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Vraag 

Hoe kun je in een driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders een actieve 
deelname van ouders bevorderen? 
 
Kort antwoord 

Direct onderzoek over het voeren van driehoeksgesprekken op school lijkt niet voorhanden. 
Wel is er ander onderzoek dat aandachtspunten oplevert voor een driehoekgesprek op 
school. Het gaat om drie invalshoeken: ouderbetrokkenheid in het algemeen, de 
zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (het versterken van relatie, competentie en 
autonomie bij kinderen én hun ouders), en als derde de verschillende loyaliteiten in een 
driehoeksgesprek. 
 
Toelichting antwoord 

Onderzoek naar het ideale driehoeksgesprek ontbreekt 

Er is geen direct onderzoek bekend over hoe je het beste driehoeksgesprekken kunt 
voeren met de leerling en zijn ouders. Uit beschikbaar onderzoek kunnen we niet meer 
dan algemene uitgangspunten destilleren, zoals het belang van focus op 
onderwijsondersteunend gedrag thuis (Barr & Saltmarsh, 2014; Stefanski, Valli, Jacobson, 
2016) en het bieden van ruimte voor reflectie en feedback (Hoover-Dempsey e.a., 2002; 
Ishimaru, 2014). Binnen het mbo is ook sprake van een driehoeksrelatie, namelijk tussen 
student, opleiding en bedrijf. De deelnemers aan de driehoek verschillen, maar onderzoek 
maakt duidelijk dat het in de praktijk niet altijd lukt om een gelijkwaardige en 
wederkerige communicatie tot stand te brengen (Kennisrotonde, 2016). 
 
Wat de ideale frequentie van of de duur van een kindgesprek op school zou moeten zijn, 
is echter onbekend. 

Wel is er onderzoek een theorievorming bij thema’s die op indirecte wijze linken aan 
driehoeksgesprekken met leerlingen en hun ouders: ouderbetrokkenheid in het 
algemeen, de zelfdeterminatietheorie en loyaliteit tussen leerkrachten, leerlingen en 
ouders. 
 
 



 

 
Ouderbetrokkenheid stimuleren in het driehoeksgesprek 

Het driehoeksgesprek kan worden benut om de betrokkenheid van ouders bij het 
onderwijs aan hun kinderen te stimuleren, juist doordat alle partijen aanwezig zijn: leraar, 
kind en ouders. De leraar kan daardoor effectief gedrag ‘modelleren’ en zodoende 
effectieve ouderbetrokkenheid stimuleren. Een voorbeeld is het uitspreken van hoge 
verwachtingen. We weten uit onderzoek dat ouders daarmee het zelfbeeld van kinderen 
positief kunnen beïnvloeden (Desforges & Abouchaar, 2003). Leerkrachten kunnen daarin 
als ‘model’ fungeren voor ouders. Als zij positieve informatie geven over de ontwikkeling 
van het kind, helpt dat ouders om ook een positieve houding aan te nemen. Daarbij is het 
effectief als leraren de ouders concrete aanwijzingen geven hoe ze kinderen thuis kunnen 
ondersteunen. Ouders doen daardoor thuis meer aan ontwikkelingsstimulering, blijkt uit 
grootschalig kwantitatief onderzoek (Watkins, 1997). 

Ook Nederlands onderzoek laat zien dat de houding en verwachtingen van leraren van 
invloed zijn op ouderbetrokkenheid (Bakker, Denessen & Brus-Laeven, 2007). Uit 
hetzelfde onderzoek wordt ook duidelijk dat een negatieve houding van ouders averechts 
kan werken. Voorbeelden daarvan zijn controle door ouders bij huiswerk, sociale controle, 
regels of een druk van ouders om te presteren. Dit kan een negatief effect hebben op de 
motivatie en het leergedrag van kinderen (Bakker e.a., 2013; Trautwein et al., 2009). 
Toegepast op het driehoekgesprek betekent dit bijvoorbeeld dat tips als “Als u er nu op 
toeziet dat hij zijn huiswerk ook echt maakt…” ouders in een onwenselijke controlepositie 
kunnen brengen. 
 
Aandacht voor relatie, competentie en autonomie in het driehoeksgesprek 

De zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan kennen we in relatie tot het motiveren van 
leerlingen, maar kan ook worden toegepast op ouders. Deze theorie is in de afgelopen 
veertig jaar op basis van wetenschappelijk onderzoek ontwikkeld en toegepast in allerlei 
gebieden zoals onderwijs, sport, relaties en opvoeding (Van den Broeck e.a., 2009). Er is 
overigens ook kritiek op de theorie, bijvoorbeeld op de veronderstelde positieve invloed 
van zelfdeterminatie op leerprestaties (Kirschner, 2016). 

Volgens de theorie gelden de drie universele basisbehoeften niet alleen voor kinderen 
maar ook voor volwassenen – en dus ook voor leerkrachten en ouders. Ook zij hebben 
behoefte aan een gevoel van verbondenheid (relatie), competentie en autonomie. 
Verscheidene onderzoeken wijzen uit dat het van belang is met die behoeften rekening te 
houden, maar dat er niet altijd in wordt voorzien. 
 
In verschillende onderzoeken zijn aanwijzingen gevonden voor het belang van de 
verbondenheid of relatie tussen ouders en school (Goldring & Sullivan, 1996). Die relatie 
is erbij gebaat dat leraren de ouders steunen, hen vertrouwen geven en begrip voor het 
tonen (Jeynes, 2011; Santiago, Garbacz, Beattie, & Moore, 2016). Hoover-Dempsey en 
collega’s (2002) toonden aan dat respect hebben voor elkaars perspectief en elkaars 
expertise een belangrijke voorwaarde is om relaties tussen ouders en leraren te 
verbeteren. 

Volgens een Nederlandse combinatie van literatuurstudie en case studies wordt lang niet 
altijd voldaan aan de voorwaarden voor een goede relatie. Zo is de verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden tussen ouders en leraren niet altijd evenwichtig (Smit e.a., 
2007). Vaak wordt zelfs gesproken van een kloof tussen thuis- en schoolcultuur als het 



 

gaat om gezinnen met een lage sociaal-economische status (Bakker e.a., 2013; Van der 
Vegt, 2020). Ook met hoogopgeleide ouders is de relatie niet altijd gelijkwaardig. 
Leerkrachten krijgen bij deze ouders soms het gevoel dat hun deskundigheid in twijfel 
wordt getrokken (Oostdam & De Vries, 2014). 

Naast de goede relatie is het volgens de zelfdeterminatietheorie van belang dat ouders 
een gevoel van competentie hebben in gesprekken op school en genoeg autonomie 
ervaren om mee te beslissen over belangrijke zaken. Dit is niet vanzelfsprekend, vooral 
niet bij lager opgeleide en anderstalige ouders. Ouders die niet of nauwelijks Nederlands 
spreken kunnen zich onvoldoende competent voelen en hebben misschien een tolk nodig 
om volwaardig aan het gesprek deel te kunnen nemen. Wat betreft de autonomie: 
ervaren ouders voldoende inbreng en beslissingsbevoegdheid? Nederlands onderzoek leert 
dat leraren vaak de betrokkenheid van anderstalige ouders onderschatten, door een 
mismatch in verwachtingen (Bakker e.a., 2013). Dit leidt ertoe dat leraren hen te weinig 
om een actieve inbreng vragen en hen niet onvoldoende stimuleren in het nemen van hun 
rol. 
 
Loyaliteit tussen ouders, kind en leerkracht 

Het belang van de relatie is ook uitgewerkt in de contextuele benadering van Nagy, waarin 
loyaliteit een kernbegrip is. Loyaliteit speelt tussen ouders en kinderen, maar ook tussen 
kind en leerkracht en tussen ouders en leerkracht (Boelens, 2018). De theorie van Nagy 
wordt veel gebruikt in de praktijk en biedt handvatten om relaties te kunnen begrijpen, 
maar er is weinig empirisch onderzoek naar de theorie verricht (Debussche & Defloor, 
2009; Heughebaert, 2011). We geven hieronder enkele voorbeelden van de toepassing op 
driehoeksgesprekken, maar met de kanttekening dat nader onderzoek naar de toepassing 
theorie wenselijk is om van gefundeerde adviezen te kunnen spreken. 

Voortbouwend op de contextuele benadering kan de leerkracht tijdens een driehoeks- 
gesprek houden met de onderlinge loyaliteiten binnen de driehoek. Het kind ondervindt 
twee loyaliteiten, namelijk de loyaliteit van en naar zijn ouders, en de loyaliteit van en 
naar de leerkracht. Er is volgens Nagy echter een groot verschil tussen deze twee 
loyaliteiten. De loyaliteit tussen kind en ouders wordt ‘existentiële loyaliteit’ of ‘verticale 
loyaliteit’ genoemd. Daarmee bedoelt Nagy dat deze band onvoorwaardelijk is en altijd 
blijft bestaan. Het kind wil zijn ouders ten diepste niet teleurstellen. Elke andere relatie 
kenmerkt zich door de ‘verworven loyaliteit’ of ‘horizontale loyaliteit’ (Calle, 2013). 
Horizontale loyaliteit speelt tussen het kind en de leerkracht en ook tussen de leerkracht 
en de ouders. De leerkracht verwacht bijvoorbeeld loyaliteit van ouders op pedagogisch 
en didactisch gebied. Wanneer ouders daardoor in conflict komen met de verticale 
loyaliteit met hun kind, kunnen zij in een lastige situatie terecht komen. 

Hoe kunnen leerkrachten hiermee rekening houden tijdens een driehoeksgesprek? 
Redenerend vanuit de theorie van Nagy moeten ze er niet zozeer op uit zijn om de band 
van zichzelf met het kind en zijn ouders te versterken, maar juist de relatie tussen ouders 
en kind respecteren en aandacht geven. In de tweede plaats zou de leerkracht alert 
moeten zijn op loyaliteitsproblemen waarbij het kind denkt te moeten kiezen tussen zijn 
ouders en zijn leerkracht of nog erger: tussen beide ouders, aan wie het kind allebei 
loyaal wil zijn. Voor een leerkracht is het dan de opgave en de kunst om naar iedereen 
loyaal te blijven, zodat leerlingen en ouders hem of haar blijven vertrouwen. 
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