
Getijkwaardig met
ouders samenwerken is
niet zo va w.elfsprekend
Ouderbetrokkenheid is goed voor de ontwikketing van het kind; daarwordt
tegenwoordig in het algemeen vanuit gegaan. De mate van ouderbetrokkenheid zat
toenemen naarmate schoten beter in staat zijn geLijkwaardig met ouders samen te
werken. Harriet Marsei[[e is gespeciatiseerd in het thema '0uderbetrokkenheid'.

ls ik schoolteiders vraag of hun samenwerking met
ouders getijkwaardig is, antwoorden sommigen ontken-
nend. Dee[s uit onmacht [we wilten we[, maar het Lukt

ons nietl, dee[s vanuit een bewuste keus Ide schooI draagt de
verantwoordetijkheid voor het onderwijs en ouders mogen weI
meepraten, maar niet meebeslissen). Maar de meeste schoot_
[eiders die ik deze vraag ste[, zien hun samenwerking met
ouders heeI vanzetfsprekend a[s geLijkwaa rdig. Ze weten dat het
betangrijk is en twijfelen er niet aan dat ze geLijkwaardig met
ouders omgaan. Toch heb ik daarbij soms mijn twijfets.
Wat is getijkwaardig samenwerken? Het gaat niet zozeer over
evenveel zeggenschap hebben, want de schooI heeÍt de eind-
verantwoordetijkheid voor het onderwijs en de ouders hebben
de uiteindetijke zeggenschap over het kind. lk kijk of de schooI
en de ouders beiden vanuit autonomie handeten en of er een
goede ba[ans is tussen respect voor zichze[f en respect voor de
ander. Er is dan geen sprake van een onderdanige of superieure
houding van een van beiden en er is een wens om er samen uit
te komen, zonder een machtpositie te hoeven innemen.

BELËM MERING GËI-IJKWAARDIGH EI T}

Mijn indruk is dat er meestaI niet geLijkwaardig wordt samenge-
werkt. De samenwerking speeLt zich af rond het school.gebeuren,
waarbij de school de primaire verantwoordetijkheid draagt. Van
schoten wordt er, ats professional.s, een regiefunctie verwacht,
en daarom nemen zij vaak gemakketijk de Leiding in de samen-
werking. Dit kan soms doorschieten naar een enigszins auto-
ritaire houding, waarbij er weinig oog is voor de beLangen van
ouders en voor hun waardevoLLe inzichten. Scholen nemen dan
te gemakketijk eenzijdig besLissingen, waarmee het draagvlak
onder de ouders vermindert. ALs het gedrag van ouders hun niet
bevalt, leggen ze ouders hun grenzen op, zonder echt in gesprek
te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. Je ziet dan dat ou_

ders weI tegensputteren, maar niet het vanzeLfsprekende gevoeL
hebben dat ze een geLijkwaardige positie horen te hebben en de
school ook zouden kunnen begrenzen in het te autoritaire gedrag.

Schoten nemen overigens zeker niet
aLtijd een bovenpositie in. Wanneer ze erg
hun best doen om goed met ouders om
te gaan, en hen al.s k[ant beschouwen die
tevreden gehouden moet worden, komen
ze in een ondergeschikte positie terecht.
Hiermee roepen ze het over zichzeLf

af dat ouders zich dominant en eisend
o pste[l'e n.

Een andere betemmering voor geLijk-

waardigheid is een verschiI in professi-
onatiteit. Laag opgel.eide of anderstaIige
ouders kunnen enorm opkijken tegen
schoo[. Hun gedrag is soms passief,
omdat ze niet het gevoet hebben iets te
kunnen bijdragen aan de schootontwik-
keting van hun kind. Anderzijds zijn er
ook ouders die hoger opgeteid zijn dan )
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de Leraren en die het veeL beter denken te weten dan zij. Die

ouders wiLlen zich nog weL eens met enige arrogantie boven de

schooL positioneren.

Tenslotte zie ik schoLen soms doorschieten in een roLaLs heLper

of redder' van ouders. Daar waar ouders niet goed in staat

tijken de door schooL gewenste rot IbijvoorbeeLd in het thuis

heLpen van de kinderen met schootwerki te vervuLLen, biedt de

schooL aILerlei cursussen aan, bijvoorbeeLd op het gebied van

taaLof opvoedondersteuning. Op zich is er niets mis met het

heLpen van de ander, maar wanneer je de ander aLs zwak ziet,

bevestig je met je hutp vooraLje eigen superieure positie en be-

reik je geen geLijkwaardigheid. Wanneer je met je huLp probeert

om de ander voor je karretje te spannen, ben je aan het mani-
puLeren.

É!Uï#S{JF'éitr

ln een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie, waarin beide

samenwerkingspartners autonoom handeLen, is er geen sprake
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van een ondergeschikte, afhanketijke

positie van een van beiden. Autonomie

betekent dat je op eigen benen staat.

Het betekent niet dat er geen onderLinge

afhanketijkheid is. Zoal.s Stephen R. Covey

zo mooi aangeeft in De zeven eigen-

schappen van effectief leiderschap'is er

een groei mogetijk van afhankeLijkheid

via onaf hanketijkheid naar wederzijdse

afhankel.ijkheid. De samenwerking tussen

schooL en ouders is gebaat bij het goed

kunnen vormgeven van deze wederzijdse

af ha n ke tijk h e id.
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Kan er in zo'n samenwerkingsreLatie

sprake zijn van g rensoverschrijdend

gedrag? En mag je je grenzen duideLijk

maken? Grensoverschrijding kan aLtijd

pLaatsvinden, hoe goed je ook met eLkaar

omgaat. En het aangeven van je grens

hoeft de geLijkwaardigheid niet aan te

tasten. Sterker nog, ik denk dat er geen

getijkwaardige reLatie mogel.ijk is, aLs

we er over en weer niet duideLijk over

zijn waar onze grenzen Liggen. Wanneer

grenzen op een duideLijke en respect-

voLLe manier worden aangegeven, zaL de

samenwerkingspartner rekenin g ermee



goed met ouders samen te werken, is een grote dosis persoon_
Lijk Leiderschap vereist, waarmee je teLkens kunt bijsturen al.s je
uit de maat dreigt te raken. Het is niet een kwestie van simpet_
weg het inzetten van een activiteit of een vaardigheid, waardoor
ouderbetrokkenheid een succes wordt. De instrumenteLe weg
toopt aLtijd dood ats de onderLiggende houding niet kLopt. Dan is
het een trucje geworden, dat niet meer werkt.
We moeten leren omgaan met onszelf, a[s we in een impasse
zijn gekomen. WanneervertTouwen is doorgeschoten naar
b[ind vertrouwen; empathie naar grenzeLoosheid; een open,
kwetsbare opstetling naar zieLigheid; of wanneer verantwoorde_
Lijkheid nemen btijkt te zijn uitgemond in het de ander ontne_
men van Imede)verantwoordetijkheid. Van schoolteiders mag
verwacht worden dat zij met persoontijk Leiderschap in staat zijn
een gezonde schooLcuttuur te realiseren, waarbij ouders zich
uitgenodigd voeLen {en niet gemanipuLeerdl om constructieÍ en
geLijkwaardig met schooI samen te werken. I

i-la rriet l\,1ersei i le
wiLLen houden. Het niet aêngeven van
grenzen, zogenaamd omwitle van de
goede retatie, is in feite hande[en vanuit
angst en daarbij is de samenwerking niet
gebaat. Grenzen aangeven is dus prima.
Maar hoe doe je dat, met behoud van re-
[atie? Helaas gebeurt het meestaI niet op

constructieve wijze. Wanneer er sprake
is van dwang Imachtpositie] en van het
veroorde[en van de ander, waarbij met
stemverheffing wordt gesproken, wordt
de retatie op de proef gestel.d. Wie op

constructieve wijze een grens aangeeft,
handett vanuit zetfrespect én respect
voor de ander, en [aat de ander dat ook
merken.

NANS

ln mijn boek 'Schootteider aan zet in

ouderbetrokkenheid. Met ambitie en

lef naar een nieuwe regie'ÍBaza[t 201ó)

beschrijf ik uitgebreid de dynamiek tus-
sen de schooL en de ouders. lk beschouw
de samenwerking tussen de schooI en
de ouders aLs een dans: er is permanent
beweging en teLkens weer verschuift
de batans. Samen dansen kan zeer veel
vo[doening en vervu[[ing geven, maar het
is soms ook behoorl.ijk uitdagend. Om
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