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10 vuistregels voor wat te doen met ouders die lijden aan een vorm van dwarsliggerites. 
Oftewel: wat te doen met boze ouders? 
 
Maar eerst even dit: 
-Niet alle ouders liggen dwars. Natuurlijk niet! En de dwarsliggende ouders liggen niet dwars om 
het dwarsliggen. Nooit! Hun dwarse gedrag is altijd, hoe dan ook, een signaal: er zit iets niet 
helemaal jofel, er zijn kinken in de kabels, er is een denkraam vastgeroest, er zit iets uit het 
eigen verleden in de weg…. Hoe dan ook: de communicatie stokt en hapert. De emoties 
vertroebelen het zicht. 
En dit: 
-Alle ouders willen het beste voor hun kind! Echt waar! En daar hebben ze veel voor over! Ze 
willen trots zijn op hun kind! Ze willen bijdragen aan een goede toekomst voor hun kind! Er loopt 
nergens op de hele wereld een ouder rond die handenwrijvend denkt: Hoe kan ik mijn kind nou 
es lekker de vernieling in helpen. NERREGENS!!! 
 
Dit gezegd hebbende , kom ik op de verschillende manieren waarop ouders kunnen dwarsliggen. 
Ik ga het lekker aandikken! Wees gewaarschuwd!  En weet ook dit: ONDER AL DEZE 
TYPERINGEN LIGT EEN GROTE ONZEKERHEID. Doe ik wel het goede voor mijn kind? Ben ik wel 
een goede vader voor mijn kind? Maak ik niet dezelfde kapitale fouten, die mijn moeder maakte? 
 

a. Er zijn ouders die dwarsliggen vanuit betweterigheid. Zij zijn de expert, jij bent de sukkel. 
b. Er zijn ouders die altijd een beschuldigende vinger heffen. Jij doet iets niet goed! 
c. Er zijn ouders die zich altijd aangevallen zullen voelen. Die vinden vaak iets niet eerlijk. 
d. Er zijn ouders die zich overal mee willen bemoeien. Die kunnen heel beledigd zijn, 

wanneer je ze van iets kleins niet op de hoogte hebt gebracht. Zij staan soms 3x in de 
week bij je in de klas met ‘ik heb even een vraagje’. 

e. Dan heb je de cynische ouders. Die zijn altijd negatief, over hun kind, maar vooral over 
school. Het is nooit goed genoeg voor hun kind. Dat kan heel arrogant overkomen! 

f. En ken je de januskop? De two-face? Daar heb je een goed contact mee, maar achter je 
rug komt er kritiek. Of een losse opmerking na een overigens goed gesprek. Ach weet je, 
juf Corinne, eigenlijk begrijp jij kinderen niet goed…. Duh? 

g. En ten slotte : de ouder die alles ontkent. Mijn kind doet nooit zoiets! Pesten? Huiswerk 
vergeten? Nee, hoor! Mijn kind is heel gehoorzaam, gaat op tijd naar bed en is altijd even 
braaf. Dus…eh…. Daar ligt het niet aan…. 

 
Herkenbaar? Mooi!. Dan kunnen we nu naar de 10 vuistregels. 
 
Vuist 1: 
Respecteer de woede. Neem het signaal serieus. Er is hoe dan ook iets aan de hand. 
Vuist 2: 
Ga met open vizier en zonder vooroordeel (daar heb je die betweter/ 
bemoeial/zeurpiet/zeikneus weer…) de dialoog aan. Een gesprek heeft de voorkeur boven een 
geschreven dialoog. Ga niet uitgebreid mailen met zo’n ouder. Je kunt de geschreven 
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boodschap niet bijsturen , geen nuances aanbrengen als je merkt dat dat nodig is. Je mist 
daarvoor de wederzijdse interactie. Dit geldt dus ook voor wat de ouder jou in woede mailt.  
Vuist 3: 
Probeer goed te luisteren naar wat er geschreeuwd, woedend gesist of kwaad gemaild wordt. 
Ga op zoek naar wat er onder de woede verstopt zit. Daar helpt de verdeling in soorten 
dwarsliggerites goed bij: is de ouder in kwestie bang, teleurgesteld, verdrietig? 
Vuist  4: 
Bereid het gesprek goed voor. Allen of samen met de intern begeleider of bouwcoördinator of 
vertrouwenspersoon. Wat is er feitelijk aan de uitbarsting vooraf gegaan? En steek daarbij ook 
de hand in eigen boezem. Nee, niet meteen alle schuld op je nemen en de boze ouder direct 
gelijk geven om van het conflict af te zijn. Dat lost niets op en er zijn grenzen! Nee, vraag het 
jezelf echt af: heb ik iets gemist of over het hoofd gezien? Vraag dat ook aan de boze ouders. 
Letterlijk: wat heb ik gemist? Is er iets dat ik moet weten? Blijf eerlijk en oprecht belangstellend 
naar hun antwoord. Maak dan je excuus voor het eventueel over het hoofd zien van de mogelijke 
pijnlijke gevolgen van één van jouw acties. Je bent niet onfeilbaar! Dat mag! 
Vuist 5: 
Blijf kalm en geduldig in de communicatie met de dwarsliggende ouder. Blijf luisteren en af en 
toe samenvatten of vragen naar verheldering. Is best moeilijk, hoor! Komt er een woedende 
ouder spontaan schuimbekkend op je af, zoek dan even een rustige maar openbare plek op om 
daar samen te gaan zitten, haal een glas water/ kop thee/ slok koffie voor de ouder en jezelf  en 
vraag ondertussen een collega om om de hoek te kijken… Schep voldoende afstand, maar wees 
niet afstandelijk. Ik vind daarbij het u zeggen erg onhandig…. Ik je en jij dan liever….. 
Vuist 6: 
Hou de rode draad vast! Namelijk de gezamenlijke wil om eruit te komen. De ouder wil dat ook! 
Betrek de ouder bij het zoeken naar de mogelijke oplossing. Wat werkt thuis goed? Wat kan 
daarvan mee naar school? Kunnen we een taakverdeling maken? Sommige ouders voelen zich 
pas gehoord, wanneer jij ze helemaal gelijk geeft. Dat zal ze niet altijd lukken! Pas hier voor op. 
Ze horen dan alleen wat ze willen horen. Poer dan niet verder, maar maak een vervolgafspraak. 
Vuist 7: 
Wees niet bang om de angel te gaan benoemen op enig moment in de communicatie. Dan pas 
kannie eruit!!! Doe dat rustig vragend of in het samenvatten tussendoor: Wat maakt je boos? 
Begrijp ik het goed, dat…..? 
Vuist 8: 
Deze is belangrijk: HET GAAT NIET OM JOU ALS PERSOON!  Al richt de aanval zich wel op jou 
en kunnen boze ouders heel persoonlijk worden. Jij vertegenwoordigt als het ware ‘het instituut’, 
‘de school’, ‘de macht’ die hun kind tekort heeft gedaan. Dit is de moeilijkste, helemaal bij de 
dolk in de rug ouder (zie type f!). Ze kunnen je behoorlijk raken! Probeer je daarvoor af te 
schermen met jouw begrip voor hun woede: ouders zijn kwetsbaar in hun kind. 
Vuist 9: 
Probeer het gesprek positief af te ronden. Denk aan het liedje van één van mijn favoriete 
filosofen: Julie Andrews/ Mary Poppins: Just a spoonful of sugar  helps the medicin go down…. 
Dus: Bedank de ouders voor hun eerlijkheid. Geef ze een compliment over hun betrokkenheid bij 
hun kind. Vertel, dat je hun inzet zeer waardeert en dat je veel aan hun kijk op de zaak hebt 
gehad. Al is dat soms niet helemaal waar….. En zeg iets aardig over hun kind! 
Vuist 10: 
Zorg ervoor, dat je een vervolgafspraak maakt en wacht niet tot ze weer boos bij je aankloppen. 
 
Zet ‘m op! 
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Meer vuisten nodig? Neem dan eens contact met mij op of stel een vraag via de mail. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


