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In de oudercontacten op scholen worden de honneurs meestal waargenomen
door de moeders. Vaders laten zich een stuk minder zien. Dat hoeft niet zo te
zijn, weet David Kranenburg, oprichter van Actief Ouderschap. Een vaderavond
kan volgens hem al wonderen doen.
Vaders willen graag over opvoeden praten, maar
krijgen daar minder gelegenheid voor dan
moeders (Ho & Hiatt-Michael, 2013). Het is goed
om je dat te realiseren als je op school partnerschap met vaders wilt versterken. David
Kranenburg kent beide kanten van het educatief
partnerschap. Hij heeft 30 jaar in het onderwijs
gewerkt en is vader van twee zonen. Kranenburg richtte Actief Ouderschap op om professionals te stimuleren om samen met ouders te
werken aan kansen voor kinderen
En dan kan het zijn dat er op een willekeurige
avond in de school de hele gymzaal is gevuld
met vaders, die aan statafels bitterballen etend
over vaderschap praten. David Kranenburg: “Als
directeur op een basisschool heb ik gemerkt dat
je, als je samen optrekt met ouders, veel verder
komt met de stimulering van de brede ontwikkeling van kinderen. Vanuit mijn rol als vader
weet ik hoe fijn het is om over opvoeden te
praten.”
Belangrijk bij alle partnerschaptrajecten is dat je
start met het waarom, het WHY, zoals de golden
circle van Simon Sinek voorschrijft (zie afbeelding). Dit marketingmodel is ontwikkeld voor
bedrijven, zodat ze meer inzicht krijgen in hun

klanten en daar beter op in kunnen spelen. Het
onderscheidt een WHY een HOW en een WHAT.
Als we dit model toepassen op ouderbetrokkenheid ontstaat het volgende: het waarom verwijst
naar de kinderen en het vergroten van kansen
voor kinderen. Het hoe omvat de samenwerking
tussen ouders en professionals. Het wat ten
slotte betreft het inspireren van professionals
om de goede dingen te doen. David Kranenburg:
“Als een professional vandaag hetzelfde doet als
gisteren, kun je dan verwachten dat vaders wél
opeens iets anders gaan doen? Wij stimuleren
de professionals om goede dingen met de
vaders te doen.”

Wat:
professionals inspireren
tot samenwerken
Hoe:
samenwerken
met ouders
Waarom:
Vergroten van
kansen voor
kinderen
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Nadenken over partnerschap
met ouders
Maar wat zijn dan die goede dingen? Om
daarachter te komen kan de school onder
leiding van Actief Ouderschap een strategietraject met het team starten. Allereerst wordt
met het team gesproken over de samenwerking
met ouders. Voor het samen optrekken is het
belangrijk om te weten wat de wensen en
verwachtingen zijn van ouders en school.
Daarvoor organiseert Actief Ouderschap
wensen- en verwachtingenavonden. David
Kranenburg hanteert daarbij als uitgangspunt
dat de school een juiste benadering van ouders
vindt om samen te kunnen vertrekken. Hij heeft
daarbij het volgende beeld: kinderen en ouders
ontmoeten gedurende hun levensloop allerlei
professionals met wie kort en soms langer
contact is. Allemaal voegen ze in, en vertrekken
ze ook weer. Het is dus van belang om na te
denken over hoe je invoegt, samen optrekt en
dan ook weer uitvoegt. Voor het invoegen moet
je weten hoe je de ouder aanspreekt. Het vraagt
soms om doorzettingsvermogen om de juiste
snaar te raken.

Klachten ombuigen tot wensen
David Kranenburg en zijn collega’s begeleiden
de bijeenkomsten en zorgen ervoor dat beide
partijen zich vrij voelen om zich uit te spreken.
Klachten worden omgebogen tot wensen en
verwachtingen. Dat levert de ouders en de
school veel inspiratie op om samen door te
gaan. Voorbeelden van verwachtingen en
wensen van ouders zijn:
• School en thuis vullen elkaar aan en zijn
elkaars verlengstuk. Slimme onderlinge
communicatie tussen school en ouders, liefst
digitaal.
• De school moet ouders aanspreken op hun
competenties: wat kun je als ouder doen om
van nut te zijn voor je kind of de school?
• Geef goede voorlichting. Met name vanaf
groep 4 tot en met 6 weten ouders niet goed
wat er van hen wordt verwacht, wat ze voor de
school kunnen betekenen en wat ze thuis
kunnen doen met hun kind.
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De vaderavond
Een van de uitkomsten van zo’n inventarisatie
kan zijn dat er behoefte is aan een vaderavond.
Een vaderavond is voor Actief Ouderschap geen
doel op zich. Kranenburg: “Soms word ik door
een school gebeld en gevraagd om een vaderavond te begeleiden. Zo werkt het niet, want je
moet eerst weten wat er nodig is. Maar als de
avond aansluit bij de behoeften van vaders op
die school en het team staat achter het idee,
dan is het onze ervaring dat het een heel
succesvolle avond wordt.”
Hoe kan zo’n mannenavond verlopen? Ook hier
begint het bij het invoegen: de vaders worden
soms op ludieke wijze uitgenodigd. Een school
maakte bijvoorbeeld samen met de kinderen
uitnodigingen in de vorm van een sleutelhanger
met een like (“Mijn vader is de beste”): het sloeg
goed aan bij de vaders en de zaal liep vol. Bij het
uitnodigen wordt ook meteen duidelijk gemaakt
dat het een interactieve avond wordt, de
telefoon moet mee om te kunnen stemmen en
reageren.
Op de avond zelf zijn de vaders rond de statafels
gegroepeerd, zodat ze aan tafel staan met een
groep gelijkgestemden. Een goede binnenkomer
is de vraag: “Waarom ben je op deze avond
gekomen?” Dan blijkt dat sommige vaders
komen, “omdat ze altijd komen naar bijeenkomsten op school”, andere vaders “omdat hun kind
hen heeft uitgenodigd” en er zijn ook altijd veel
vaders die komen “omdat ze van hun vrouw
moesten”. Kranenburg: “Daar wordt dan
hartelijk om gelachen en de sfeer zit er goed in.”
Daarna gaat het gesprek over op de kern van de
avond, namelijk opvoeden. Vaders praten in
kleine groepen over datgene wat hen bezighoudt in de opvoeding. Door de vraag te stellen:
‘Waar ben jij goed in als vader?’ komen de
sportieve, de geldverdienende of de knutselvaders met elkaar in gesprek over de vraag:
‘Wat betekent dat dan voor jou als vader?’ De
leerkrachten gaan tussen de vaders staan en
doen 100 procent mee met het gesprek.

Leerkrachten zien soms op tegen het contact
met vaders, maar op zo’n avond ervaren zij dat
ze gelijkwaardige partners zijn.

Het gaat om de match
Uiteraard houden niet alle vaders van bitterballen en statafels, net zo min als alle moeders
goed kunnen tuinieren. Actief Ouderschap vindt
het belangrijk om samen met de school
manieren te vinden om alle ouders te benaderen. Dat kan alleen als de basis goed op orde is.
Scholen, maar ook gemeenten, willen graag
beginnen met een concreet product of een
concrete activiteit: een vaderavond, de verteltas,
VVE-thuis of Logo 3000. Kranenburg: “De
ervaring is dat dit zelden werkt: je moet eerst
werken aan de mindset en aan het gedrag van
de professionals, en zo snel mogelijk in gesprek
gaan met de ouders. Daarna kan er gekozen
worden voor leuke en spannende projecten, of
juist gewoon op dinsdagochtend of vrijdagmiddag na school koffiedrinken en praten over
opvoeden. Het allerbelangrijkste is om ouders te
vragen wat hen bezighoudt in de opvoeding van
de kinderen en te luisteren naar wat moeders
én vaders daarover te zeggen hebben.”

Heleen Versteegen is als senior adviseur werkzaam
bij Sardes.
David Kranenburg is directeur van Actief Ouderschap, een organisatie die zich inzet om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken
en die zich daarbij richt op de professionals.

Meer lezen
www.actiefouderschap.nl
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Tot slot vroegen wij David Kranenburg als
trendwatcher de volgende vraag te beantwoorden: welke trends zie jij in de invulling
van het vaderschap?
“Quality time is (weer) helemaal terug op de
agenda. Vaders willen graag een echte vader
zijn en hebben daarbij het traditionele beeld
in gedachte. Ze gaan met hun kind zwaarden
smeden en vuur maken. Verder lijkt het erop
dat we minder uit zijn op de benadrukking
van culturele verschillen. Dus een speciaal
aanbod voor bijvoorbeeld de ‘Marokkaanse
vader’ is niet meer van deze tijd.”
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Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Wij brengen
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen
en effectieve werkwijzen.
Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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