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Het verhaal van Dave

• Verhaal van Dave
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Inleiding

• Leefwerelden verbinden
• Opvattingen ouders en professionals
• Waarom is samenwerken soms lastig?
• Luisteren, denken, doen
• Aan de slag!



Leefwerelden van kinderen

kind

gezin

school

buurt

Kdv/BSO
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Waarom belangrijk? 

Het gaat beter met alle kinderen als:
hun leefwerelden met elkaar verbonden zijn: 
ouders meeleven met wat er op school en in 
de opvang gebeurt en de ontwikkeling 
ondersteunen





Pedagogische driehoek

Ruimte 
om te 

ontwikkelen

School/kdv/BSOOuders

Kind



Samenwerken loont



Leerkracht/ pm’er

•Passiviteit ouders
•Niet alle ouders worden bereikt
•Onzeker over expertise
•Beperkte taakopvatting

Ouders

• Niet serieus genomen
• Rol school/ KO
• Oppervlakkige communicatie
• Geen handvatten krijgen
• Onzeker

Ouders en profs kennen elkaars wensen en 
verwachtingen niet



Voorbeelden

Presentator
Presentatienotities
Voorbeelden:Wedde: ouders die sinterklaas en luizenpluizen overnemenEext: moeder die uitgeverij belt vanwege onvrede met lesaanbodSPT: moeders durven de school niet in.



Opvangen/onderwijzen = opvoeden

Allewijn, 2012



Hoe de leefwerelden verbinden?

• Respectvol met elkaar omgaan (partners)
• Uitwisselen informatie en ervaring
• Verbinden

(foto’s, heen-en-weer schrift, huisbezoek)
• Ontwikkeling stimuleren thuis en op school

(ieder eigen expertise) 
• Ga uit van wat ouders WEL kunnen
• Empowerment (modelling)
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Presentator
Presentatienotities
In leerkrachten kamers hangen deze posters - Typologie van soorten ouders die een school kentIn een studie van Smit et al. (2007) worden zes verschillende typen ouders geïdentificeerd om aan de hand daarvan beter te kunnen begrijpen wat ouders van het onderwijs en de school verwachten. De zes typen ouders zijn: de supporter, de afwezige, de politicus, de carrièremaker, de kwelgeest en de superouder. Deze typering van ouders is door het ministerie overgenomen en via posters op scholen verspreid. Op basis van de zes typen ouders kan een school door de onderzoekers genoemde strategieën toepassen om de verschillende groepen ouders te betrekken bij de school. Maar niet iedereen is blij met deze typering. “Stigmatiserend naar ouders” en “leerkrachten leren een kunstje in de omgang met ouders”, zo luidt het commentaar. Bovendien zijn de bijgeleverde adviezen om de verschillende typen ouders te benaderen niet gericht op betere samenwerking of onderling begrip, maar op manipulatie (o.a. in Trouw, 2007). Deze stereotypering doet dus te weinig recht aan de complexiteit en diversiteit van concrete situaties, en geeft dus de leerkrachten niet genoeg concrete handvatten voor de complexiteit in een samenwerkingsrelatie en doet geen recht aan de behoeften van ouders. 



Omgaan met diversiteit

Presentator
Presentatienotities
Oorzaak: afstand thuiscultuur en cultuur professional (cultureel, sub-cultureel)Een leerkracht geeft aan: �“Ik heb wel zes verschillende groepen ouders, variërend van hoog tot laag opgeleid, en die vragen allemaal om een andere benadering. Maar welke benadering dan? Ik heb geen idee!”Mondige ouders – hoe kan het dat ik een hele afdeling kan managen terwijl de leerkracht geen klas kan managen?Laag opgeleide ouders – ik heb geen idee wat kinderen daar leren/ belangrijkste is dat mijn zoon later de boerderij overneemt Voorbeelden:Wedde: ouders die sinterklaas en luizenpluizen overnemenEext: moeder die uitgeverij belt vanwege onvrede met lesaanbodSPT: moeders durven de school niet in vanwege de trap/gebouw/mannelijke directeur Maar leerkrachten ervaren belemmeringen in de samenwerking met ouders (Flynn & Nolan, 2008; Williams & Sanchez, 2012). Ook zijn leraren niet goed voorbereid op en hebben  onvoldoende kennis en zelfvertrouwen in het samenwerken met ouders (Goodall & Vorhaus, 2011; Hoover--‐Dempsey et al., 2002). Tevens geven zowel leerkrachten als ouders aan dat de wederzijdse wensen en verwachtingen niet altijd duidelijk zijn (Herweijer & Vogels, 2013; Weille, 2011). Daarnaast voelen ouders zich onzeker over hun rol in het leerproces van hun kind (Hoover--‐Dempsey et al., 2001). Zonder informatie over de leerdoelen en zonder inzicht in het leerproces voelen ouders zich overbodig, waardoor hun betrokkenheid bij de school afneemt (Menheere & Hooge, 2010).    



• Foto van hulpboeken



Kenniswerkplaats

Directeur/ 
locatieleider

Professionals

Ouder

Docent-
onderzoeker
& 
student



• Luisteren

• Denken

• Doen 
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Presentator
Presentatienotities
Wat hebben we gedaan?�Op scholen drie fasen doorlopen.2 jaar subsidie – luisteren, denken, doenTraining verhalen vangen – onderzoeksinstrument, maar tegelijker tijd ook interventie 



Luisteren

• Weten we van elkaar hoe de samenwerking 
verloopt?

• Ervaringen van ouders, leerkrachten en 
leerlingen

• Gesprek van een uur
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Presentator
Presentatienotities
Gesprekken met leerkrachten, ouders en leerlingenGesprek duurt +/- 1 uurDoel: ervaringen verzamelen
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Storytelling = Verhalen vangen

Presentator
Presentatienotities
WAT IS HET???Storytelling is een gesprekstechniek waarin luisteren centraal staat. De bedoeling van storytelling is om de betrokkene zijn/haar verhaal te laten vertellen. De gespreksleider is op zoek naar ervaringen, emoties en gebeurtenissen door zoveel mogelijk open vragen te stellen vooral goed te luisteren. Concrete voorbeelden en verhalen zijn mooie illustraties van abstractere begrippen als ‘samenwerking tussen ouders en school’ en ‘communicatie’.Het gaat bij storytelling om gebeurtenissen en ervaringen en niet om wensen, oplossingen of suggesties.  



Storytelling =

Een leerkracht vertelt:

“ Je hebt natuurlijk al heel veel manieren 
gesprekken gevoerd in de loop van cursussen en 
opleidingen etc., maar ik vond dit weer een hele 
leuke andere insteek hoe je het ook kunt doen. 
Door vooral met haakjes, en weer net op een 
andere manier te luisteren naar de ander en om te 
zorgen dat die ander zoveel mogelijk gaat 
vertellen.”
11-4-2018 20

Presentator
Presentatienotities
Verhalen vangen is al op diverse scholen toegepast, met succes.Een leerkracht zegt hierover: citaat



Waarom?
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Presentator
Presentatienotities
WAAROM DOEN WE HET??�Het is een bekend verhaal uit India, dat goed laat zien dat het reuze handig is om met elkaar te praten, en vooral naar elkaar te luisteren.Er was een stad waar alle inwoners blind waren. Op een dag kwam de koning met zijn hele hofhouding en zijn leger naar de stad. De koning reed op een olifant, zo leek hij groter en machtiger. De blinden in de stad waren ontzettend nieuwsgierig naar de olifant en zes van hen gingen snel de koning op zijn olifant tegemoet. Ze hadden geen idee van de vorm en het uiterlijk van de olifant en probeerden ieder door te voelen er achter te komen wat voor dier de olifant was.De eerste blinde man liep op de olifant af, maar viel toen hij tegen de flanken van de olifant aan botste. ” De olifant is een een soort muur van klei die in de zon gebakken is”, concludeerde hij.De tweede blinde man voelde een slagtand van de olifant, en riep: ” Wat kan er zo rond en scherp zijn? De olifant moet een speer zijn!”Toen kwam de derde blinde man dichterbij, strekte zijn handen uit naar de olifant en greep min of meer per ongeluk de slurf van de olifant. “Aha,” zei de derde blinde man, “de olifant lijkt nog wel het meest op een slang.”Daarna stak de vierde blinde man zijn handen uit en voelde de knie van de olifant. “Het lijkt mij wel duidelijk waar de olifant het meest op lijkt.” zei hij, “De olifant moet wel een boom zijn!”De vijfde blinde man raakte toevallig een oor van de olifant aan. Hij zei: ” Zelfs als je niet kunt zien is het overduidelijk dat de olifant nog het meeste op een waaier lijkt.”De zesde blinde man had zijn handen nog niet eens uitgestoken of hij voelde al de slingerende staart,  die hem al zwaaiend een plagerig duwtje gaf. De man stak zijn handen uit en voelde. “Ik weet het al,” zei de zesde blinde man, ” de olifant is een touw.”Toen de mannen terug kwamen in hun stad stonden de inwoners op het plein op ze te wachten om over de olifant te horen. Ieder van de mannen vertelde wat hij gevoeld en gedacht had. Ze vertelden allemaal iets anders! De mannen gingen steeds harder praten en probeerden boven elkaar uit te komen. Toen haalden ze er een wijze man. Hij zei: “Julie hebben allemaal een beetje gelijk. Als jullie samen gaan zitten en jullie verhalen samen brengen, dan krijg je het ware verhaal van de olifant.”Nieuwe informatie ophalen vanuit verschillende perspectieven



Voordelen Verhalen Vangen

• verteller staat centraal
• minder sociaal wenselijke antwoorden
• je vraagt naar concrete ervaringen en 

krijgt daardoor nieuwe informatie
• geen waardeoordelen, waardoor de 

ander zich gehoord voelt
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Presentator
Presentatienotities
Waarom niet gewoon vragen?  Verhalen vangen heeft voordelen Verhaal van de olifant – ieder zijn eigen perspectief Je gaat hierbij ook heel erg uit van de verteller en zijn verhaal. Je gaat dus niet vissen of verhalen raden. Je stapt er blanco in en je luistert naar wat de verteller wil vertellen & leren luisteren helpt ook de samenwerking - verteller staat centraal- minder sociaal wenselijke antwoorden- je vraagt naar concrete ervaringen en krijgt daardoor nieuwe informatie- geen waardeoordelen, waardoor de ander zich gehoord voelt��Kenmerken�- Vraagstelling is enorm belangrijk. Stel open vragen, geen gesloten sturende of suggestieve vragen- Je geeft geen waardeoordeel; het is de waarheid van de verteller - Ga niet in de verdediging, ga niet in discussie, toon niet je eigen emoties- Het gaat bij storytelling om voorbeelden van gebeurtenissen en ervaringen. - Ga niet vragen naar suggesties, wensen, oplossingen.De verteller is het merendeel aan het woord en de interviewer is stil, die luistert. Verhaal vlonder – directeur las een verhaal en zei dat is niet waar – zo heeft de ouder het wel ervarenOntbijt op school bij koningsspelen��
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Presentator
Presentatienotities
MarlotDe achterliggende gedachte van Storytelling is dat als je goed luistert naar een ander, je iets nieuws zal leren. Pas dan kom je tot nieuwe inzichten.



Wat is een verhaal?

Weergave van gebeurtenissen die met elkaar 
in verband worden gebracht

Een verhaal:
• Heeft een begin, midden en einde;
• Bevat narratieve elementen;
• Heeft een plot;
• Roept emotie op of wordt met emotie 

verteld.

Presentator
Presentatienotities
Marlot 



Mam, zal ik jou voorlezen?

Een ouder vertelt:

Lezen is belangrijk. Ik zei: nou, hij houdt niet van lezen. En op een 
gegeven moment zijn we over gegaan op Donald Duckjes. Eigenlijk 
zijn het geen leesboekjes, maar dat geeft niet. Als hij maar leest. 

Eerst moest ik hem altijd voorlezen. Maar het lezen is echt met 
sprongen vooruit gegaan en nu zegt hij: mam, zal ik jou voorlezen? Ik 
zeg: ja dat is goed. Dan moet ik even bij hem in bed liggen, heel knus, 
gezellig. En dan gaat hij lezen. Ook al vind ik er helemaal niks aan, 
maar dat maakt niet uit. Hij leest, en daardoor kun je echt zien dat hij 
gewoon heel erg vooruit gegaan is.

Juni 2015
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Presentator
Presentatienotities
Marlot 



We zijn allemaal op de hoogte 

Een leerkracht vertelt:

Ik had een jongetje in de klas met drie grote zussen. Hij was het jongste kind, 
een ventje, hij was het prinsje. Hij hoefde nooit wat. Zijn zusjes ruimden altijd 
al zijn speelgoed op. Tijdens de eerste keer wennen was hij al hondsbrutaal. 
Nou ja, daar ga je met ouders na verloop van tijd natuurlijk over in gesprek. 
Dan maak je daar afspraken over. Dat je elke dag even een korte 
terugkoppeling doet: was het goed, of was het minder? Wat is er dan minder? 
heeft ie een sticker gekregen of niet? 
Dan is het in het begin nog wel zo geweest dat hij dan thuis straf kreeg, 
waardoor het alleen nog maar erger werd. Maar gewoon alleen maar dat 
korte terugkoppelen: we zijn allemaal op de hoogte van hoe jij je gedraagt, 
dat was al voor hem voldoende motivatie om beter zijn best te doen. En als hij 
dan eens niet lekker in zijn vel zat en hij ging eens over de streep, dat hij dan 
ook wel bedacht van: mag ik het zelf tegen mama zeggen?

April 2015
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Geen oppas

Een leerling vertelt:

Ik vind het soms ook wel jammer dat mijn moeder niet helpt bij die 
dingen. Ik zou graag willen dat ze helpt met de afscheidsavond of dat ze 
mee gaat op kamp.

De vorige keer wilde ik dat ze mee ging op kamp, maar dat wilde ze niet. 
En dat kon ook niet. Vragen had toch geen nut, want mijn zusje zit hier 
op school en dan heeft zij geen oppas. Ik heb het de vorige keer ook wel 
gevraagd en toen zei ze van: ja, ik zit met je zusje. Anders was ze 
misschien wel meegegaan.

Maar meestal is het nee omdat ze dan op de anderen moet letten en op 
de dieren.

Juni 2015
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Presentator
Presentatienotities
Minder informatieVertellen verhalen in het hier en nu



Wat werkt?

Luisteren! Luisteren! Luisteren!

- Open vragen stellen
- Doorvragen bij “haakjes”
-Vragen naar emoties 
-Vragen naar ervaringen
-Vragen naar details
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Presentator
Presentatienotities
Wat zijn haakjes: openingen in het gesprekEchte nieuwsgierigheid 



Opbrengsten 

• Inzicht in ervaringen/emoties vanuit 
verschillende perspectieven

• Een verhalenweb 
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Presentator
Presentatienotities
Voorbeelden noemenKrant vlonderVerhalenweb per organisatieBoekje luister eensQuotes voor in visie documenten



Denken

• De rode draden zoeken

• Mogelijke activiteiten sorteren
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Presentator
Presentatienotities
Rode draden: Wat komt er herhaaldelijk terug? Wat is het thema van het verhaal? Positief of negatief? Wat wordt er beschreven? Willen/kunnen we hier iets mee doen? Wat doen we goed en wat kan beter?Wat is onze visie op samenwerken?Wat zijn actiepunten?Hoe gaan we dat aanpakken?De zeventien factoren zijn:Visie�Werkdruk�Individuele kind�Ondersteuning vanuit thuis�Gesprek – emotioneel�Gesprek – technische kant�scheidslijnen/grenzen�communicatie binnen team�oordeel over veranderingen�zelfvertrouwen�informatie overdracht�respect wederzijds�ruimte voor ouders�contacten ouders onderling�het kind erbij�initiatief vanuit school�motieven ouders op schoolCodes: mogelijkheid tot komen, bereidheid tot komen, communicatie afstemmenThema school: vb. hoe om te gaan met veranderingen �



Doen
• Activiteiten uitvoeren

• Evalueren 
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Presentator
Presentatienotities
Activiteiten uitvoeren: wat is een actie voor de korte termijn en wat een actie voor de lange termijn? Wie gaat het doen? Wanneer? Wat? Doel: maatwerk (passend beleid/activiteiten)Evalueren: werkt het? Is de samenwerking verbeterd?



Nu zelf aan de slag!
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Lectoraat Integraal Jeugdbeleid

Annelies Kassenberg
a.kassenberg@pl.hanze.nl

Dorien Petri
d.petri@pl.hanze.nl 
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