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Beter contact met leerlingen

Hoe kunnen leraren op kleurrijke basisscholen kinderen met probleemgedrag succesvol
begeleiden? Goed contact tussen leraar en leerling is cruciaal, maar dat is op deze scholen lang
niet altijd het geval.

Het contact tussen leraar en leerling op multiculturele scholen is lang niet altijd goed. De culturele
verschillen tussen school en thuis zijn vaak groot. Daarom is goed contact minder vanzelfsprekend. Als
kinderen emotioneel, sociaal of cognitief niet goed functioneren is het zinvol om als docent zicht te krijgen
op de omstandigheden waaronder ze leven. En op de steun die ze buiten school kunnen krijgen. Ook is
het goed als docenten zich bewust zijn van hun eigen westerse middle class referentiekader.

Het lectoraat 'Lesgeven in de multiculturele school' van de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht
doet empirisch onderzoek naar de leraarcompetenties die zorgen voor goede communicatie met
leerlingen. Het onderzoek staat onder leiding van taalkundige en lector Maaike Hajer. Leerkrachten zijn
daarbij een bron van kennis en ervaring. De onderzoekers halen hun verhalen naar boven via interviews
en bespreken video-opnames uit de klas samen met de docenten.

In dit dossier geeft Betsy Hijlkema een groot aantal tips. Ook kun je een literatuurlijst raadplegen.

Drs. Betsy Hijlkema werkt voor het Seminarium voor Orthopedagogiek en is lid van de kenniskring van het
Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school.

http://www.hu.nl/Lectoraten/Lectoraat+Doceren+in+de+multiculturele+school/Tweede+pagina+lectoraat.htm
http://www.onderwijsweb.nl/wiki/Wiki%20Pages/Lector.aspx
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Meer aandacht voor communicatie met leerlingen

Goed contact van leraren met hun leerlingen voorkomt vaak probleemgedrag. Leraren moeten zich
bewust worden van de eigen culturele bagage en de manier waarop die bijdraagt aan de
beeldvorming van de leerlingen in de kleurrijke klas.

Goed contact van leraren met hun leerlingen voorkomt vaak probleemgedrag, vindt orthopedagoge Betsy
Hijlkema van het lectoraat 'Lesgeven in de multiculturele school' van de Faculteit Educatie van de
Hogeschool Utrecht. Dat lijkt een open deur. Maar de praktijk op kleurrijke scholen leert dat een goed
contact tussen docent en leerling niet altijd vanzelf ontstaat. Vooral wanneer de leraar leerlingen met een
andere achtergrond benadert vanuit het eigen westerse middle class referentiekader.

Bewustzijn van eigen culturele bagage

Het is daarom goed als leraren (in opleiding) zich bewust worden van de eigen culturele bagage en de
manier waarop die bijdraagt aan de beeldvorming van de leerlingen in de kleurrijke klas. Dan zullen
leraren de kinderen en hun ouders minder benaderen vanuit stereotyperingen. Of vanuit onuitgesproken
veronderstelde cultuurverschillen. Het contact in de klas kan verbeteren wanneer leraren meer kennis
hebben van de leefwereld van kinderen met niet-westerse religies en culturen.

Kijken naar video-opnames van jezelf en anderen kan studenten en docenten helpen zich bewust te
worden van de eigen manier van communiceren met kinderen.

Goed contact met ouders hard nodig

Contact met de thuisssituatie is een voorwaarde voor de school om een beschermende rol waar te maken.
Een gericht ouderbeleid vanuit de school is nuttig. Met meer officiële contactmomenten en (her)invoering
van huisbezoek. Vooral kinderen met (potentieel) probleemgedrag hebben er veel aan als docenten hun
leefsituatie kennen en ook de pedagogische visie van hun ouders. Daar kan de aanpak dan op afgestemd
worden. Het helpt misverstanden voorkomen.

Docenten vertellen:

'Je hebt ouders heel hard nodig. Ze moeten het belang zien van wat een kind hier meemaakt.'

'Ouders willen wel dat hun kind wat doet, maar ondernemen weinig stimulerende activiteiten, zodat het
kind bijvoorbeeld zijn huiswerk maakt. Veel ouders weten het zelf ook niet. Die hebben ook zelf nauwelijks
een opleiding gehad.'

Hoe zorg je ervoor dat ouders thuis een goed leefklimaat scheppen voor hun kinderen? Hoe spreek je
ouders aan op het gedrag van hun kinderen? Hoe krijg je ouders binnen de school? In hoeverre en in
welke situaties ga je op bezoek bij ouders?

Tips om de afstand naar ouders te verkleinen:
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- Bespreek bij aanmelding van de leerling met de ouders wat ze van de school kunnen verwachten én wat
de school van de ouders verwacht.

- Stel allochtone medewerkers aan, zowel vakdocenten als in specifieke functies, en bewaak hun status en
inbreng in het team.

- Informeer ouders in hun eigen taal (per brief, telefonisch).

- Nodig ouders uit als gast in de klas en vraag hen in de les te vertellen over onderwerpen waar ze wat
vanaf weten. Of laat ze interviewen door hun kinderen.

- Besteed bij oudergesprekken over allochtone leerlingen meer aandacht aan de indirecte communicatie
en kom niet meteen ter zake. Schep een positieve sfeer en benadruk de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het kind.

Tips voor beter contact met kinderen:

- Zoek met elk kind contact: bij binnenkomst, of tijdens het knutselen of buitenspelen, tijdens werkjes, na
de les.

- Vermijd nooit het contact met ouders omdat je denkt dat zij dat misschien niet verwachten, of omdat je
bang bent voor communicatieproblemen.

- Straal expliciet uit dat je geïnteresseerd bent in de achtergrond van kinderen. En durf te vragen naar
zaken die je niet kent.

- Voel je een grote afstand met thuis, probeer die dan actief te overbruggen. Door huisbezoek, aanspreken
van ouders aan het hek of gesprekjes met het kind zelf.

- Wees alert op verschillen in cultuurpatronen maar kijk bij elk kind of dat ook echt speelt.

- Wanneer conflictjes op de loer liggen met kinderen, communiceer dan vooral ook non-verbaal. Houd
aanvaringen klein.

- Non-verbaal communiceren kan bijvoorbeeld door kinderen even aan te raken bij de schouder als ze in
de klas niet aan het werk zijn.

- Herstel na een terechtwijzing de relatie weer, laat het kind voelen dat het er mag zijn.

- Besteed bij kinderen met taalachterstand extra aandacht aan taal, ook tijdens vaklessen (zie ook dossier
Taalgericht vakonderwijs).

Drs. Betsy Hijlkema werkt voor het Seminarium voor Orthopedagogiek en is lid van de kenniskring van het
Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school.

http://www.hu.nl/Centra/SVO
http://www.hu.nl/Lectoraten/Lectoraat+Doceren+in+de+multiculturele+school/
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Alle rechten voorbehouden.
Er rust copyright op dit dossier en andere werken van Onderwijsweb.nl. De eigenaar van Onderwijsweb.nl, de Faculteit Educatie van de

Hogeschool Utrecht, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de op de website

gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken

en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals het verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk,

netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins hergebruik, is niet toegestaan, tenzij

Onderwijsweb.nl en de betreffende auteur als bron wordt vermeld. Commercieel hergebruik is alleen toegestaan met toestemming van

de Hogeschool Utrecht en de auteur. Twijfelt u of u gegevens van Onderwijsweb correct worden gebruikt, neemt u dan contact op met de

webredactie(redactie@onderwijsweb.nl).


