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die het overleefd had vooral op het ‘gaan 
leven’ gericht. Het geven aan de vorige gene-
ratie vertaalde zich in professioneel opzicht 
in het gaan werken in de zorg, wat werkelijk 
iedereen binnen onze familie is gaan doen. 
In relationeel opzicht zijn wij het leven gaan 
vieren, met de familieleden die er wel waren 
verbindingen aangaan en ons richten op dat 
wat energie geeft en daarvoor gaan. En dat ik 
als jongste dochter, nakomer na twee zonen, 
al vanaf mijn geboorte voor mijn ouders een 
gevend kind was, is duidelijk. Dat is zesen-
veertig jaar later nog niet veranderd.’

Van welke interventies maak jij veel gebruik? 
Wat is specifiek contextueel aan jouw werk-
wijze?

‘Specifiek contextueel is dat ik altijd wel op 
zoek ga naar waar ik met de cliënt de ver-
binding met zijn of haar dierbaren in beeld 
kan brengen, kan uitvergroten. Ook wan-
neer het gaat om een traumabehandeling 
met EMDR of een CGT-behandeling vindt 
dat nooit plaats zonder eerst de relaties van 
cliënt met ouders, partners of kinderen in 
kaart te hebben gebracht.  Wie ziet wanneer 
EMDR bij jou heling brengt? Wie zou dat 
opmerken? 

Ik zeg vaak tegen mijn cliënten dat ik werk 
met twee kapstokken. Enerzijds laat ik dan 
het genogram zien en anderzijds het GGGG-
model: gebeurtenis, gedachten, gevoel en 
gedrag, basis van ons cognitieve denken, 
voelen en handelen. Ik heb er een vijfde G 
aan toegevoegd: de G van de eigen geschie-
denis. Zo breng ik het genogram in het cog-
nitieve CGT-model en leg ik aan de hand 
van hun eigen casus uit hoe hun geschiede-

nis, vaak samen met actuele gebeurtenissen, 
hun denken heeft beïnvloed. 

Ik maak gebruik van nog heel veel andere 
materialen. Van het kwaliteitenspel tot aller-
lei kaarten die cliënten mogen neerleggen, 
bijvoorbeeld voor ieder gezinslid een woord 
of een beeld. Welke vorm van materiaal ik 
ook gebruik, door verbindende taal en door 
vragen te stellen kan je eigenlijk alles gebrui-
ken. Ik gebruik ook wel ‘de taal erbij’ in de 
vorm van playmobilpoppetjes. Echter nooit 
als middel op zich, maar meer als onderdeel 
om iets in beeld te brengen. Zo heb ik in 
een systeemgesprek met een heel gezin ieder 
gezinslid gevraagd het gezin op tafel te zet-
ten en hen vervolgens naar elkaars opstel-
ling laten kijken. Zonder woorden ontstond 
er binnen dit gezin vervolgens een zien van 
elkaar en een beter begrip.’ 

Op welke manier ga jij verbindingen aan, die 
aanzet geven tot dialoog? Kun je een casus 
geven waaruit jouw manier van werken naar 
voren komt?

‘Verbindingen aangaan die een aanzet geven 
tot dialoog doe ik op verschillende manieren. 
Het maakt uit of ik met een achtjarig meisje 
zit of met een vijfendertigjarige vrouw en 
haar vader. Allereerst openstaan, liefst zon-
der (voor)oordeel, en luisteren. En op zoek 
gaan naar waar betreffende cliënt erkenning 
verdient voor meegemaakt onrecht. Daar-
naast erkenning voor dat wat al gegeven is 
door cliënt, de verdiensten. Daarna(ast) met 
cliënt gaan kijken wie er voor deze persoon 
toe doet: wie kan nog meer deze cliënt de 
erkenning geven die hij of zij nodig heeft?  

Vanochtend had ik in mijn praktijk een 

vlotte vijfendertigjarige vrouw die ik behan-
del vanwege stemmingsproblemen en pro-
blemen op het werk door een teveel aan 
‘gevend zijn’. Cliënte is enig kind. Toen zij 
twintig was, overleed haar moeder aan de 
gevolgen van een hersentumor na vijf jaar 
ziek te zijn geweest. Deze cliënte heeft een 
deel van haar jeugd ‘gegeven’, heeft vanaf 
haar vijftiende jaar geen kind meer kunnen 
zijn. Ze heeft het gevoel ook te moeten zor-
gen voor haar vader die alleen achterbleef. 
Haar vader, inmiddels de zeventig gepas-
seerd, woont in Duitsland, waar cliënte zelf 
ook geboren is. Vanochtend was vader van 
cliënte ook aanwezig en wat ontstond er 
een mooie ontmoeting. Vader geeft aan in 
Duitsland te willen blijven en is daar op zoek 
naar een verzorgingshuis voor de toekomst. 
Hij wil zijn dochter niet tot last zijn en ver-
telt haar altijd wanneer hij haar spreekt wat 
hij zoal doet: bridgen, golfen, drie keer in de 
week boodschappen doen. Cliënte heeft tot 
heden gedacht dat haar vader niet op haar 
zit te wachten, hij heeft het immers zo druk 
met andere dingen. Het wordt haar ineens 
duidelijk hoe haar vader nu voor haar zorgt. 
Cliënte durft haar behoefte uit te spreken, 
laat zichzelf zien door aan te geven dat ze 
soms gewoon even ‘kind’ wil zijn bij haar 
vader. Een weekendje op de bank liggen en 
verder niets, niets hoeven en moeten (ove-
rigens ook tweede dimensie, dit is wat zij 
zelf denkt). We hebben het uiteraard ook 
over cliëntes moeder. Wat zij aan haar doch-
ter had willen meegeven, vraag ik aan deze 
vader. En weer wordt cliënte verrast door 
wat haar vader haar, namens haar moeder, 
geeft.’ t

Veeleisende ouders

O uders lijken in toenemende mate 
de druk op leerkrachten en het 
onderwijs te vergroten. De eisen 

worden harder en dwingender, de dialoog is 
soms mijlen ver weg. Waar komt die toene-
mende druk op de prestaties van kinderen 
vandaan en hoe komt het dat ouders daar-
bij de school soms zelfs vijandig benaderen? 
En wat kun je doen tegen de tendens van 
eisende en dwingende ouders in je school? 
In dit artikel verken ik waarom ouders doen 
wat ze doen, waarom docenten doen wat ze 

onprettig gevoel. Als jij als leerkracht com-
plimenten geeft (‘We zijn erg tevreden over 
de prestaties van uw dochter’) en de ouder 
geeft jou daar kritiek voor in de plaats (‘We 
zijn helemaal niet te spreken over uw aanpak 
in de les’), dan geeft dat een niet-oké-gevoel. 
Als je in de les enorm geeft door steeds 
leuke werkvormen te verzinnen en in ruil 
daarvoor krijg je zuchtende leerlingen, dan 
komt er een moment dat je bereidheid tot 
geven afneemt. ‘Dan maar geen leuke werk-
vormen, graag of niet’, ga je dan verzuchten. 

Die ouders van tegenwoordig. Ze vragen 
maar en vragen maar. Het lijkt soms niet 
op te houden. Hun kind krijgt te veel 
huiswerk, te weinig uitleg, niet genoeg 
extra bijles of te weinig persoonlijke aan-
dacht. En de rekenles is niet goed genoeg, 
waardoor de citotoets dreigt te misluk-
ken. O ja, dat schoolreisje, dat had niet 
gehoeven, gebruik die tijd liever voor 
aandacht aan leesvaardigheid. En waarom 
gaat havo-2 naar Parijs, terwijl vmbo-2 
slechts naar Antwerpen mag? Juf, is er wel 
genoeg toezicht in de pauze? Mijn kind 
had laatst een blauwe plek. Hoezo advies 
vmbo? Hij gaat naar de havo, wat er ook 
gebeurt. Mijn kind druk? Dat komt doordat 
u de verkeerde werkvormen gebruikt. Mijn 
kind faalangst? Wat een onzin! Of precies 
andersom. Mijn kind slecht in wiskunde? 
Nee hoor, hij heeft faalangst en daar zou 
u maar eens beter rekening mee moeten 
houden. En ondeugend was Dik Trom vol-
gens zijn vader natuurlijk niet. Steevast 
zei hij: ‘Het is een bijzonder kind, en dat 
is ie…’

door Ivo Mijland

doen en wat docenten ook kunnen doen om 
ouders te verleiden iets anders te doen. 

Loyaliteit: veeleisende of loyale ouders?
In de relatie tussen mensen speelt een voort-
durende zoektocht naar een rechtvaardige 
balans van geven en ontvangen. Geven en 
ontvangen geven verbinding tussen mensen. 
Hoe beter de balans tussen wat je geeft en 
ontvangt, hoe rechtvaardiger de relatie door 
jou ervaren zal worden. Als de balans in de 
relatie uit evenwicht raakt, geeft dat een 
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Mensen zijn, onbewust, voortdurend gericht 
op geven en ontvangen. Hoe waardevoller 
je relaties, hoe harder je strijd zal zijn in de 
zoektocht naar balans. Dat heeft te maken 
met loyaliteit. Loyaliteit maakt dat je streeft 
naar een rechtvaardige balans van geven en 
ontvangen. 

Ivan Boszormenyi-Nagy schreef in zijn 
boek Tussen geven en nemen veel over 
loyaliteit. Wat hem vooral bekend maakte, 
was zijn onderscheid tussen existentiële en 
verworven loyaliteit. Mensen zijn loyaal van-
uit het existentiële gegeven van de geboorte. 
Je kind-zijn heb je ontvangen van een vader 
en een moeder en dat is een onomkeerbaar 
gegeven. Je kunt het niet stopzetten, niet 

beëindigen, ook niet als je daar behoefte aan 
hebt. Je vader kun je niet aan je ex-relaties 
toevoegen. Je zult hoe dan ook een leven 
lang verbonden blijven aan je familiaire ver-
bindingen. De consequentie van deze exis-
tentie is dat je niet niet loyaal kunt zijn aan 
je ouders. Want als je deloyaal bent aan je 
ouders, kom je uiteindelijk in de knoop met 
jezelf. Jij bestaat immers bij de gratie van je 
ouders. Zelfs als die ouders je in de balans 
van geven en ontvangen onrecht aandoen, 
zul je met het existentiële gegeven van de 
ouder-kindrelatie moeten dealen. Om het 
nog complexer te maken: hetzelfde geldt 
voor de ouders zelf, die ieder zelf als kind 
verbonden zijn aan ouders. Ze proberen het 
familie-erfgoed zo goed mogelijk door te 
geven en trachten waar mogelijk het erfgoed 
in uitgezuiverde vorm aan hun kinderen 
door te geven: ‘Dat wat mij is overkomen, 
mogen mijn kinderen niet ervaren.’ Ouders 
streven naar een betere toekomst, maar daar-
bij schuiven ongemerkt ook allerlei onbe-
taalde rekeningen naar voren. Kinderen krij-
gen dan de opdracht om iets uit het verleden 
in het heden te repareren. 

De vader van �omas komt uit een groot 
gezin. In dat gezin was er voor studeren 
nauwelijks geld beschikbaar. Alleen de 
oudste broer van �omas’ vader mocht 
naar de universiteit. De vader van �omas 
moest het doen met de ambachtsschool en 
ging daarna aan het werk in de bouw. Tot 
op de dag van vandaag maakt hij lange 
dagen, ervaart zijn werk als zwaar en is 
vooral verbitterd over het feit dat hij zijn 
intelligentie nooit heeft mogen benutten. 

beschikbaar was, door welke omstandigheid 
dan ook. Het kan ook zijn dat je de schatkist 
van de familie wilt verrijken. In dat geval is 
de veeleisende ouder bezig om de wens van 
de familie voort te zetten, los van de talenten 
en mogelijkheden en los ook van de verlan-
gens van het kind.

De moeder van Judith speelt viool in een 
klassiek muziekkwartet. Haar moeder, 
Judiths oma, was ook violiste, maar kwam 
niet verder dan muziekjuf. De moeder van 
Judith heeft veel talent, maar kwam net 
tekort voor de absolute top. Als Judith drie 
is krijgt ze daarom haar eerste viool. Alles 
wordt aan de kant gezet om Judith klaar te 
stomen voor een toekomst als concertvio-
liste in een groot symfonieorkest. Hoewel 
het Judith goed vergaat, is ze allesbehalve 
blij met deze opgelegde opdracht. Judith 
oefent volop, maar zit niet goed in haar 
vel. Ze loop vast op school, maar durft 
tegen niemand te zeggen dat ze eigenlijk 
wil stoppen met vioolles. Judith loopt op 
haar tenen om aan de doelen van oma en 
mama te kunnen voldoen. Op school ont-
popt de moeder zich als een wat zelfinge-
nomen vrouw. Ze pocht met de talenten 
van Judith. Als de juf zegt dat ze zich zor-
gen maakt omdat Judith een nogal som-
bere indruk maakt, zegt moeder fel dat 
ze ook veel te veel huiswerk krijgt. ‘Onze 
Judith heeft belangrijkere dingen te doen, 
beetje jammer dat jullie dat meisje zo las-
tigvallen met onbenullige dingen hier op 
school.’

Deze moeder is vanuit oprecht positieve 

intenties de druk op haar dochter aan het 
vergroten, met als gevolg een sluimerend 
conflict tussen thuis en school. Dat conflict 
kan zorgen voor een hopeloze druk op de 
samenwerking tussen ouders en school.

Een derde variant van niet logische veel-
eisendheid van ouders ligt niet geworteld in 
het ‘verbeteren’ van de familieschatkist, maar 
veel meer in het niet rechtstreeks communi-
ceren over de pijn die mensen te verwerken 
krijgen. Een bekend adagio ‘kleine kinderen 
kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen’ 
geeft hier een aardige eerste indruk. Want 
hoe je het ook wendt of keert, het ouder-
schap gaat gepaard met zorgen. Je kind kan 
ziek zijn, kan een leerachterstand oplopen of 
erger, kan verslaafd raken of kan zelfs verlan-
gen naar de dood. Als er grote zorgen zijn 
om een kind, is de kans op veeleisendheid 
richting de school ook erg groot.

Hubert zit in de brugklas. Hij is gekluisterd 
aan een rolstoel vanwege een aangeboren 
spierziekte. In de klas is hij behoorlijk 
lastig. Hij rijdt regelmatig expres met zijn 

rolstoel tegen andere kinderen aan. Als hij 
tijdens een theorieles opnieuw vervelend 
doet met zijn rolstoel, besluit de leraar 
de schakelaar om te zetten, zodat Hubert 
geen beweging meer krijg in de rolstoel. 
Zelf aanzetten kan hij niet, vanwege zijn 
beperkte bewegingsmogelijkheden. Als de 
ouders van Hubert horen wat er in de les 
gebeurd is, bellen ze woedend op. ‘Dit is 
hetzelfde als dat u ons kind vastbindt. We 
eisen dat u publiekelijk uw excuses maakt. 
En dat u Hubert vanaf nu geen strobreed 
meer in de weg legt.’

In eerste instantie lijkt de eis van deze 
ouders nogal overtrokken. Er was immers 
geen enkel oog voor de situatie in de klas, 
voor het handelen van Hubert. In een ver-
helderend gesprek werd al vrij snel duidelijk 
dat het niet ging over het incident met de 
rolstoel, maar over het enorme leed dat zijn 
ouders dagelijks ervaren in het ouderschap. 

Toen de leraar vroeg naar de levensver-
wachtingen van Hubert, werd helemaal 
duidelijk dat de eis van ouders geen eis was 
om de school ter verantwoording te roepen, 
maar veel meer een schreeuw om erkenning 
in het ouderschap. Huilend antwoordde 
moeder: ‘Hij zal hooguit twintig worden… 
We doen er alles aan om hem de komende 
jaren een goede tijd te bezorgen.’ 

Als je als leraar erkenning kunt geven voor 
de achterkant van het handelen, dan kun 
je het gesprek een andere wending geven. 
Erkenning is dat je ja zegt tegen de kijk die 
de ander op de werkelijkheid heeft. Je kunt 
slechts het zichtbare gedrag waarnemen, 
maar je kent niet het verhaal dat het gedrag 

Verklarende woordenlijst

Basisschool (primair onderwijs): De eerste acht 
jaar onderwijs in Nederland, bedoeld voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar.

Citotoets: Een in Nederland veel gebruikte afslui-
tende toets aan het einde van de basisschool. Uit 
de toest volgt een score, die gekoppeld wordt aan 
een mogelijk vervolg op het voortgezet onderwijs.

Dik Trom: Hoofdpersoon in een serie kinderboeken 
van de Nederlandse schrijver J. Kievit. Er is ook 
een jeugdfilm gemaakt rondom dit personage. 
Dik Trom is een dik jongetje vol ondeugende 
streken.

Voortgezet onderwijs/middelbare school: In 
Nederland het vervolgonderwijs van 12 tot 18, 
opgedeeld in drie hoofdstromingen:

Vmbo: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(voor leerlingen die richting middelbaar beroeps-
onderwijs voorbereiden).

Havo: Hoger algemeen voortgezet onderwijs (voor 
leerlingen die richting hoger beroepsonderwijs 
voorbereiden).

Vwo: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
(voor leerlingen die richting universitaire studies 
voorbereiden).

�omas zit in groep 8 en heeft zojuist de 
citotoets gemaakt. Zijn score valt tegen. 
De meester geeft een vmbo-advies. Als de 
vader van �omas dat hoort, springen al 
zijn stoppen. Hij gaat verhaal halen op 
school, pakt de meester bij zijn kraag en 
schreeuwt dat het advies veranderd moet 
worden in havo-vwo. 

Deze vader kun je beschouwen als een vrese-
lijke kerel, die met de botte bijl zijn zin pro-
beert te krijgen. Vanuit het oogpunt van ver-
ticale loyaliteit lijkt er meer te spelen. Heeft 
de boosheid van vader wellicht als bron het 
feit dat hij wil voorkomen dat zijn zoon het-
zelfde lot overkomt? Wil hij tegen elke prijs 
voorkomen dat �omas overkomt wat hem 
is overkomen en tot de dag van vandaag 
vreselijk veel pijn doet? En �omas? Is hij 
zo loyaal aan de verlangens van zijn vader, 
dat hij voor zichzelf een enorme druk heeft 
gelegd op de citotoets, met als gevolg dat hij 
de draad behoorlijk kwijt was?

Loyaliteit uit existentiële relaties is niet 
vergelijkbaar met die van verworven rela-
ties. Op het niveau van de relaties die je in 
het leven kiest, kun je veel vrijer je keuzes 
maken, om de simpele reden dat je in het 
slechtste geval afscheid kunt nemen van die 
relatie. Je kunt ze toevoegen aan je exenbe-
stand. In het voorbeeld van �omas: het is 
dus makkelijker om je pijlen te richten op 
de relatie tussen thuis en school in plaats 
van op je familiegrootboek vol onvervulde 
verlangens en openstaande rekeningen. Dat 
kan betekenen dat je als ouder, vanuit je 
ervaringen als kind, in de buitenwereld het 
succes wilt zoeken dat voor jou als ouder niet 

‘Onze Judith heeft belangrijkere 
dingen te doen, beetje jammer dat 
jullie dat meisje zo lastigvallen met 
onbenullige dingen hier op school’
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fer zitten erfenissen waar je in je latere leven 
ontzettend blij mee zult zijn. Maar ook zul 
je in elk koffertje dingen meekrijgen die het 
je juist lastig maken. Een legaat is dan een 
boodschap waar je je als professional ook 
goed bij voelt, een delegaat is eentje waar je 
liever niet loyaal aan wilt zijn. Denk bijvoor-
beeld aan:
ff  een echte Janssen laat niet met zich sol-
len;
ff  een Van de Broek is altijd aardig;
ff  een Pieterse trekt zich kritiek persoonlijk 
aan.

Het gekke van deze zinnen: ze kunnen soms 
legaat, soms delegaat zijn. Want als je mee-
krijgt dat je steeds aardig moet zijn, kan dat 
je veel voorspoed geven in je (werkzame) 
leven. Maar soms kan het je ook belemme-
ren. Dan kun je wel eens denken: ik wou dat 
ik niet zo aardig was. Of: ik wou dat ik kri-
tiek niet zo letterlijk oppikte.

Wat ook je legaten of delegaten zijn, de 
kern bij veeleisende ouders is van een com-
plexe aard. Ouders eisen meer dan redelijk 
is, maar hebben daar in hun ogen redelijke 
redenen voor. Leraren worden echter getrig-
gerd door het meer dan redelijke karakter en 
focussen zich op dit probleem. Deze logi-
sche reactie zorgt voor toenemende in plaats 
van afnemende onredelijkheid. Ouders zijn 
immers vanuit hun diepgewortelde loyaliteit 
op zoek naar rechtvaardigheid, niet naar 
leraren die hun vertellen dat ze onredelijk 
zijn.

Samenwerken: ontmoeten én begrenzen
In de ontmoeting met veeleisende ouders is 
het de kunst om de loyaliteit van alle betrok-

kenen in het vizier te houden. Dat wil zeg-
gen dat je zoekt naar een manier om loyaal 
te zijn aan alle betrokkenen, inclusief jezelf. 

Een krachtige attitude om anders te rea-
geren op kritische en veeleisende ouders is 
die van de meerzijdige partijdigheid. Dat is 
iets anders dan onpartijdigheid. Leraren die 
meerzijdig partijdig communiceren, staan 
namelijk aan ieders kant. Ze maken partij 
met iedereen, omdat iedereen recht heeft 
om gezien te worden. Je kunt onpartijdig 
zijn en partijdig zijn. In het eerste geval kies 
je geen partij, sta je aan niemands kant. In 
het tweede geval kies je juist partij: ik sta aan 
de kant van de vader, maar niet aan de zijde 
van de directeur. Meerzijdige partijdigheid 
is niet partijdig en niet onpartijdig: je bent 
namelijk betrokken en verbonden met 
alle personen die aandacht vragen in een 
bepaalde situatie. 

Deze attitude van meerzijdige partijdig-
heid bestaat uit vijf in elkaar verweven 
grondpatronen. Allereerst is het helpend 
als je werkt vanuit alomvattendheid. Dat 
wil zeggen dat je in je gesprekken met veel-
eisende ouders de belangen in beeld houdt 
van alle betrokkenen. Dus niet alleen die 
van het kind, maar ook die van de ouders en 
van jezelf. In een dynamische samenwerking 
tussen ouders-kind-school tracht je zo ieders 
belang aandacht te geven. 

Een tweede aspect van meerzijdige 
partijdigheid is die van empathie. Nu is het 
zo dat leraren erg goed zijn in empathie, ze 
zijn doorgaans vriendelijk en verbonden. 
Maar de ouders die ik in dit artikel opvoer, 
zijn nu eenmaal geen sterren in het losma-
ken van je empathiehouding. Ze leggen druk 

voeding geeft. Je weet niet wat de ander ziet 
wat jij niet ziet. Je ziet veeleisende ouders, 
maar je ziet niet het grote verdriet dat hier 
in een diepere laag aan ten grondslag ligt. 
Als je erkenning geeft, ontmoet je de ouders 
door hun werkelijkheid te bevragen. Daar 
kun je dan jouw werkelijkheid naast leggen. 
Die werkelijkheden kunnen daardoor beter 
naast elkaar bestaan. Er ontstaat meer balans 
in geven en ontvangen.

Vanuit diepgewortelde loyaliteit zijn veel-
eisende ouders dus niet zozeer ouders die het 
de school lastig willen maken. Veel meer zijn 
het ouders die het beste voor hun kind willen 
in relatie tot de geschiedenis of in verbinding 
met de onzekere toekomst. Het kind moet 
daarbij de successen voortzetten en zelf ver-
der laten groeien, of het moet de wonden uit 
de geschiedenis helen. Ook moet het kind 
zoveel mogelijk geluk ervaren, zeker als het 
lot veel ongeluk en onrecht gebracht heeft 
in het gezin. In relatie tot veeleisende ouders 
zijn we in ons werken op school geneigd 
ons te richten op de onuitstaanbare buiten-
kant van de veeleisende ouders. Zeker ook 
omdat de consequenties van deze eisende 
ouders niet onopgemerkt blijven. In de 

relatie school-kind 
zie je immers vaak 
de blinde vlekken 
die ouders over het 
hoofd zien in hun 
titanenstrijd. Het 
kind loopt schade 
op door de beste 
bedoelingen. Enkele 

veel genoemde waarnemingen op school:
ff het kind maakt een gefrustreerde indruk;
ff het kind wordt faalangstig omdat het zijn 
identiteit ophangt aan zijn prestaties;
ff het kind raakt in een sociaal isolement;
ff Het kind komt steeds minder op voor 
eigen verlangens;
ff het kind gedraagt zich opstandig op 
school;
ff het kind lijk zichzelf te verliezen in de 
onuitgesproken opdracht vanuit het 
gezinssysteem.

Loyaliteit: klagende of loyale leraren?
Als we kijken naar hoe loyaliteit van invloed 
kan zijn op gedrag van ouders, dan is de vol-
gende vraag: wat kan ik daar dan mee doen? 
Vaak hoor ik tijdens trainingen: ‘Allemaal 
leuk en aardig, erkenning geven. Maar als 
ouders zich niet kunnen gedragen, dan heb 
ik daar helemaal geen zin in. Ik wil best met 
ze praten, maar dan wel op een fatsoenlijke 
manier.’ 

Uiteraard is dat een logische reactie, want 
je hebt recht op rechtvaardigheid. Waarom 
moet ik beginnen met erkenning? Ouders 
kunnen dat ook doen, toch? Klopt, maar als 

je zo redeneert, verandert er vaak niet veel. 
Een bekend gegeven is dat je in je werk meer 
moet doen van wat werkt, maar beter stopt 
te doen wat niet werkt. Om meer zicht te 
krijgen op wat jij nodig hebt, is het interes-
sant om te kijken naar je eigen existentiële 
bestaan. Ook jij bent verbonden aan een 
existentiele geschiedenis waarin een vader en 
een moeder het startpunt zijn van je bestaan. 
Daarin ligt ook een pakket aan waarden en 
normen opgeslagen. Dat gegeven maakt het 
ingewikkeld om juist te reageren op veelei-
sende ouders. Het zijn immers ouders die 
in jouw ogen het kind onrecht aandoen. 
Ze leggen te veel druk op de schouders en 
juist jij ziet in de klas dat dit soms ernstige 
gevolgen kan hebben. Wellicht heb jij wel 
meegekregen in je gezin van herkomst dat 
je alles op alles moet zetten om kinderleed te 
voorkomen. Dat betekent dat je onredelijke 
eisen van ouders het liefst wilt pareren met 
heldere analyses van hun gedrag en de gevol-
gen ervan. Als een strijder van mensenrech-
ten sta je op de barricade. ‘Stop veeleisende 
ouders!’ staat op je spandoek geschreven. En 
op de achterkant: ‘Jullie hoeven me niet te 
bedanken, het is gewoon mijn werk!’

Net als dat ouders opkomen voor hun exis-
tentiële belangen, doen leraren dat natuur-
lijk ook. Ze zijn loyaal aan hun ouders als 
ze reageren op de eisen. In de contextuele 
benadering spreken we ook wel van lega-
ten en delegaten. Boodschappen die je hebt 
meegekregen, waaraan je loyaal wilt zijn. Je 
hebt als het ware een koffertje meegekregen 
waarin een erfenis zit opgeslagen. In die kof-

op die grondhouding. Binnen meerzijdige 
partijdigheid is de uitdaging echter om juist 
empathisch te blijven als ouders daar niet toe 
uitnodigen. Het devies is dan: hoe lastiger 
ouders doen, hoe meer ze recht hebben op 
jouw empathie. 

De derde pijler is die van verwachting/
hoop. Dat wil zeggen dat je voor jezelf steeds 
moet afvragen of je het mogelijk acht om 
vanuit een verwachtingsvolle basis samen te 
werken met veeleisende ouders. Lukt het je 
om te blijven denken: ‘het heeft zin! Want 
zodra je ouders ontmoet met de gedachte: ik 
wil die lui best te woord staan, maar ik heb 
de hoop opgegeven, doe je jezelf, de leerling 
en de ouders tekort. 

De vierde pijler van meerzijdige partijdig-
heid is die van erkenning. Wat je als lezer nu 
wellicht denkt: ik wil best erkenning geven, 
maar ik heb zelf toch ook recht op erken-
ning. De kern van erkenning geven is dat je 
nieuwsgierig bent naar de werkelijkheid van 
de ander. Wat zien deze ouders, behalve de 
klacht? Bij erkenning is het van belang dat 
je je niet alleen richt op de waarneembare 
communicatie, maar vooral ook nieuwsgie-
rig bent naar de onzichtbare achterkant van 
de communicatie. Welke verlangens gaan 
erachter schuil? Erkenning betekent ook dat 
je zelf recht hebt op erkenning. Dat betekent 
dat je ook kunt zeggen dat je bepaalde din-
gen lastig vindt en wilt dat ze anders lopen. 
Bijvoorbeeld: ‘Ik vind het fijn dat u aangeeft 
dat u over bepaalde dingen niet tevreden 
bent. Ik ben ook heel nieuwsgierig hoe we 
hierin samen kunnen werken, maar ik merk 
dat ik het lastig vind als u zo fel spreekt tegen 
mij.’ 

Ouders zijn vanuit hun diepgewortelde loyaliteit 
op zoek naar rechtvaardigheid, niet naar leraren 
die hun vertellen dat ze onredelijk zijn
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De vijfde pijler van meerzijdige partijdig-
heid heet timing. Dat is een volstrekt sub-
jectieve toevoeging, waarmee je ook aange-
spoord wordt te blijven kijken wie het meeste 
recht heeft om te spreken of te zwijgen. 

Het mooie van meerzijdige partijdigheid 
is dat het geen model is dat oproept om de 
waarheid te onderzoeken, maar veel meer 
oproept om elkaars werkelijkheid te ont-
moeten. Daarbij hoort zowel je grenzen 
verleggen als je grenzen bewaken. Je onder-
zoekt hoe je in contact kunt blijven met deze 
groep ouders, zonder het contact met jezelf 
te verliezen. Met als belangrijkste reden: kin-
deren hebben er het meest aan als hun lera-
ren een poging doen om de loyaliteit tussen 
kind en ouders overeind te houden, zeker als 
dat lastig lijkt. Hoe beter de samenwerking, 
hoe royaler en rechtvaardiger de ontwikkel-
ruimte voor het kind.

Ieder zijn verantwoordelijkheid
Het is belangrijk dat je als leraar oog blijft 
houden voor de verantwoordelijkheden die 
je (niet) hebt. In het kader van veeleisende 
ouders lijkt het dat je je onbewust wilt gaan 
begeven op terreinen waar je geen verant-
woordelijkheid voor hebt. Een goed besef 
van die verantwoordelijkheden helpt enorm 
in het spreken met veeleisende ouders. 

De eerste verantwoordelijkheid is die van 
de emotionele band tussen ouder en kind. De 
existentiële band tussen ouder en kind zorgt 
voor een emotionele verbinding. Als er op 
dat vlak emotionele tekorten waargenomen 
worden door de leraar, dan moet hij besef-
fen dat ouders daarin verantwoordelijkheid 
hebben. Je kunt wel focussen op samenwer-

king, maar je moet voorkomen dat je ouders 
laat merken dat jij emotioneel beter voor het 
kind bent dan de ouders. Je moet, anders 
gezegd, niet de betere ouder worden. Kin-
deren komen dan in een loyaliteitsconflict, 
doordat ze – door de beste bedoelingen van 
een leraar – opgeroepen worden om deloyaal 
te zijn aan de veeleisende ouders. 

De tweede band tussen mensen is die van 
de verantwoordelijkheid. Ouders zijn ver-
antwoordelijk voor het veilig opgroeien van 
hun kinderen. Zij zijn pedagogisch de baas. 
Echter, in hun keuze voor een school hebben 
ze ook een deel van de pedagogische verant-
woording neergelegd bij de school. Ze zeg-
gen eigenlijk: ‘We vertrouwen erop dat ons 
kind op uw school pedagogisch opgevoed 
wordt in de opvoedstijl waarbij wij ons goed 
voelen.’ Bij deze laag van verantwoordelijk-
heid, is het vrijwel nooit een probleem om 
daarin goed samen op te trekken. 

Maar als ouders op hoge poten naar school 
stappen omdat het kind iets anders nodig 
heeft dan de school te bieden heeft, gaan 
emotie en verantwoordelijkheid hopeloos 
door elkaar lopen. Blijf juist dan in verbin-
ding en erken ouders in hun ouderschap. 
Spreek ze aan als ouder, laat ze op en top 
ervaren dat je het prettig vindt dat ze als 
ouder naar school komen en dat je ze als 
ouder ook hard nodig hebt. 

De derde laag is die van de deskundig-
heid. Dat is een lastige laag, want wat is nu 
eigenlijk deskundigheid? Als je kijkt naar de 
deskundigheid op school is het logisch dat 
er over het algemeen meer deskundigheid 
is op school dan thuis. Een scala aan mede-
werkers heeft immers een gedegen opleiding 

G E N O  R H Y T H M S

door Bart Hendriks

Starman

Didn’t know what time it was and the lights were low
I leaned back on my radio
Some cat was layin’ down some rock ‘n’ roll ‘lotta soul, 
he said

�en the loud sound did seem to fade
Came back like a slow voice on a wave of phase
�at weren’t no D.J. that was hazy cosmic jive

[CHORUS]
�ere’s a starman waiting in the sky
He’d like to come and meet us
But he thinks he’d blow our minds
�ere’s a starman waiting in the sky
He’s told us not to blow it
Cause he knows it’s all worthwhile
He told me:
Let the children lose it
Let the children use it
Let all the children boogie

I had to phone someone so I picked on you
Hey, that’s far out so you heard him too!
Switch on the TV 
we may pick him up on channel two
Look out your window I can see his light

If we can sparkle he may land tonight
Don’t tell your poppa or he’ll get us locked up in fright

D e sixties zijn voorbij en hebben 
een zekere leemte achtergelaten. 
De jeugd die aan het opgroeien is 

in het nieuwe decennium, de jaren 70, kent 
wat meer luxe dan de generatie ervoor. Maar 
een groot deel van Engeland gaat nog steeds 
gebukt onder een grauwsluier van verborgen 
armoede. De workingclass beleeft het leven 
als uitzichtloos en tegelijk uitgestippeld: je 
gaat trouwen, werkt in de fabriek, krijgt kin-
deren, bezoekt de pub en de lokale voetbal-
club. Een verstikkende deken voor de jeugd 
die door overlevering vanuit de sixties en 
beter bereikbare media weet dat er ‘meer’ is. 

Het is 6 juli 1972 en de nog relatief onbe-
kende David Bowie verschijnt in Top of the 
Pops op de Britse televisie. Kleurentelevisie 
is inmiddels in de meeste huishoudens aan-
wezig en men beschikt over twee netten. 
Bowie treedt op als zijn alter ego Ziggy Star-
dust, een van de vele zal later blijken. Rood 
geverfd piekhaar, kleding en uiterlijk die 
zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. 

Er hebben al veel artiesten in vreemde 
uitdossingen de podia van Top of the Pops 
bevolkt, maar dit is nieuw! De generatie jon-
geren ervaart dit gelijk als hun muziek en de 
definitie van hun tijdperk. Het belangrijkste 
effect is dat er kennelijk mogelijkheden zijn 
om te ontsnappen aan de dagelijkse tredmo-
len van verveling en het uitgestippelde leven. 

Er gaat een schok door Engeland. Een 

Ivo Mijland is supervisor en contextueel hulpver-
lener VCW reg. Hij is auteur van diverse onder-
wijsboeken, waaronder De kracht van klagende 
ouders. Ivo is hoofdopleider van de tweejarige 
opleiding contextuele leerlingbegeleiding en 
verzorgt daarnaast een derde opleidingsjaar 
contextuele methodiek. Hij is tevens werkzaam in 
zijn eigen praktijk. www.ivomijland.nl

gevolgd om kinderen optimaal te laten leren 
en functioneren. Ook hier gaat het echter 
weer wringen als je deskundigheid koppelt 
aan existentiële loyaliteit. Want echt deskun-
dig zijn over een gezinssysteem is een vrijwel 
onmogelijke opdracht. Er zijn te veel syste-
mische invloeden die deskundigheid in een 
steeds veranderend perspectief plaatsen. 

Kijkend naar de verantwoordelijkheden 
zoals hierboven omschreven, is het samen-
gevat vooral van belang dat je ouders steeds 
als hulpbron blijft ontmoeten. Dat je blijft 
vasthouden aan het idee: hoe harder ouders 
tegenwerken, hoe meer jij moet trachten om 
samen te werken. 

De vader van Dik Trom had moeite te 
horen dat Dik een ondeugend ventje was. 
Ouders willen dat hun kind bijzonder is, en 
dat is ie… Dat ze zich op zoek naar die bij-
zonderheid soms op een hellend vlak bege-
ven, is geen onwil maar een diepgeworteld 
verlangen. Een verlangen naar een betere 
toekomst, een verlangen naar rechtvaardig-
heid. 

Zie je ouders die op de grens van veel-
eisendheid balanceren? Ontmoet ze dan als 
ouders van een bijzonder kind. Vanaf dat 
punt kun je samen reizen in een oprechte 
dialoog. t


