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 Voorkom negativiteit, weerstand en spanningen tussen ouder en leerkracht.  
 Laat hen met plezier samenwerken. 
 Breng hun werelden, kennis en ervaring bij elkaar. 
 Maak de slag van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam. 
 Laat ouderbetrokkenheid werken voor het kind.  



 
 
Brochure Waarderende Oudergesprekken en Kindgesprekken  2017 
 

 
 

1 

1 Waarom waarderende gesprekken met ouders belangrijk zijn 
De zorg voor het kind zorgt vaak voor spanning tussen ouder en leerkracht. In de eerste plaats is dat een 
goed teken van wederzijdse betrokkenheid. Zowel de ouder als de leerkracht hebben het beste met het 
kind voor en zijn zich ervan bewust dat zij de ander daarvoor nodig hebben. Het zijn pedagogische 
partners die beide een cruciale rol spelen in de ontwikkeling en opvoeding. Dat vraagt een gelijkwaardige 
relatie waarin de expertise en ervaring van de ouder en de leerkracht bij elkaar worden gebracht.  

Naar mate de zorg voor het kind groter wordt, wordt ook de spanning groter en dat drijft de ouder en 
leerkracht vaak eerder uit elkaar, juist daar waar de samenwerking zo belangrijk is! Vanuit de beste 
intenties kan de spanning behoorlijk oplopen.  

Soms begint het bij de ouder die vindt dat diens kind veel meer kan dan er op school uit komt, of die op 
school de schuld zoekt voor ontstane problemen. Die gaat eisen stellen en vertellen wat de leerkracht 
zou moeten doen. Vaak voelen leerkrachten zich geroepen om de hoge verwachtingen van zowel kind als 
school te nuanceren, waardoor de ouder zich niet serieus genomen voelt. Die heeft het idee dat diens 
kind niet gezien wordt of dat de leerkracht alleen maar in onmogelijkheden denkt.  

Het kan ook beginnen bij de leerkracht die een probleem wil bespreken met de ouder. De ouder die het 
idee heeft dat de leerkracht alleen maar kijkt naar ‘wat er mis is met mijn kind’, gaat er positieve beelden 
tegenover stellen. De leerkracht die zich daardoor niet gehoord voelt gaat de problemen benadrukken. 
Gestaag wordt er een wig gedreven in de onderlinge relatie, zeker wanneer de adviezen van de leerkracht 
als belerend en oordelend worden ervaren.  

Als ouders en leerkracht niet tot elkaar komen, heeft dat altijd nare gevolgen. Bij de leerkrachten kunnen 
de spanningen leiden tot onzekerheid, handelingsverlegenheid, verminderd functioneren en zelfs 
verzuim. Ouders kunnen besluiten om hun kind van school te halen, zelfs inclusief broertjes en zusjes. 
Maar het ergste is nog, dat het ten koste gaat van het kind. Een goede samenwerkingsrelatie, echt 
partnerschap, is essentieel om het potentieel van het kind tot bloei te brengen. Als ouders en 
leerkrachten niet tot elkaar komen, worden er kansen gemist voor groei en ontwikkeling.  

Ouder en leerkracht kunnen samen het potentieel van het kind tot bloei te brengen. Wanneer gesprekken 
tussen ouder en leerkrachten zijn gebaseerd op de aanpak van Waarderend Onderzoeken, worden het 
plezierige en ontspannen gesprekken. De focus wordt verlegd van zorg en problemen naar wensen en 
mogelijkheden. Daarbij ontstaat een realistisch en gedeeld beeld van het potentieel van het kind. Soms 
leidt het zelfs tot verrassende ontdekkingen. Tot een eenvoudige manier waarop ouder en leerkracht een 
impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van het kind en een doorbraak kunnen bereiken.  

Maar wij voeren al andere gesprekken met ouders! Veel scholen investeren al in startgesprekken met 
ouders en Ouderbetrokkenheid 3.0. Dat is een prachtige en zinvolle ontwikkeling. De aanpak van 
Waarderend Onderzoeken sluit daarbij aan. Sterker nog: het kan het verschil maken tussen mooie 
intenties en daadwerkelijk succes. Want als andere gesprekken gevoerd worden met dezelfde mindset en 
probleemgerichte focus als weleer, komt het onvoldoende tot zijn recht. Waarderend Onderzoeken 
verlegt die focus en zorgt voor een fundamentele andere mindset. Het brengt het beste in de 
samenwerking tussen ouders en leerkrachten naar boven en het potentieel van kinderen tot bloei. 

Maar wij willen deze gesprekken juist met kinderen! Geweldig! Er zijn steeds meer scholen die kinderen 
vanaf een bepaalde groep betrekken bij de startgesprekken en vervolggesprekken. En terecht, want het 
gaat om hen. De waarderende aanpak leent zich net zo goed voor gesprekken met kinderen, zeker als het 
gesprekken zijn waar de ouders ook bij zitten. Vaak hebben ouders het ook nodig om te zien hoe je voor 
de kinderen de focus kan verleggen naar plezier, competentie en potentieel.  
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2 Wat je moet weten voor de beste samenwerking met ouders 
1. Met welke mindset als vanzelf een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie ontstaat. 
2. Hoe je zorgen vertaalt naar wensen en behoeften (in de ontwikkeling van het kind).  
3. Hoe je tot een gezamenlijk inzicht komt in het potentieel en de mogelijkheden van het kind. 
4. Wat de principes van Waarderend Onderzoeken zijn, die maken dat het werkt. 
5. Hoe je de inzichten kan toepassen binnen handelingsgericht werken. 
6. Welke signalen op spanning, weerstand en negativiteit duiden. 
7. Hoe je eenvoudig spanning reduceert, weerstand doorbreekt en de lucht klaart.   

De leerkrachten krijgen een syllabus met daarin: 

 De theorie achter Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken) 
 De fasen in Waarderend Onderzoeken 
 De mindset die werkt in oudergesprekken en kindgesprekken 
 De basisformat van het waarderend interview 
 Vragen voor een waarderend Startgesprek 
 Vragen voor een waarderend 10 minuten gesprek 
 De aanpak van een waarderend coachingsgesprek met ouders en kinderen 
 Welke signalen duiden op spanningen, weerstand en negativiteit 
 Hoe je kan reageren op weerstand met empathie  

3 Wat is Waarderend Onderzoeken? 
Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry) is de kunst en kunde van het vragen stellen over het 
potentieel van een individu, team of organisatie, met als doel om dat volledig tot bloei te laten komen. 
Het is een ontwikkelfilosofie uit de school van de Positieve Psychologie.  
 
De volgende uitgangspunten zijn kenmerkend voor Waarderend Onderzoeken: 

 Waarderend Onderzoeken gaat open en nieuwsgierig op zoek naar het beste in een persoon, 
team of organisatie.  Ook als de algehele tendens negatief is, er werkt altijd iets. Er is altijd wel 
een situatie die eruit springt om dat zichtbaar te maken. Je kunt een perspectief kiezen van 
waaruit je de mogelijkheden en kracht kunt zien.  

 Waarderend Onderzoeken is verhalen vertellen, verhalen over hoogtepunten. Iedereen heeft zijn 
eigen werkelijkheid. Verhalen zeggen veel over ons. Het is van oudsher een manier om elkaar te 
leren kennen en te begrijpen. In verhalen over ‘het beste’ zit onze kracht besloten. 

 Waarderend Onderzoeken is aandacht richten met vragen. Vragen zijn altijd sturend. Alles wat je 
aandacht geeft, groeit. Dus kunnen wij het beste met vragen onze aandacht richten op zaken die 
wij willen laten groeien. Als je problemen onderzoekt, vind je meer problemen. Als je succes 
onderzoekt, vind je meer succes. Problemen worden niet genegeerd; er wordt anders tegenaan 
gekeken. Achter iedere klacht zit een wens of een behoefte die om aandacht vraagt. 

 Praten over hoogtepunten maakt positieve emoties en energie los. Dat is essentieel voor de 
ontwikkeling van mensen. Het stelt je open voor nieuwe ervaringen en ideeën. Je leert 
makkelijker en sneller. Deze positieve energie is ook besmettelijk. Door bezig te zijn met het 
beste in onszelf en anderen, halen wij het beste in elkaar naar boven.  

 Waarderend Onderzoeken is ook dromen realiseren. Wij maken waar, waar wij onze gedachten op 
richten. Je kunt een andere toekomst ontwikkelen door de gewenste situatie te verbeelden en er 
de juiste woorden bij te vinden. Hoe krachtiger het beeld, hoe groter de kans dat het gerealiseerd 
wordt. 
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4 Programma van de studiedagen 
Voor het trainen van de waarderende oudergesprekken is het nodig om een hele studiedag van 9.00 tot 
17.00 te plannen en een terugkomochtend of –middag. Het programma kan op maat gemaakt worden 
voor de school. Zo kan de wens zijn om de formats van de gesprekken op de school samen af te stemmen 
of bepaalde thema’s meer aandacht te geven. In samenspraak wordt de inhoud verdeeld over de eerste 
studiedag en het terugkomdagdeel 

Het totale programma wordt opgebouwd met de volgende elementen: 

 Het kort waarderend onderzoeken van de huidige ervaringen met oudergesprekken: wat werkt er al 
en welke ontwikkelwensen hebben de leerkrachten? 

 Uitleg over de mindset die werkt in oudergesprekken. 
 Een levendige en inspirerende uitleg over Waarderend Onderzoeken. 
 Oefening over oordeelloos luisteren. 
 Oefeningen in vragen stellen. 
 Oefening in het geven van reflecties. 
 Oefeningen in het omgaan met weerstand. 
 Het Waarderend Onderzoeken van de eigen leerpunten, zowel een oefening als ervaring hoe een 

dergelijk gesprek voor ouders en kinderen kan zijn. Dit wordt eerst voorgedaan. 
 Het vormgeven van de eigen gesprekken formats op basis van de waarderende aanpak. 

Wanneer de leerkrachten de gesprekken in praktijk hebben gebracht, is het waardevol om de ervaringen 
te evalueren. Wat was het beste van de gesprekken? Wat wil men vasthouden? Op welke punten zou men 
nog meer ontwikkeling willen zien? Wat wil men daarvoor oefenen. Dat kan behandeld worden tijdens 
het terugkomdagdeel. Het programma kan dan flexibel naar behoefte kan worden ingevuld. 

De schoolleider heeft een belangrijke rol in de begeleiding van het proces. Het is aan hem of haar om de 
leerkrachten ruimte, richting en ruggensteun te bieden voor de implementatie en de praktijk. Daarbij valt 
te denken aan het organiseren van intervisiemomenten, het (op verzoek) bijwonen van een oudergesprek 
en het observeren of opnemen van een kindgesprek om het waarderend te evalueren. De daadwerkelijke 
implementatie is gebaat bij vooraf ingeplande momenten om op het proces te reflecteren. Daarom 
worden voor Schoolleider drie telefonische coachingsmomenten van 30 minuten gepland. Deze zullen 
verspreid plaatsvinden. De progressie die samen met het team geboekt wordt, wordt daarin waarderend 
onderzocht. Wat is de mooiste stap die nu gemaakt is en hoe is dat gelukt? Hoe kan de progressie worden 
vastgehouden en verder worden voortgezet? Op welk gebied zijn er nog dilemma’s die om een oplossing 
vragen? 
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5 Investeringsoverzicht 
De kosten zijn all-in wat betreft voorbereiding en materiaal, doch ex-BTW, locatie, catering en 
reiskosten (€ 0,28 per km.). Onderstaand tarief is voor de inzet van 1 trainer bij een groep van maximaal 
12 deelnemers. Bij meer deelnemers worden meer trainers in rekening gebracht. 

Waarderende Oudergesprekken (en/of Leerlinggesprekken) Investering 

Begeleiding van dit programma door één trainer € 1.600,- 

Terugkommiddag € 800,- 

Drie telefonische coachingsmomenten € 300,- 

Totaal € 2.700,- 

 
Deze tarieven zijn geldig tot 31 januari 2023. De kosten worden voorafgaande aan de studiedag of het 
terugkomdagdeel gefactureerd. 

Bij annulering en verplaatsing van geplande bijeenkomsten door de opdrachtgever geldt de volgende 
annuleringsregeling:  

• Bij melding binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van de 
kosten van de geannuleerde of verplaatste dagdelen in rekening gebracht.  

• Bij melding tussen 6 en 10 werkdagen voor de aanvang van de bijeenkomst wordt 75% van de 
kosten van de geannuleerde of verplaatste dagdelen in rekening gebracht.  

• Bij melding tussen 10 en 15 werkdagen voor de aanvang van de bijeenkomst wordt 50% van de 
kosten van de geannuleerde of verplaatste dagdelen in rekening gebracht.  

• Bij melding tussen de 15 en 20 werkdagen voor de aanvang van de bijeenkomst wordt 25%van 
de kosten van de geannuleerde of verplaatste dagdelen in rekening gebracht.  

• Annulering of verplaatsing meer dan 20 werkdagen voor de aanvang van de betreffende 
werkzaamheden is kosteloos. 

 


