEE te schieten. Denk maar eens aan de rol van de vechter, het slachtoffer, de 

vluchter en de verhevene. Juist het blijven hangen in deze rollen blijkt meestal de bron te zijn 

van het probleem, en niet zozeer de situatie zelf. 

De vechter wil ervoor zorgen dat de ongewenste situatie verdwijnt. Als vechter gaat u het 

conflict met de vader aan. U geeft hem ongelijk en wellicht vertelt u hem met een beetje 

stemverheffing dat zijn verwijt niet terecht is. U verdedigt zich en misschien verwijt u hem wel 

dat hij oordeelt zonder te weten wat er precies is gebeurd. Maar dat wat we aandacht geven 

heeft nu eenmaal de neiging groter te worden, dus meestal zal het probleem er niet zo 

gemakkelijk van verdwijnen door een vechters-houding. U loopt het risico dat de situatie 

escaleert. 

Het slachtoffer voelt zich kleiner dan de ander en denkt in termen van ‘arme ik’. 

Machteloosheid laat de energie zakken. Als slachtoffer zou u bij de verwijten van de vader 

misschien het gevoel krijgen dat u hebt gefaald als directeur. Of u bent bang dat anderen dat 

zullen denken. Hoe kleiner u zich maakt, hoe minder respect de ander voor u op zal kunnen 

brengen. De kans dat het slachtoffer de zaak ten goede keert is dan ook niet zo groot. 

De vluchter wordt nogal eens verward met degene die kan accepteren. Het is de houding van 

‘ik doe net alsof er niets aan de hand is’. Als vluchter zou u de opmerkingen van de boze vader 

een beetje langs u heen laten glijden. U knikt ja en amen en zegt dat u er eens over na zult 

denken. En thuis zou het misschien wel een beetje gaan knagen, maar dan pakt u een borrel 

of gaat u lekker het probleem verdringen achter de tv. Het probleem gaat er natuurlijk niet 
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door over. De vader voelt zich niet echt gehoord en u doet vervolgens ook niets met zijn 

opmerkingen.  

Net als de vluchter lijkt ook de verhevene geen probleem te hebben met de situatie. Deze ziet 

namelijk vooral dat de ander een probleem heeft. Als verhevene maakt u zich groter dan de 

ander. Het kan hooghartig overkomen en u verbindt zich niet met wat de ander voelt. U bent 

van mening dat de ander maar moet veranderen, want het ligt niet bij u. U wordt niet boos, 

zoals de vechter, omdat u zich niet emotioneel betrokken voelt bij wat er gezegd wordt. Dit is 

een rol waar mensen in hogere posities (leidinggevenden, maar ook bijvoorbeeld coaches) 

gemakkelijk in terecht kunnen komen. Het lijkt of u als verhevene geen probleem heeft met 

de situatie, maar het is geen prettige rol omdat u geen werkelijke verbinding met de ander 

kunt maken en omdat u uw eigen gevoel wegdrukt. Bovendien voelt de ander zich niet 

gehoord en niet gerespecteerd, en dus is de kans op een constructieve oplossing niet groot.  

Het werkelijk kunnen accepteren van wat zich voordoet, vanuit een innerlijk JA, betekent dat 

we de pijn kunnen toelaten die we voelen, zonder ons daar klein of boos bij te voelen. En dat 

we in verbinding blijven met de pijn van de ander. Als we in staat zijn niet te oordelen, maar 

het er gewoon kunnen laten zijn, dan zijn we vrij om te handelen vanuit de wijsheid van het 

moment. Van daaruit is een empathische reactie mogelijk, in verbinding met de ander. 

Dit soort acceptatie is een heel krachtig medicijn tegen allerlei kwalen. Pas wanneer ik in staat 

ben de werkelijkheid volkomen te aanvaarden, kan ik de betreffende situatie ook loslaten en 

open staan voor iets nieuws. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik een grens moet aangeven. Dan 

kan ik ook NEE zeggen vanuit een innerlijk JA, vanuit respect voor mezelf en de ander. 

En hoe zit dat nu met die verantwoordelijkheid? Zijn we dan verantwoordelijk voor wat een 

ander voor narigheid aanricht? Nee, dat is zeker niet wat ik hiermee probeer aan te geven. 

Wel zijn we verantwoordelijk voor hoe we ermee omgaan, voor onze eigen reactie op de 

omstandigheden. En we mogen als schoolleider ook de verantwoordelijkheid nemen voor hoe 

de school functioneert onder de betreffende omstandigheden. En het mooie is, dat wanneer 

we wijs en respectvol kunnen reageren op wat het leven ons voor uitdagingen brengt, we in 

het algemeen ook op een positieve manier invloed blijken te hebben op de buitenwereld. De 

omstandigheden lijken mee te gaan werken in plaats van tegen, zonder dat we iets af hoeven 

te dwingen.  

Als het tegenzit, als we ‘pech’ lijken te hebben, dan is dat een signaal om te gaan onderzoeken 

hoe het misschien anders kan. Of we misschien ergens een kans hebben laten liggen. Of we 

misschien nog meer Persoonlijk Leiderschap kunnen ontwikkelen. Schuldgevoel heeft 

helemaal geen zin en werkt juist contraproductief. Accepteer de situatie, kijk vervolgens wat 

u eventueel veranderen kunt en laat los wat niet te beïnvloeden is.  
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Sleutel 4: Verstoringen oplossen 

 

Als we werkelijk verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten in ons leven, zullen we ook 

moeten kijken in hoeverre deze resultaten al dan niet stroken met onze wensen en onze visie. 

Wanneer ons team onvoldoende functioneert of wanneer de ouders niet respectvol met ons 

omgaan, kunnen we gaan onderzoeken wat dat met onszelf te maken zou kunnen hebben. Als 

we niet willen uitgaan van het hebben van pech of geluk, dan moeten we bereid zijn te kijken 

naar wat ons aandeel is in het geheel. Wat zouden we kunnen veranderen? Wat stralen we 

uit of wat missen we, waardoor de situatie is zoals hij is? 

Dit vraagt om de moed om kwetsbaar te zijn. De moed om onze eigen belemmeringen onder 

ogen te durven zien. De moed om de schuld niet buiten onszelf te leggen maar ons ook niet 

als schuldige te gaan gedragen.  

Waar kunnen we naar kijken? We kunnen allereerst zoeken naar bepaalde patronen in de 

situaties die we meemaken, in de resultaten die we boeken. Patronen die we herkennen 

omdat we er telkens in verzeild raken, alsof het een wetmatigheid is. De een trekt misschien 

snel conflicten naar zich toe, een ander zit gauw in situaties waar hij of zij onvoldoende 

gerespecteerd wordt, nog een ander heeft altijd stress en weer een ander moet steeds maar 

met mensen samenwerken die niet in beweging te krijgen zijn. Die patronen kunnen een 

weerspiegeling zijn van iets in onszelf, van soms diep verborgen overtuigingen en 

conditioneringen.  

We kunnen ook kijken naar onze allergieën: waar kunnen we niet zo goed tegen? Dat blijkt 

namelijk heel veel te zeggen over de niet geaccepteerde kanten van onszelf. En het niet 

kunnen accepteren van (delen van) onszelf leidt gemakkelijk tot het naar ons toetrekken van 

problematische situaties.  

Als we moeite hebben met een ander, zegt dat wellicht iets over de ander maar in ieder geval 

ook iets over onszelf. Persoonlijk Leiderschap gaat dan ook over de moed om iets te 

veranderen bij onszelf, wanneer het lijkt of het probleem bij de buitenwereld ligt. 
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Sleutel 5: Visie en passie uitstralen 

 

Als we ondubbelzinnig geloven in onszelf en in de richting die we op willen, en als we onze 

passie en visie laten doorklinken in alles wat we doen, dan krijgen we een haast magnetische 

aantrekkingskracht. Ons team en de ouders zullen meeliften op onze uitstraling. Onze visie en 

passie kunnen ervoor zorgen dat anderen het beste dat ze in zich hebben naar boven laten 

komen. En uiteindelijk is iedereen daarbij gebaat. Het is nu eenmaal erg prettig om mee te 

kunnen gaan in een positieve sfeer. Kunt u zich voorstellen wat een goede invloed dit zal 

hebben op de ontwikkeling van de kinderen? 

De vaardigheid en levenshouding om te denken in termen van mogelijkheden in plaats van 

beperkingen en problemen, is een essentieel element van Persoonlijk Leiderschap. Dit is niet 

hetzelfde als het niet onder ogen willen zien van onze beperkingen of problemen. We 

erkennen wel degelijk dat die er zijn, maar we laten ons er niet door leiden. 

Controle hebben we uiteraard nodig in ons leven. Maar wanneer we daar overmatig veel van 

inzetten, gaat het juist tegen ons werken. De behoefte aan controle komt voort uit angst. Het 

is vaak beter voor onszelf en de ander om de greep van de controle wat losser te laten en 

vanuit vertrouwen de ander ruimte kunnen geven. Wanneer er ook eens iets fout mag gaan, 

zonder dat we daarbij het gevoel hebben dat we de zeggenschap over ons leven kwijtraken. 

Hoe houden we dan wel zeggenschap? Door te weten wat voor ons werkelijk belangrijk is en 

ons daarmee te verbinden. Door onze passie te gaan leven. Door onszelf doelen te stellen en 

daarvoor te durven gaan. En we doen dit niet vanuit krampachtige controle maar vanuit 

vertrouwen. We gaan vol toewijding voor ons doel en zijn daarin daadkrachtig, zonder 

drammerig te worden. Het is een fijn spel waarin we ook op z’n tijd de touwtjes een beetje 

kunnen laten vieren.  

Als we vanuit vertrouwen, respect en acceptatie in het leven staan, en minder handelen vanuit 

angst en controle, heeft dat een gunstig effect. We worden steeds meer ons authentieke zelf 

(waarin al onze eigenaardigheden er gewoon mogen zijn) en anderen hebben respect voor 

ons.  

Als we niet meer proberen de rivier te duwen, dan blijkt hij gewoon bruisend en krachtig te 

stromen. Niet dat we niets meer hoeven te doen. Er is nog steeds actie en daadkracht vereist. 

Maar de meest effectieve manieren waarop we iets kunnen bewerkstelligen volgen vaak 
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vanzelfsprekend en het uitvoeren ervan kost ons nauwelijks moeite. In die stroom werkt alles 

mee om een excellente ouderbetrokkenheid te realiseren.  

Er zijn schoolleiders die bewust een baan kiezen op een zwakke school, met opbrengsten die 

onder de maat zijn, en met problemen in de ouderbetrokkenheid. Dat doen ze niet om zichzelf 

te kwellen, maar omdat ze houden van uitdaging. Hoe ligt dat voor u? 

 

 

Tot slot 

 

Hebt u wel eens uitgerekend hoeveel tijd u kwijt bent aan ouderbetrokkenheid? Waarschijnlijk 

steekt u er heel wat uurtjes in. En weet u ook hoeveel tijd het u kost, als u ook de tijd mee zou 

rekenen waarin u minder goed slaapt, zich zorgen maakt, geen werkelijke aandacht hebt voor 

uw gezin, familie en vrienden, of het niet meer op kunt brengen om leuke ontspannende 

dingen te doen in uw vrije tijd? 

Veel basisschooldirecteuren worstelen hiermee. Hun inzet op het gebied van 

ouderbetrokkenheid kost handenvol tijd en levert vaak niet de gewenste resultaten op. 

Wanneer u zich echter gaat bekwamen in de 5 sleutels van succes die in dit e-boekje 

beschreven staan, kunt u een veel beter resultaat verwachten. En bovendien kost het u per 

saldo ook nog aanzienlijk minder tijd! 

 

 

 

Wilt u meer weten?  

Kijk dan eens naar de mogelijkheden op www.ouderbetrokkenheidplus.nl 

De diensten die ik aanbied, helpen basisschooldirecteuren en adjunct-directeuren die 

worstelen met problemen met ouders, om in minder tijd excellente ouderbetrokkenheid te 

realiseren! 
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