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Inleiding

Veel voorkomende vragen

Wie nodig je uit voor een ouderavond als je weet dat een moeder niet 
tegelijk met de vader en zijn nieuwe vriendin wil komen?

Wat doe je als leerkracht als je merkt dat een kind zich moeilijk kan 
concentreren omdat het thuis voortdurend ruzie heeft met zijn stiefvader?

Wat doe je met een leerling die op school gepest wordt omdat zij twee 
moeders heeft?

Wanneer spreek je ouders aan als je vermoedt dat een leerling slechtere 
cijfers haalt of zich minder sociaal gedraagt als gevolg van het leven 
thuis?

Hoe kun je in de les aandacht besteden aan nieuwe gezinsvormen zodat 
ieder kind in de klas zich erkend en gezien voelt?

Waar trek je de grens tussen school en privé?

Wat is het schoolbeleid ten aanzien van het groeiend aantal kinderen uit 
nieuwe gezinnen? 
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Nergens komt ‘thuis’ zo de school binnen als wanneer het gaat om leerlin-
gen uit nieuwe gezinnen. Voor leraren is het niet eenvoudig om op de 
juiste wijze en in de juiste mate te communiceren met leerlingen en 
 ouders. In iedere klas komt gemiddeld 20 procent van de leerlingen uit 
nieuwe gezinnen. In Vlaanderen nog iets meer dan in Nederland. Onder 
nieuwe gezinnen verstaan we eenoudergezinnen, stiefgezinnen of sa-
mengestelde gezinnen, co-oudergezinnen, en gezinnen met twee moe-
ders of twee vaders, de zogenaamde roze gezinnen.
Het aantal nieuwe gezinnen neemt zienderogen toe, vooral door het stij-
gend aantal scheidingen. Een scheiding is voor elke leerling ingrijpend en 
het daarna alleen wonen bij de moeder of de vader vaak een opgave. Maar 
niet alleen een scheiding, ook het overlijden van een van de ouders kan de 
oorzaak zijn van het ontstaan van een eenoudergezin. Na verloop van tijd 
ontmoeten de meeste ouders een nieuwe partner die in veel gevallen zelf 
ook kinderen heeft. Voor leerlingen is dit opnieuw wennen, zeker wan-
neer de moeder of vader samen gaat wonen met deze nieuwe partner. Uit 
Amerikaans onderzoek (Gelatt e.a., 2010) is zelfs gebleken dat de vor-
ming van een samengesteld gezin nog meer stress bij kinderen kan ver-
oorzaken dan de scheiding van de ouders. Naast alle veranderingen in het 
gezin is er ook nog de vaak ingewikkelde verhouding met de uitwonende 
ouder.
Deze voor kinderen ingrijpende gebeurtenissen vinden vooral plaats tij-
dens de schooljaren. Het loslaten van het bekende, het wennen aan het 
nieuwe en in veel gevallen het meemaken van een tweede scheiding – iets 
meer dan de helft van alle nieuwe gezinnen valt na verloop van tijd weer 
uiteen – is voor de meeste kinderen zwaar. Het zorgt voor veel onrust, 
onzekerheid en spanning en dit vindt zijn weerslag op de schoolresulta-
ten en het welzijn van het kind. De school is in veel gevallen een stabiele 
factor. Wanneer de leerling goed contact heeft met de leerkracht en de 
medeleerlingen zal het op school veel steun kunnen ervaren.
Dit handboek biedt inzicht in de kenmerken van nieuwe gezinnen, toont 
cijfers uit recent Nederlands en Vlaams onderzoek en geeft achtergrond-
informatie over de emotionele belevingswereld van de leerling. Boven-
dien geeft het boek tips en handvatten om in de lessen aandacht te beste-
den aan de verschillende nieuwe gezinsvormen, en een overzicht van 
interventiemogelijkheden. Leerkrachten en begeleiders komen aan het 
woord en er zijn diverse uitspraken van leerlingen opgenomen. De mees-
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te uitspraken zijn met bronvermelding, sommige citaten zijn algemeen 
en anoniem en daarom zonder specifieke aanduiding.
Centraal staan de leerkrachten en opvoeders van kinderen van 0 tot en 
met 18 jaar. Zij staan voor de taak om het welbevinden en de leerpresta-
ties van de leerlingen te bevorderen. Het boek is nadrukkelijk ook bedoeld 
voor leraren in opleiding. 
Het boek bestaat uit drie delen: Introductie, Praktijk en Gezinsvormen. 
De ‘Introductie’ gaat over de relatie tussen school en gezin, waarbij de 
positie van de leerling centraal staat. Er wordt uitgelegd wat wij onder 
nieuwe gezinnen verstaan en hoe gewoon nieuwe gezinnen zijn in Ne-
derland en Vlaanderen in de eenentwintigste eeuw.
Het deel ‘Praktijk’ gaat in op het communicatiebeleid en de communica-
tie tussen school en ouders uit nieuwe gezinnen. In elk hoofdstuk staan 
kinderen per leeftijdsgroep centraal: jonge kinderen, kinderen in het ba-
sisonderwijs en leerlingen in het voortgezet of secundair onderwijs. Tus-
sen deze hoofdstukken zijn geen scherpe grenzen. Met name hoofd-
stuk 7, ‘Kinderen op de basisschool’, bevat informatie die ook voor de 
leerkracht in het voortgezet onderwijs of secundair onderwijs relevant is. 
Deel twee wordt afgesloten met een aantal didactische werkvormen.
Deel drie ‘Gezinsvormen’ gaat in op enkele achtergronden, zoals de ont-
wikkeling van het gezin in de loop van de tijd en diverse vormen van nieu-
we gezinnen: kinderen uit eenoudergezinnen, nieuw samengestelde ge-
zinnen, co-oudergezinnen en roze gezinnen. Het boek gaat verder met de 
wettelijke regels over nieuwe gezinnen in Nederland en Vlaanderen, en 
met het bespreken van interventies en voorzieningen. Ter afsluiting volgt 
een aantal praktische en informatieve bijlagen.





Deel I

Introductie
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1
School en gezin: 

leerkracht – leerling – ouders

1.1  Inleiding
Zodra het kind de school binnenkomt, komt ook het gezin van het kind de school 
binnen. Het leven thuis bepaalt sterk de ontvankelijkheid van het kind op school. 
Dit geldt voor jonge kinderen maar ook voor pubers en adolescenten. Wanneer 
er thuis ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden, zoals een echtschei-
ding, het overlijden van een ouder, of de komst van een stiefouder, heeft dit direct 
zijn weerslag op de concentratie en de leerprestaties van de leerling. Wanneer die 
opmerkelijk dalen, staan leerkrachten voor de taak te achterhalen waar dit van-
daan komt. Is er op school iets dat niet aansluit? Of speelt de gezinssituatie een 
rol? En wat ga je vervolgens als leerkracht doen?

1.2  De school als betekenisvolle plaats
School is belangrijk. Het onderwijs bepaalt veel van onze mogelijkheden, 
met een goed diploma heb je meer kans op een passende baan. Dankzij 
stimulerend onderwijs voelt een leerling zich gesterkt in de maatschap-
pij. School is de plek waar kinderen leren denken en gevormd worden tot 
ontwikkelde mensen.
In een mensenleven neemt de schooltijd een grote en betekenisvolle 
plaats in. We hebben allemaal herinneringen aan onze eigen schooltijd. 
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Soms plezierige en goede, soms minder prettige. Dit laatste kan een ge-
volg zijn van slechte cijfers of magere studieresultaten. Het kan ook het 
gevolg zijn van het gevoel dat het thuis niet zo goed ging en dat leerkrach-
ten daar niet of nauwelijks van op de hoogte waren.
Als leerkracht sta je voor verschillende taken. De eerste taak is het over-
brengen van kennis en hiermee kinderen en jonge mensen de kans bie-
den om hun mogelijkheden te benutten en te ontwikkelen (Nussbaum, 
2011). Hiervoor moeten de leerlingen goed geïnformeerd worden over 
verschillende vakgebieden. Ze moeten geactiveerd en uitgedaagd wor-
den.
Naast kennisoverdracht is de school ook de plek om te leren samenleven. 
Kinderen ontdekken er wat ze willen en tegelijkertijd leren ze gevoelig te 
zijn voor wat anderen willen. Leerlingen moeten daarom op school leren 
onderzoeken, argumenteren en debatteren. Opdat ze volwassenen wor-
den die in staat zijn na te denken en te reflecteren op hun omgeving, hun 
werk, hun eigen leven en dat van anderen. Zodat ze zelf vorm kunnen 
geven aan een zinvol leven. Voor Aristoteles was een goed leven – datgene 
waar we allemaal naar verlangen en streven – in de eerste plaats goed sa-
menleven. De school is bij uitstek de plaats om dit te beoefenen. Naast het 
gezin.
Zodra kinderen de kinderopvang of de school binnenstappen (of ze nu 2, 
11 of 17 zijn) nemen ze hun eigen wereld mee: hun gezin. De plaats waar 
ze hun eerste woorden hebben geleerd. Waar de eerste afspraken zijn ge-
maakt over wat wel en niet kan. Waar de eerste indrukken de diepste zijn 
als het gaat over traditie, omgang met elkaar en de wijze waarop de sa-
menleving wordt gezien. In de klas ontmoeten school en gezin elkaar.
Na de schooldag is het gezin de plaats waar de leerlingen weer naar terug-
gaan. Waar (in meer of (zeer) mindere mate) geluisterd wordt naar de 
belevenissen van het kind, waar het geholpen wordt met huiswerk, of 
waar gesproken wordt over schoolkeuzes. Ook in de woonkamer ontmoe-
ten gezin en school elkaar.
Het leven thuis bepaalt voor een belangrijk deel de ontvankelijkheid van 
het kind op school. Niet alleen wanneer het jong is, maar ook wanneer het 
puber is of adolescent. Als het thuis niet goed gaat, vindt dit zijn weerslag 
op de concentratie van het kind, op het welbevinden in de klas, en op de 
schoolprestaties. Wanneer die opmerkelijk dalen, staan leerkrachten voor 
de taak te achterhalen waar dit vandaan komt. Is er op school iets dat niet 




