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Voorwoord

Prof. dr. Jan van Daele kwam het kantoor binnen van het Instituut voor Didactiek en 
Andragogiek (IDEA) van de toenmalige UFSIA (Universiteit Antwerpen) en vroeg me 
of ik een spreker kon inleiden op de volgende directeursvergadering in Sint-Niklaas. 
Ik reageerde enigszins verbaasd op zijn vraag, waarop hij antwoordde: “Je bent com-
municatief, presenteert goed en zou een fantastische moderator zijn bij onze opleidin-
gen voor schooldirecties en (hulp)opvoedend personeel.” En zo begon mijn verhaal 
als educatief vormingswerker bij het IDEA, later het Centrum voor Andragogiek.

In het begin introduceerde ik sprekers vanuit de verschillende koepels en het Mi-
nisterie van Onderwijs en leidde ik de discussies en vragenrondes na de presentaties. 
Thema’s waren de regelgeving van het onderwijs, de rol van een directeur om duide-
lijkheid te creëren en de persoonlijke ontwikkeling van de directeurs. Ik was een en al 
oor en leerde veel bij on the job.

Ondertussen volgde ik een tweejarige opleiding bij de Lodewijk de Raet-Stichting 
als educatief vormingswerker sociale agogiek en een opleiding tot hr-verantwoorde-
lijke aan het toenmalige Instituut voor Postuniversitair Onderwijs (IPO) van de Uni-
versiteit Antwerpen.

In het begin van de jaren 1990 besloot ik als freelancer te gaan werken. Ik focuste op 
de ontwikkeling van thema’s over communicatie en leiderschap, specifiek toegespitst op 
schooldirecteurs die duidelijkheid in hun team wilden creëren. Op een bepaald moment 
kreeg ik telefoon van Marc Van den Brande, directeur-generaal van het Pedagogisch 
 Bureau Katholiek Onderwijs, die me liet weten dat ze op zoek waren naar educatieve me-
dewerkers in Vlaanderen die trainingen wilden geven aan leerkrachten van het katholiek 
onderwijs over sociale en agogische vaardigheden. Dat was de start van de nascholing en 
navorming van leerkrachten. Ik ben zo dankbaar dat ik dit heb mogen en kunnen doen.

Alle beginnende nascholers volgden residentiële seminaries over agogische vaar-
digheden en interactieve werkvormen. Later namen pedagogisch begeleiders van de 
verschillende regio’s die vormingen over. Ik werd gevraagd als vormingswerker voor 
de diverse onderwijskoepels in Vlaanderen en begon ook als trainer te werken voor 
het Ministerie van Onderwijs om hun communicatie met de scholen te optimaliseren.
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In duidelijke communicatie heb ik altijd geloofd, en ik heb ook de positieve effecten 
ervan ervaren. Wanneer een directeur duidelijk en consequent is in zijn communicatie, 
met een warm hart voor de mensen, dan is er veel mogelijk.

Maar in de praktijk heb ik gezien dat die duidelijkheid vaak te wensen overliet 
 omdat het hart voor de mensen het overnam of, omgekeerd, omdat hij zo duidelijk was 
maar geen rekening hield met de mensen. Geen van beiden bleef directeur.

Ik werkte in de vooropleiding voor schooldirecteurs van het GO!, in opleidingen voor 
scholen van het provinciaal onderwijs, en in de opleiding Professionalisering voor 
Schooldirecteurs van het katholiek onderwijs vanaf het begin. De vragen die ik kreeg 
in het begin van de vormingssessies, gaan zovele jaren later, in de huidige sessies, nog 
altijd over dezelfde thema’s, weliswaar met andere mensen. Blijkbaar lukt het niet om 
communicatie en leiderschap zomaar door te geven, van directeur op directeur. Het 
zijn persoonlijke vaardigheden die je ontwikkelt in een actuele context en waar geen 
gouden tips voor bestaan. Er zijn wel gouden tips die universeel zijn, maar of ze in 
jouw schoolcontext werken, is nog de vraag.

Voel je vrij om dit boek te lezen. Ik heb het geschreven omdat ik de waardevolle tips 
die ik gebruik in mijn workshops, ook op een andere manier wil delen met schooldi-
recteurs, pedagogisch begeleiders en nascholers. Dit jaar werd ik 60 jaar en als free-
lancer zal ik allicht nooit met pensioen gaan, maar met dit boek wil ik toch een eerste 
reflectie op mijn werk nalaten.

Bij de hoofdstukken horen ook oefeningen en instrumenten, die opgenomen zijn in de 
bijlagen achteraan. Ik raad je aan om die extra’s zeker door te nemen. Ze helpen je om 
hier je persoonlijke boek van te maken. Je vindt ze ook op de webpagina van het boek: 
www.uitgeverijacco.be/deduidelijkedirecteur. Zo kun je ze gemakkelijk downloaden 
en afdrukken. In dit boek zijn ze aangeduid met het downloadsymbool.

Achteraan in het boek is een bibliografie opgenomen met bronnen die mij geïnspi-
reerd en geïnformeerd hebben. Maar in de loop der jaren heb ik zoveel verzameld en 
gelezen, ook zaken waarvan ik de bron niet genoteerd heb.

Nog een opmerking: waar we het hebben over ‘hij’ en ‘hem’, bedoelen we natuur-
lijk ‘zij/hij’ en ‘haar/hem’. De geslachten zijn evenwaardig, maar de leesbaarheid 
heeft me doen kiezen voor één vorm.

Schooldirecteur is een boeiende en uitdagende job. De communicatie van de directeur 
bepaalt mee hoe het schoolpersoneel na de dagtaak de school verlaat en of de leerlin-
gen zich aangetrokken voelen tot de school, of net niet naar die school willen gaan.

De duidelijke directeur is het visitekaartje, de basis voor elke school.

F



Communiceren is voor iedereen een dagelijkse bezigheid, zoals ademhalen. Je schenkt 
er weinig aandacht aan zolang alles goed loopt. Maar er is weinig voor nodig om je 
gesprekspartner te laten denken of zeggen: ‘je zit niet op dezelfde golflengte’, ‘we 
spreken niet dezelfde taal’, ‘je luistert niet naar me’, ‘ik weet niet wat je bedoelt’, ...

Spreken zonder dat je de ander kwetst, is niet zo makkelijk in een schoolcontext én 
in de verantwoordelijke functie waarin je als directeur staat, maar dat geldt ook voor 
assertief reageren. Dat wordt je niet in de schoot geworpen en dat heb je zelf niet op 
school geleerd. In je klas was je heer en meester en communiceerde je dagelijks met 
je leerlingen. Nu ben je de schooldirecteur en heb je een andere rol. Vroeger was je 
misschien de collega uit hetzelfde team, of je kende het team helemaal niet omdat 
je uit een andere school kwam. Maar nu wordt van jou verwacht dat jij deze school 
leidt, stuurt, begeleidt en coacht en dat je daarbij jouw communicatieve vaardigheden 
inzet. Geen enkel schoolbestuur kiest immers een directeur die niet kan of wil com-
municeren, die zijn mond niet open durft te doen. Het is natuurlijk belangrijk dat je de 
wettelijke, juridisch-administratieve aspecten van je functie onder de knie krijgt, maar 
daarnaast zal vooral jouw communicatie het welslagen van je directieloopbaan bepa-
len. Ook over de schoolmuren heen is communicatie belangrijk. Waar jouw school 
in een groter geheel komt, zal je als directeur ook moeten communiceren en onder-
handelen met collega-directeurs. Sommigen zullen meer ervaring hebben dan jij en 
misschien ook assertiever zijn.

In mijn coaching- en vormingssessies ontmoet ik zowel beginnende als ervaren direc-
teurs. Maar beiden stellen me vaak de vraag: ‘Hoe pak ik mijn communicatie met die 
persoon best aan?’ Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven, noch heb ik een 
glazen bol. Wat ik wel doe in dit hoofdstuk, is een aantal inzichten meegeven en die 
vertalen naar de schoolpraktijk. Die inzichten zijn universeel, maar worden beïnvloed 
door de schoolcontext. Zowel nieuwe als ervaren directeurs kunnen er inspiratie uit 
halen voor zichzelf in relatie tot anderen. Ook schoolbestuursleden kunnen leren hoe 
ze hun communicatie met de schooldirecteurs kunnen optimaliseren.

Hoofdstuk 1

Basiscommunicatie
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In dit hoofdstuk lees je welke basisprincipes je dagelijks met de voeten zou kunnen 
treden en hoe het komt dat jij, als directeur, ook anderen tegen de borst stuit of kwetst. 
Je leert waardoor je je soms onterecht aangevallen voelt en je krijgt inzicht in hoe je 
daar het best op reageert om een goede functionele relatie met je personeel, ouders en 
anderen te behouden.

1.1 Communicatiemodel

1.1.1 Basiselementen

Elke communicatie bevat drie basiselementen: een zender, een ontvanger en een 
boodschap die hen beiden linkt. Zonder die drie elementen is er van communicatie 
geen sprake.

Het basismodel van communicatie is zo oud als de straat en toch  ... Doordat de 
context van de communicatie steeds verandert, zoals de omgeving, de actualiteit, de 
technische vooruitgang, de multiculturele samenleving, verandert ook het basismodel. 
Doordat de persoonlijkheden van zender en ontvanger veranderen, verandert ook het 
basismodel. Communicatie kan nooit hetzelfde zijn, daar zijn geen gouden regeltjes 
voor. Maar dat maakt communicatie ook zo boeiend, zo levendig. Het zijn mensen 
– levende wezens – die communicatie maken, zelfs al communiceren ze digitaal. Zo-
lang je leeft, kun je nooit niet communiceren. In jouw functie als schooldirecteur is 
het waardevol om te beseffen dat je nooit niet kunt communiceren.

Wanneer je als schooldirecteur spreekt met je team, een ouder of een collega uit het 
directieteam, dan doe je dat met een bedoeling. Je wilt bijvoorbeeld tot een afspraak 
komen, een probleem bespreken of iets meedelen zodat de ander er iets mee kan doen. 
Communicatie vertrekt dus vanuit jouw wil, jouw bedoeling, jouw wensen, gedachten 
en gevoelens.

1.1.2 Coderen

Die persoonlijke bedoeling ga je coderen in een boodschap: je kiest de vorm waarin 
je gaat communiceren (gesprek, mail, telefoon, sms ...) en de gepaste woorden voor 
de boodschap, eventueel ondersteund met visueel materiaal. Je kiest ook de context 
waarin je je boodschap brengt: het tijdstip (tijdens een vergadering, na schooltijd, on-
middellijk) en de plaats (jouw bureau, een klaslokaal, een vergaderzaal).

In die voorbereidende fase van communicatie kan er al ruis optreden:
�	 je zegt iets anders dan datgene wat je wilt zeggen;
�	 je weet niet goed hoe je datgene wat je wilt zeggen, onder woorden moet brengen;
�	 je houdt geen rekening met de omgevingsfactoren;
�	 je beseft niet hoe jouw boodschap kan overkomen bij de anderen;
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�	 je houdt geen rekening met mogelijke reacties van de anderen;
�	 ...

Je gaat ervan uit dat de andere persoon je altijd begrijpt en doet wat je verwacht. Maar 
dat is niet altijd zo. Die persoon heeft ook zijn gedachten, gevoelens en wensen. Hij 
hoort en ziet jouw boodschap, gaat die decoderen en er vervolgens op reageren. Dat 
is de wet van actie en reactie.

Communicatie is minstens iets meedelen. Maar wat deel je mee? Sommige directeurs 
denken dat ze enkel de inhoud van hun boodschap meedelen. Bij een zin als ‘breng die 
gegevens tegen vrijdag 15 uur binnen’, bijvoorbeeld, denk je misschien dat je alleen 
dat zegt. Maar eigenlijk deel je meer mee dan louter die inhoudelijke boodschap. Je 
deelt ook informatie mee over jezelf en over je relatie met de betrokken persoon.

Sommige mensen zijn blind of doof voor dergelijke relatieboodschappen. Ze be-
grijpen niet dat anderen zich gekwetst, belangrijk, gekleineerd, opgelucht ... kunnen 
voelen door de onderliggende relatieboodschappen. Bijvoorbeeld: iemand vraagt je 
of je even tijd hebt en je antwoordt ‘ja’, maar ondertussen verzamel je je papieren en 
kijk je de ander niet aan. Welk effect zou dat hebben op die persoon? Stel jezelf eens 
in zijn plaats. Wellicht vindt die dat verwarrend en respectloos. Hopelijk is die ander 
slim genoeg om de volgende vraag te stellen: ‘Past het nu echt of kom ik beter straks 
terug?’

Belangrijk om te weten is dat een relatieboodschap veel langer blijft hangen dan 
een inhoudelijke boodschap!

1.1.3 De zes stappen van communicatie

Communicatie is een dynamische aangelegenheid: tijdens een gesprek wisselen zen-
der en ontvanger voortdurend van rol. In die interpersoonlijke communicatie ont-
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staat een proces, een systeem van opeenvolgende synchrone stappen. Maar als één 
stap ontbreekt of slordig verloopt, dan kan het hele communicatieproces in elkaar 
storten.

Communicatie is ook een proces van interactie: een relatie tussen twee of meer 
personen die elkaar beïnvloeden door hun persoonlijkheden, houding en de manier 
waarop ze met elkaar spreken en naar elkaar luisteren.

Als je dat communicatieproces grondiger bekijkt, kom je uit op zes stappen:
�	 het doel van de communicatie;
�	 de woorden die de zender zegt (codering);
�	 de expressie van de zender;
�	 het registreren van de boodschap door de ontvanger;
�	 het begrijpen van de boodschap door de ontvanger (decodering);
�	 de interpretatie door de ontvanger.

1.2 Communicatievormen

We communiceren niet alleen met onze woorden. We kiezen ook een zeker stem-
volume en maken bijbehorende gebaren. We beschikken immers over verschillende 
communicatievormen:
�	 verbale communicatie: spreken, stijl, woordkeuze;
�	 non-verbale communicatie: mimiek, gebaren, houding, oogcontact, plaats, positie 

en afstand;
�	 schriftelijke communicatie: teksten, sms, afbeeldingen, hoofdletters, kleine letters, 

leestekens.

1.2.1 Verbale communicatie

Verbaal krachtige woorden zijn woorden die inspelen op je gesprekspartner of je doel-
publiek en waar zij gevoelig voor zijn. Ons taalgebruik is voor elk van ons heel per-
soonlijk en we hebben allemaal onze voorkeuren qua taalgebruik. Dat heeft te maken 
met onze denkpatronen en denkvoorkeuren (zie ook hoofdstuk 2). We zijn immers 
allemaal anders.

Oefening
Probeer om vooral jouw sterke verbale signalen te verhelderen en je verbale communicatie te 
analyseren.
Ben je je bewust van je stemvolume? Klinkt je stem zacht of luid? Heb je een heldere of schorre 
stem?
Waar leg je klemtonen? Of klinkt jouw stemgeluid eerder monotoon? Bouw je pauzes in of ratel 
je maar door?
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 4 Nederlands

De volgende ‘gouden regels voor de Nederlandse spreektaal’ van Jan L. Wage zijn 
interessant voor de directeur die Nederlands in een positieve en motiverende vorm wil 
gebruiken:
�	 Spreek correct Nederlands, zonder je voor een eventueel streekaccent te schamen.
�	 Vermijd geleerde vaktaal of vakjargon als er goede Nederlandse uitdrukkingen 

bestaan. Verklaar afkortingen, bijvoorbeeld aan ouders, die het vakjargon van de 
school niet dagelijks horen.

�	 Maak gebruik van voorbeelden en verhalen. Storytelling is ‘in’.
�	 Gebruik werkwoorden die je taal dynamisch maken. Gebruik weinig hulpwerk-

woorden zoals willen, kunnen, denken, morgen, durven.
�	 Vermijd ‘gewatteerde’ uitdrukkingen van psychotherapeuten. Met problemen, 

klachten, angsten en vragen ‘gaan we niet om’, maar we ‘lossen ze op’, ‘behande-
len’, ‘overwinnen’ en ‘beantwoorden’ ze.

�	 Behandel je Nederlandse taal ‘waardig’, het Nederlands is een mooie taal.

 4 Egopraat

Als je communiceert, benader je de werkelijkheid vanuit jouw persoonlijke referentie-
kader. Dat is het geheel van persoonlijke ervaringen, je opvoeding, je denkpatronen, je 
gewoonten, regels en normen waarnaar je je richt. Wanneer je in communicatie blijft 
vanuit je persoonlijke referentiekader zonder dat je in het referentiekader van je ge-
sprekspartner probeert te komen, dan wordt communicatie een middel om je ego op te 
blazen. Dat heet ‘egopraat’, een veelvoorkomende kwaal, ook in de onderwijswereld.

Sleutelzinnen zijn: ‘dat heb ik ook meegemaakt toen  ...’, ‘dat doet mij denken 
aan ...’, ‘ik zie het anders, namelijk ...’. Je geeft de indruk dat je naar de ander luistert, 
maar je neemt de leiding van het gesprek gewoon over! Wie meedoet aan egopraat, 
doet zijn uiterste best (vaak onbewust) om niet te luisteren naar wat de ander zegt en 
hoort zichzelf graag praten.

In samenwerkingsverbanden, dus ook in scholen, is de afwezigheid van luisterbe-
reidheid een ware ziekte. Is het niet zo dat de buitenwereld van de school meent dat 
‘mensen uit het onderwijs’ betweters zijn?

Als je zelf in een individueel gesprek beseft dat je gesprekspartner egopraat pleegt, ga 
dan bij jezelf na:
�	 Wat maakt dat hij het zo ziet en zijn verhaal wil laten horen?
�	 Wat maakt dat hij wel of niet naar je luistert?
�	 Welke elementen uit zijn egopraat kun je gebruiken om het doel van het gesprek 

weer aan te brengen?

Jij bent de enige persoon die de communicatie nu in een andere richting kunt bewe-
gen. Neem dus initiatief en bevraag het standpunt van de ander, want op dit punt zit 
je in een impasse. Impasses kun je doorbreken door te vertrekken vanuit gemeen-
schappelijkheden in visies. Vertrek niet van het verschil, maar van het gemeenschap-
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pelijke doel of de gemeenschappelijke bezorgdheid. Er is immers ‘meer dan één 
waarheid’.

 X Voorbeeld: De leerkracht, de zorgcoördinator, de directeur, een CLB-medewerker en de moe-
der van Jan zitten samen om over Jan te spreken. Volgens zijn moeder is Jan thuis een braaf, 
stil kind dat weinig over school vertelt. De ouders van Jan zijn gescheiden en hij woont om 
beurten een week bij zijn moeder en zijn vader, die allebei ondertussen een nieuw samengesteld 
gezin hebben. Zijn vader is niet bij het gesprek aanwezig. Jans moeder zegt dat haar ex-man 
Jan opzet tegen haar en hem gevechtstechnieken wil laten leren, zodat hij wat mondiger zou 
worden. De vader van Jan is zeer sportief en is al een paar keer zelf op de vuist gegaan.
Wat gebeurt er op school? Jan is een prima leerling, maar hij stelt subassertief gedrag. Hij 
gedraagt zich onzeker, observeert liever dan deel te nemen en heeft niet echt vriendjes in de 
klas. Hij werd al meerdere keren gepest door een haantje-de-voorste maar zijn moeder weet 
daar nog niets van, want Jan verzwijgt dat voor haar. In de klas zit Jan vaak te dromen; hij lijkt 
wel alles op te nemen maar de juf kan hem niet tot actieve deelname aanzetten.
Hoe denk je dat dit gesprek zal verlopen? Stel jezelf eens in de plaats van de directeur die 
het gesprek leidt. Hoe ga je ervoor zorgen dat die verschillende gesprekspartners op één lijn 
komen te staan in hun aanpak van Jan? In hoofdstuk 4 lees je er meer over.

1.2.2 Non-verbale communicatie

Op een gezicht kun je vele emoties aflezen. In het geval van woede bijvoorbeeld zie 
je de gespannen spieren in het gezicht en hoe de persoon die tracht te onderdruk-
ken. Het gezicht van de ander leert jou heel veel over die persoon. Het zijn allemaal 
aanduidingen van emoties: de manier van kijken, oogcontact of neergeslagen ogen, 
mondhoeken naar beneden, lippen op elkaar geperst, dromende ogen, actief volgende 
ogen ... Ook bewegingen en gebaren vertellen je zeer veel over hoe iemand zich voelt 
of wat hij van plan is. Observeer het gedrag van iemand die een einde aan een gesprek 
wil maken, hoe hij zich lichtjes afwendt, sneller van steunvoet verandert, oogcontact 
vermijdt, ...

Soms stuur je onbewust verschillende boodschappen uit met je lichaamstaal en je 
woorden. Er ontstaat een tegenstelling tussen wat je zegt en wat je doet. Je gespreks-
partner zal twijfelen en je niet geloven.

Het westerse cultuurpatroon heeft de geest lange tijd eenzijdig beklemtoond. Dat 
heeft onvermijdelijk geleid naar een sterke onderwaardering van de lichamelijkheid. 
Op wetenschappelijk, filosofisch en therapeutisch vlak heeft non-verbale communi-
catie een duidelijke plaats gekregen, maar in de concrete werkelijkheid van elke dag 
heeft de mens verleerd om de lichaamstaal te zien.

Non-verbale communicatie is zo oud als het mensdom, maar pas in het begin van 
de 20ste eeuw begon het eigenlijke onderzoek ernaar vanuit de vakgebieden psycho-
logie, psychiatrie, antropologie, sociologie en ethologie.

Een relatief jong studieterrein is de kinesica, de beschrijving en studie van li-
chaamsbewegingen. Een van de grondbeginselen is de overtuiging dat communicatie 
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enkel bestudeerd kan worden door het verbale en het non-verbale met elkaar te ver-
binden.

Een wereldwijde autoriteit op het gebied van non-verbale communicatie is Albert 
Mehrabian, voormalig hoogleraar psychologie aan de UCLA. Zijn bevindingen 
over tegenstrijdige boodschappen van gevoelens en opvattingen worden wereldwijd 
geciteerd op seminaries over menselijke communicatie. Ze zijn ook bekend als de 
7%-38%-55%-regel. Wanneer je iemand wilt beïnvloeden door je communicatie, zijn 
je woorden maar voor 7% belangrijk. Wat je zegt, moet natuurlijk juist zijn, maar 
of de anderen je geloven of niet, hangt af van de twee andere elementen: 38% van 
je boodschap komt geloofwaardig over door jouw stem en 55% van je boodschap 
wordt bepaald door jouw lichaamstaal. Mehrabian stelt dat elke rechtstreekse com-
municatie eigenlijk uit drie elementen bestaat: woorden, intonatie en lichaamstaal, 
en dat de non-verbale elementen van belang zijn voor het overdragen van gevoelens. 
Als dat allemaal niet met elkaar in overeenstemming is (als woorden en lichaamstaal 
niet overeenkomen), dat zijn we geneigd de lichaamstaal te geloven. Bijvoorbeeld: 
als je een speech geeft op school of een presentatie voor je schoolbestuur, dan zullen 
jouw non-verbale aanduidingen jouw overtuiging of geloofwaardigheid ondersteunen 
of tegenspreken.

Het moet gezegd dat Mehrabians onderzoek is gevoerd met een kleine, niet- diverse 
groep proefpersonen, maar ook andere onderzoekers hebben ondertussen bevestigd 
dat de uitwerking van non-verbale signalen groter is dan die van verbale signalen.

De kwaliteit van interactie tussen mensen onderling kan dus ‘afgelezen’ worden aan 
de non-verbale communicatie. Er zijn in de literatuur voorbeelden beschreven die dit 
(soms pijnlijk) duidelijk maken. Zo ontdekte bijvoorbeeld psycholoog en psychothe-
rapeut W.S. Condon dat wanneer het contact tussen ouder en kind goed is, dat afgele-
zen kan worden aan een soort synchrone lichaamsdans. Maar dat geldt ook andersom: 
er manifesteert zich weinig of geen contact in lichaamstaal en lichaamshouding die 
niet synchroniseert. Condon illustreert dat met het volgende verhaal. Een moeder en 
haar twee dochters (een tweeling) werden tijdens een therapiesessie gefilmd. Een van 
de dochters was een probleemkind. Toen ze die film herbekeken, merkten ze dat de 
synchroniciteit met beide dochters compleet anders was. De moeder en haar ‘nor-
male’ dochter bewogen volledig synchroon en voerden gedurende 95% van de tijd 
dezelfde lichaamshoudingen en bewegingen uit. Het probleemkind ging echter slechts 
zelden gelijk op met het ritme of de lichaamshouding van de andere twee. De weinige 
keren dat zij de lichaamshouding van haar moeder aannam, ging de moeder vrijwel 
onmiddellijk tot een andere houding over.

Dat fenomeen zien we ook in ons alledaagse leven. Ga op Valentijnsdag uit eten 
met je partner en observeer even de andere tafeltjes. Je merkt waar de liefde goed zit, 
waar die uitgeblust is en waar er meer interesse is voor gsm of sociale media. Dat fe-
nomeen merk je ook in je school. Bekijk de synchroniciteit in lichaamstaal tussen col-
lega’s die professioneel goed met elkaar kunnen samenwerken en de niet-synchrone 
lichaamstaal tussen personen die elkaars professionaliteit betwisten.
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Lichaamstaal is dus vooral een kwestie van aandacht en observatie. Als je praat, com-
municeer je ook met oogcontact, gelaatsexpressie, aanvullende gebaren vanuit een 
bepaalde houding. Ook je stemvolume, intonatie en spreeksnelheid is specifiek. Dat 
betekent dat je, als je spreekt, bewust of onbewust taal-begeleidende activiteiten ver-
richt. Je maakt gebruik van visuele en auditieve secundaire hulpmiddelen, ook taal-
ondersteunende of paralinguïstische communicatiemiddelen genoemd.

Maar zelfs als je niet praat, communiceer je. De visuele secundaire hulpmiddelen 
kun je niet alleen taalbegeleidend maar ook taalvervangend gebruiken. Je kunt woord-
loos, buiten de gesproken taal om, boodschappen doorgeven: enkel door je oogopslag, 
gelaatsexpressie, gebaren, houding ... Hoe kom je op maandagochtend op school aan? 
Je leerkrachten hebben al veel woordloze communicatie over je gekregen. Die taal-
vervangende middelen noemen we non-verbale communicatiemiddelen. Ook de non-
verbale codes worden vrijwel altijd in combinatie gebruikt. Je gebaren combineer je 
bijvoorbeeld met een vragende, angstige of ongeduldige blik. Als je iets niet begrijpt 
en je wilt dat duidelijk maken of je wilt meer uitleg, dan zul je niet alleen je wenkbrau-
wen fronsen, maar dan maak je van je hele gezicht een vraagteken.

Met de oefening in bijlage 1 check je hoe goed je zelf gezichtsuitdrukkingen kunt 
interpreteren. Zie ook www.uitgeverijacco.be/deduidelijkedirecteur

 4 Aandachtspunten om jouw non-verbale communicatie te verbeteren

Jouw gezicht spreekt boekdelen. Is dat iets wat je soms te horen krijgt? Hierin schuilt 
dan zowel een gevaar als een kans. Het kan bijvoorbeeld een gevaar betekenen omdat 
je emoties direct op je gezicht af te lezen staan. Maar niet alleen via ons gezicht, maar 
ook met ons hele lichaam geven we de ander heel veel informatie mee.

Oogcontact houden met je gesprekspartner is ontzettend belangrijk. Het geeft de per-
soon het gevoel dat je bij de les bent en oprecht interesse hebt voor wat hij te vertellen 
heeft. Toch kun je er heel makkelijk de mist mee ingaan. De ander constant recht aan 
blijven kijken, zal hem een onprettig gevoel geven Bij heel formele gesprekken op 
school heb je ook documenten bij de hand waarnaar je even kunt kijken, zodat het 
oogcontact gedoseerd wordt. Oogcontact houden wordt ook moeilijker als de andere 
persoon in een dominantere positie zit, zoals een lid van het schoolbestuur of de in-
specteur bij een doorlichting. Wie naar de grond staart, oogt al snel nerveus en zelfs 
onbetrouwbaar.

Tijdens een gesprek met een ouder is het misschien niet echt de bedoeling dat je ge-
zicht telkens verraadt hoe je ergens over denkt. Het is dus aan te raden om je gezichts-
uitdrukking enigszins onder controle te houden. Frons niet te snel en te vaak, want 
dat geeft de indruk dat je het niet eens bent met wat er gezegd wordt. Een glimlach 
kost niets. Dat is ook de gemakkelijkste manier om je gesprekspartner een prettig 
gevoel te geven. Als je luistert, is een open en ontspannen gezicht zonder gefronste 
wenkbrauwen de beste optie. Continu glimlachen komt heel onnatuurlijk over. Als 
directeur let je beter ook op je gezichtsuitdrukking wanneer je geconcentreerd bent of 

F
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nadenkt. Veel mensen hebben dan de neiging om boos of chagrijnig te kijken, maar 
zijn zich daarvan niet bewust. Ontspan je gezichtsspieren. Oefen verschillende ge-
zichtsuitdrukkingen voor de spiegel en leer zo neutraal en ontspannen kijken.

Je lichaamshouding is bepalend voor de manier waarop je overkomt. Denk eens aan 
de manier waarop je tijdens een oudercontact voor de groep ouders staat. Wil je vooral 
autoriteit uitstralen? Sta dan rechtop met je schouders naar achteren. Hef je hoofd 
omhoog en steek je kin iets vooruit.

Liever openheid? Richt dan je lichaam en je hoofd naar je gesprekspartners toe. In 
interpersoonlijke gesprekken steek je je kin niet vooruit en houd je je hoofd een beetje 
schuin. Je zult automatisch knikken als je gesprekspartner iets vertelt.

De handen zeggen veel meer dan je denkt. Hoe geef jij iemand een hand? Is dat 
een stevige handdruk? Of geef je een zachte handdruk? Dat kan dan overkomen als 
iemand met weinig daadkracht. Ook nog handig om te weten: schud de hand van de 
ander niet te lang of te uitbundig. Een van de slechtste handdrukken is zo vaak schud-
den dat de hele arm van de ander mee zwiert. Zo kom je overdreven enthousiast of 
zelfs hopeloos over. Gebruik tijdens een gesprek je handen om dingen aan te wijzen en 
om je woorden met gebaren te ondersteunen. Maar maak alleen gebaren die je verhaal 
ondersteunen. Met je haar spelen, aan je kleding friemelen of op je nagels bijten, komt 
afleidend en nerveus over.

Bungelen je armen maar een beetje langs je lichaam als je je personeel toespreekt 
tijdens de personeelsvergadering? Of houd je ze gekruist voor de borst? Dat kan voor 
een defensieve of ongeïnteresseerde houding zorgen. Wilde, wijde gebaren zijn ook 
niet verstandig. Dat kan overenthousiasme, onvolwassenheid of zelfs onzekerheid 
suggereren. De beste houding is om je armen naast je lichaam te houden, boven je 
heupen. Daarmee maak je een zelfverzekerde en ontspannen indruk, zeker als je tij-
dens een vergadering toelichting moet geven.

Ook wat je met je benen doet, is van belang. Ben jij iemand die heftig met de benen 
of voeten heen en weer wiebelt? Dat duidt op zenuwen of spanning. Als je je benen 
over elkaar kruist, ben je sneller geneigd om met de voeten te wiebelen. Rust het ene 
been op de knie van het andere been, dan kan dat arrogant overkomen. Het is beter 
om alleen je enkels te kruisen of om je voeten naast elkaar op de grond te zetten. 
Daarmee maak je een zelfverzekerde indruk en het is bovendien veel beter voor je 
bloedsomloop.

Een bijzonder effectieve lichaamshouding is spiegelen: je gesprekspartner in zijn ge-
drag en uitdrukking volgen. Mensen die qua gedachte op één lijn zitten en op elkaar 
afgestemd zijn, nemen in veel gevallen automatisch elkaars houding over. Dat wordt 
synchroniciteit genoemd (zie hoger, cf. W.S. Condon).

Naast deze lichaamssignalen zijn er nog veel meer manieren waarop je non-verbale 
boodschappen doorgeeft.
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Oefening
Analyseer bij jezelf of je onbewuste signalen uitstuurt en bedenk hoe ze geïnterpreteerd kunnen 
worden. Weeg voor jezelf af hoe de volgende codes op jou van toepassing zijn:
�	 lichaams- en gedragscodes:

�	 de wijze waarop je beweegt in een situatie (rustige bewegingen);
�	 de wijze waarop je over de speelplaats loopt (zelfverzekerd en in een rustig tempo);
�	 de wijze waarop je zit in een gesprek  (met je twee benen naast elkaar en de onderarmen 

op de tafel - met je benen gericht naar de andere persoon als je geen tafel hebt);
�	 de wijze waarop je zwijgt in een gesprek (met je lippen losjes op elkaar, oogcontact  houdende);
�	 de plaats die je inneemt in een gespreksruimte (in een hoek van 45° laat je toe én oog-

contact te houden én tegelijkertijd documenten door te nemen);
�	 de aanrakingen die je je permitteert (vermijdt aanrakingen zoals kneepjes in de arm, over-

dreven schouderklopjes, je hand op de benen van de andere, …);
�	 ongewilde codes: blozen, verbleken, transpireren, beven;

�	 geluidscodes:
�	 ongearticuleerde kreten slaken;
�	 grommen;
�	 brommen (afkeurend, instemmend);
�	 keelschrapen;
�	 hummen (hm, hm);
�	 snikken;
�	 giechelen;

�	 uiterlijke verzorgingscodes:
�	 de keuze van je kleding (directeur heeft een voorbeeldfunctie);
�	 haardracht;
�	 make-up;
�	 parfumgebruik;
�	 sieraden;
�	 schoenen;

�	 vlagsignalen:
�	 afbeeldingen en tekeningen;
�	 borden;
�	 pictogrammen;

�	 plaats en afstand:
�	 aparte ontvangstruimte waar discreet gesproken kan worden;
�	 zichtbaar voor iedereen;
�	 dichtbij of veraf;
�	 de opstelling van de vergaderzaal.

Met de oefening in bijlage 2 denk je na over de non-verbale codes die je zelf (bewust) 
gebruikt en hoe die van anderen jou beïnvloeden. Zie ook www.uitgeverijacco.be/
deduidelijkedirecteur

1.2.3 Schriftelijke communicatie

Schriftelijke communicatie maakt ook inherent deel uit van het takenpakket van een 
directeur, dus houd je hier ook best rekening met een aantal regels. Zo weet je allicht 
dat kernwoorden en kernsignalen belangrijk zijn, dat je zoveel mogelijk hoofdletters 
vermijdt in een presentatie omdat dat de leesbaarheid bevordert, en dat je het onder-

F
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werp van je e-mails beter aanpast in plaats van telkens opnieuw op ‘beantwoorden’ te 
klikken. Voor meer informatie hieromtrent ga je best te rade bij professionals inzake 
schriftelijke communicatie.

1.3 Communicatiekanalen

Een basisvoorwaarde voor een duidelijke communicatie op school is dat de juiste inter-
ne communicatiekanalen worden ingezet. Het is nuttig om alle communicatiekanalen 
uit te tekenen tussen het personeel, andere directeurs, de leerlingen, de ouders ... Zo zie 
je wat efficiënt verloopt, welk communicatiekanaal wordt ingezet, waar er overlap-
pingen zijn, enzovoort.

Er zijn twee circuits van communicatiekanalen: het persoonlijke en parallelle com-
municatiecircuit.

Het persoonlijke communicatiecircuit loopt tussen de directeur(s) onderling en tus-
sen de directeur en elk individueel personeelslid. Breng je dat persoonlijke commu-
nicatiecircuit in kaart, vraag je dan af of de beroepsmatige communicatie met elk 
personeelslid afzonderlijk open, professioneel én rechtstreeks is. Bijvoorbeeld:
�	 Als jij die persoon feedback moet geven, kun je dat dan rechtstreeks doen of aarzel 

je om hem aan te spreken?
�	 Krijg jij tijdig informatie van die persoon?
�	 Als die persoon met iets zit, spreekt hij jou dan rechtstreeks aan of gebeurt de com-

municatie via een derde persoon?

Communicatiemiddelen in het persoonlijke circuit zijn individuele gesprekken, te-
lefoontjes, sms’jes en soms ook, maar in mindere mate mails (enkel voor praktische  
informatie).

In het persoonlijke circuit kun je de boodschap gemakkelijk aanpassen. Die kanalen 
worden gebruikt voor kleine informatieve en persoonlijke boodschappen, maar ook 
voor boodschappen met een emotionele inhoud, of die weerstand of irritatie kunnen 
veroorzaken. Het gebruik van dit kanaal is vrij tijdsintensief. Het wordt zowel top-
down als bottom-up gebruikt.

Het parallelle communicatiecircuit behandelt de informatiedoorstroming naar en 
van groepen: directieteam, schoolbestuur, kernteam, zorgteam, werkgroepen, kleuter-
juffen, leerkrachten wiskunde, ICT, ouders, enzovoort.

Dat is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te informeren op een zo kort mogelijke 
tijd. Het is een eenrichtingsverkeer top-down en het bereik is groot. De boodschap 
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is niet aanpasbaar en de nadruk ligt louter op informatie, zodat er weinig ruis of sto-
ring kan ontstaan. De parallelle kanalen zijn brieven, mails, vergaderingen, intranet, 
muurborden, nieuwsbrieven, personeelskrantjes, verslagen, rapporten van projecten, 
Facebook-pagina’s, schoolwebsite, online platforms.

Reacties op boodschappen van het parallelle circuit gebeuren het best via het persoon-
lijke circuit en niet via hetzelfde kanaal terug.

Oefening
Analyseer welke communicatiekanalen bij jou op school efficiënt en effectief zijn aan de hand 
van een organigram van de school.
Maak twee organigrammen van je school: een om de persoonlijke communicatiekanalen in kaart 
te brengen en een tweede om de parallelle communicatiekanalen te tekenen.

Het persoonlijke circuit

Maak of gebruik een organigram waarop alle personeelsleden van de school en jijzelf individu-
eel vermeld zijn. Dat kan met een foto, met de algemene benaming (bijvoorbeeld: ‘juf 1ste jaar’) 
of met de persoonlijke naam (bijvoorbeeld: ‘juf Suzanne‘).
Teken een lijn in het zwart of blauw met twee pijlen aan elke kant als de communicatie tussen 
jullie positief is volgens jou. Je tekent een lijn in het groen als je vindt dat de communicatie beter 
kan. Groen is immers de kleur van de hoop (op verbetering). Je tekent een rode lijn als de com-
municatie zeer slecht of onbestaande is.
Neem ook je collega-directeur op in dit organigram.
Let wel: het gaat hier over de professionele communicatie tussen twee personen, niet over jullie 
interpersoonlijke relatie, of je elkaar sympathiek vindt of niet is niet het onderwerp.

Het parallelle circuit

Maak een organigram waarop de groepen aangeduid zijn: directieteam, schoolbestuur, kern-
team, zorgteam, werkgroepen, kleuterjuffen, leerkrachten wiskunde, ICT, ouders ...
Wanneer je jouw parallelle communicatiekanalen hebt uitgetekend en hebt aangegeven welke ka-
nalen jij gebruikt naar de verschillende doelgroepen, stel je dan onder meer de volgende vragen:
�	 Zijn er overlappingen in die kanalen?
�	 Zijn alle kanalen efficiënt?
�	 Gebruik ik die kanalen systematisch?
�	 Weet de doelgroep wanneer ze informatie zullen krijgen?
�	 Gebruik ik te pas en te onpas die kanalen?
�	 Gebruik ik te veel kanalen?
�	 Steek ik er te veel tijd in?
�	 Waar kan ik vereenvoudigen?
�	 Hoe zorg ik voor meer transparantie?
�	 Bewaak ik de huisstijl van de school?
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1.4 Communicatieniveaus en reptielgedrag

1.4.1 Vier niveaus van communicatie

Als je communiceert, geef je een boodschap door op vier niveaus. Stel je de volgende 
situatie eens voor: een leerkracht stormt brutaal je kantoor binnen en roept: “Als we 
die mail naar de ouders sturen, dan ben ik wel benieuwd naar de reacties.” Hoe reageer 
je, waar focus je dan op?
�	 Wat zijn de feiten, de inhoudelijk waarneembare elementen? Waarover gaat het 

precies?
�	 Vanuit welke emotie geeft de leerkracht die boodschap? Is hij blij, boos, bedroefd, 

bezorgd, bang?
�	 Vanuit welke relatie communiceert de leerkracht? Vanuit een hogere, een lagere of 

een gelijkwaardige positie?
�	 Welk appel stuurt de leerkracht uit? Wat verwacht de leerkracht van jou?

In elke boodschap zitten die vier niveaus verpakt. Belangrijk is dat je doorvraagt over 
de feiten en de emoties benoemt die je hoort. Het is ook goed om te vragen welke 
verwachtingen je gesprekspartner heeft van het gesprek. Heel vaak voel je je als di-
recteur zo verantwoordelijk dat je denkt dat jij voor alles een oplossing moet bieden. 
Dat is niet altijd zo. Vraag in het begin van een gesprek wat je gesprekspartner van 
jou verwacht. Het is mogelijk dat hij antwoordt: ‘gewoon even luisteren’ of ‘zeggen 
wat ik moet doen’, of ‘een oplossing bieden’. Breng het gesprek op een gelijkwaar-
dige positie, laat je niet intimideren of kleineren, maar ga zelf ook niet vanuit een ho-
gere positie het gesprek domineren. Dat brengt alleen maar heibel en misverstanden.

Een gouden tip: vraag meteen ‘wat kan ik voor je doen?’ Dat werkt écht!

Ook als je als directeur zelf een gesprek aangaat of een moeilijke boodschap moet 
overbrengen, is het belangrijk dat je die vier niveaus verduidelijkt naar je gespreks-
partner:
�	 je blijft bij de feiten die inhoudelijk vast te stellen zijn;
�	 je zegt hoe je je bij die feiten voelt;
�	 je vertrekt vanuit een gelijkwaardige positie;
�	 je geeft aan wat je van je gesprekspartner verwacht.

Bereid dat gesprek voor met de vier niveaus in je achterhoofd.

1.4.2 Reptielgedrag

In de jaren 1980 is er heel wat onderzoek gedaan naar de verschillende breinlagen in 
onze hersenen. Het brein kan verdeeld worden in drie evolutionair ontwikkelde lagen: 
de neocortex, het zoogdierenbrein en het reptielenbrein. De neocortex is de evolutionair 
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jongste laag van het brein. In vergelijking met andere zoogdieren is die laag bij de mens 
het meest ontwikkeld. De neocortex is vooral verantwoordelijk voor de bewust verwer-
king van informatie en stelt ons in staat om rationeel te redeneren. Het zoogdierenbrein 
is de evolutionair oudere laag onder de neocortex. Die laag regelt veel onbewuste pro-
cessen, zoals onze emoties, onze persoonlijkheid en een deel van ons geheugen.

Het reptielenbrein is de oudste laag in onze hersenen. Het is verantwoordelijk voor 
onze primaire overlevingsdrang, die ontstaat vanuit angst. De Britse auteur en spreker 
David Icke verwijst vaak naar het reptielenbrein. Volgens hem zijn er in onze wereld 
machten die er baat bij hebben dat de mensheid leeft vanuit angst in plaats van liefde. 
Die machten oefenen controle uit op de mensheid door de angst bij de mensen aan te 
wakkeren en te manipuleren. Elke mens kan echter voor zichzelf beslissen om daar niet 
in mee te gaan. En dat laatste is belangrijk om te onthouden voor onze communicatie!

Wat gebeurt er als wij ons aangevallen voelen? Dan gaan we precies hetzelfde gedrag 
vertonen als een reptiel dat zich in het nauw gedreven voelt, aangevallen wordt of zich 
aangevallen voelt. We gaan dan reageren vanuit ons overlevingsmechanisme, dat in de 
hersenstam wordt geactiveerd.

Een eerste mogelijke reactie is vechten: aanvallen met woorden, verbaal agressief 
reageren, je niet laten doen, van je afbijten. We kunnen ook vluchten: niets zeggen, 
ontwijken, niet durven te antwoorden, weglopen, bang zijn. Of we kunnen verstijven: 
niets zeggen, niet weten hoe te reageren, blokkeren en achteraf denken ‘had ik maar 
zus of zo gereageerd’. Die drie reacties lokken elkaar uit.

 X Voorbeeld: Ik herinner me nog dat moment toen mijn leidinggevende vroeg of ik even naar zijn kan-
toor wou komen. Ik was toen aan de slag als educatief vormingswerker in een centrum voor school-
management. Ik was erg enthousiast want ik deed mijn werk heel graag. Toen ik bij hem kwam, zag 
ik aan zijn mimiek en lichaamshouding dat de boodschap niet zo positief zou zijn. Ik schrok dan ook 
erg van wat hij me vertelde. De boodschap die ik te horen kreeg, strookte helemaal niet met mijn 
referentiekader. Ik dacht dat ik de activiteiten en de taken die ik verzorgde, naar behoren uitvoerde, 
maar mijn chef was niet tevreden over een aantal punten. Dat hoorde ik niet, maar ik zag en voelde 
wel zijn agressieve taal. Ik luisterde zelfs niet meer. Totaal overstuur en zonder te durven reageren, 
keerde ik terug naar mijn bureau. Daar merkte ik dat het hoog tijd was om naar huis te gaan. Ik 
moest mijn kleuter nog ophalen bij mijn moeder, die na schooltijd voor hem zorgde. Ik reed veel 
te snel, vertrok met gierende banden aan elk verkeerslicht en bij mijn ouders moest iedereen het 
ontgelden. Ik voelde me aangevallen, was verstijfd, was gevlucht en vocht het nu uit op de anderen.
De volgende dag had ik de moed om naar mijn leidinggevende te gaan en te vragen wat er echt 
aan de hand was. Ik was vastberaden om door te vragen naar de feiten, emoties en verwach-
tingen. Het resultaat was verbluffend. Ik zag een bezorgde leidinggevende die het goed met me 
voor had, maar die niet wist hoe hij mij feedback moest geven over mijn functioneren.
Nu, jaren later, ben ik hem nog steeds dankbaar dat ik die feedback gekregen heb. Niet voor 
de wijze waarop, want het kwam binnen als een vies geschenk. Maar eigenlijk zat er onder de 
vieze verpakking een boodschap van zorg en liefde.

Als directeur kun je zelf reptielgedrag vertonen, maar het is ook belangrijk dat je er re-
kening mee houdt dat de mensen in jouw team er ook mee te maken kunnen krijgen ... 
Merk je dat iemand dat reptielgedrag vertoont, dan ga je best in metacommunicatie en 


