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Albeda College Rotterdam: samenwerking met omgeving centraal 

Het Albeda College gaat voor een sterk sociale benadering en wil actief opereren op het 

grensvlak van onderwijs en werk. En dat doe je samen! Samen met studenten, hun ouders, 

bedrijven en instellingen en de gemeenten in de regio.  

Het Albeda College zet zich in om waar te maken waar het voor staat: zoveel mogelijk jongeren 

en volwassenen duurzaam opleiden tot vakman of vakvrouw en ontwikkelen tot actief burger. 

Dat doet de opleiding niet alleen, maar samen met alle stakeholders. 

 

Verpleegkunde opleiding 

Initiatiefnemer voor het versterken van de rol van ouders en onderwijsleider van de Opleiding 

Verpleegkunde, Jeanette van Huizen, geeft aan dat de opleiding nog summier bezig is de rol 

van ouders in beeld te brengen en te ontwikkelen. Men kiest voor een ´stap voor stap´ 

benadering, met als doelstelling dat steeds meer studenten succesvol de opleiding afronden.  

De opleiding is bezig de nieuwe Albeda-brede visie te vertalen naar de eigen opleiding en zo na 

te gaan of de eigen visie nog voldoet.  

De opleiding zet de student centraal en van daaruit wordt met elkaar gewerkt aan het realiseren 

van een optimale opleiding. Enkele accenten zullen enigszins verschuiven, maar het visiestuk, 

dat in samenwerking met de branche en op basis van de teamjaarplannen tot stand komt, is en 

blijft altijd gerelateerd aan het algemene beleid van het Albeda College.  

Via de bijeenkomsten van het ouderplatform dat binnenkort wordt opgericht, wordt de visie 

besproken. Alle stakeholders van de opleiding zijn bij de ontwikkeling betrokken. Dit zijn de 

studenten, de ouders, de stage-instellingen en bedrijven in de omgeving.  

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Het verder door ontwikkelen van de (digitale) informatie voor en contact met ouders.  

 

Eigen portal 

Er wordt nagedacht over een eigen portal voor de Opleiding Verpleegkunde, waardoor ouders: 

- online inzicht krijgen in met name voortgang en studieresultaten.  

- via hun mailbox uitnodigingen kunnen ontvangen voor contactmomenten. 

Op deze manier krijgen ouders digitaal de informatie over hun zoon of dochter. Ook worden 

ouders zo uitgenodigd voor de contactmomenten en kunnen ze contact opnemen met de 

opleiding.   

 

 

2. Het (weer) betrekken van ouders bij de intake.  

 

Intake en verdere ondersteuning 

Nu duidelijk wordt dat een grotere groep jongeren langer onderwijsondersteuning en sturing 

nodig heeft om te (blijven) leren om de studie succesvol te kunnen afronden, wordt ouders 

nadrukkelijk gevraagd in de onderwijsondersteuning als partner mee te doen.  
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Tips en tops 

a. Borg contactmomenten in het jaarplan, zorg voor mensen die ervoor gáán en vat 

samenwerking met ouders persoonlijk op.  

Het team zal zich eigenaar moeten voelen van de samenwerking met ouders. Planning is 

daarbij belangrijk. Aan te raden is om docenten te zoeken die warm lopen voor het thema 

en het willen en kunnen aanjagen. Zorg dat deze docenten op de hoogte zijn, relevante 

conferenties kunnen bezoeken en contactmomenten organiseren voor ouders, rekening 

houdend met de planning. Wat niet helpt is als je alle informatie via studenten laat lopen, en 

ouders niet aanspreekt door brieven naar hen te sturen en hen niet zelf uitnodigt. Je laat 

dan niet zien dat je ouderbetrokkenheid persoonlijk neemt en serieus opvat. Albeda 

verzamelt daarom in het begin van het schooljaar de e-mailadressen van de ouders om de 

lijntjes nog korter te kunnen maken.  

b. Geef ouders, maar ook docenten, een compliment dat hun inzet er toe doet.  

c. Stel de school open. Zorg dat er gelegenheid is dat ouders de school in komen. Wat helpt is 

dat je in brieven en in gedrag laat zien wat je verwacht. Dus zeg wat je wilt en doe wat je 

zegt.  

 

 

Kenmerken 

Het Albeda College (www.albeda.nl) is een regionaal 

opleidingencentrum (roc) voor educatie en middelbaar 

beroepsonderwijs in Rotterdam en omgeving. Jongeren en 

volwassenen kunnen kiezen uit meer dan 120 opleidingen 

(waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen), 

verdeeld over ruim vijftig locaties. 

 

Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, 

instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld. Het 

grootste deel van het onderwijs wordt gefinancierd uit 

publieke middelen, een deel is privaat. 

 

De opleiding Verpleegkunde van het Albeda College is 

gevestigd in 3 locaties in Rotterdam en telt 1.000 studenten. 

 

 

Visie, beleid, praktijk  

In het strategisch plan 'Ruim baan voor goed beroepsonderwijs 3.0' is met alle stakeholders, 

waaronder ook de ouders, de koers uitgezet van het Albeda College voor de periode 2011-

2014. In deze visie wordt voortgebouwd op de drie speerpunten uit ´Ruim Baan 2.0´: de basis 

op orde; versterken van samenwerking met het bedrijfsleven; meer en beter samenwerken 

binnen het onderwijs+. 

 

Het Albeda College Rotterdam gaat voor een sterk sociale benadering en actief opereren op het 

grensvlak van onderwijs en werk. De naam Albeda College is vernoemd naar professor dr. Wil 

Albeda. Daarmee wordt aangegeven ´wie wij zijn en waar we voor staan´: door de inzet van 

professor Albeda voor het beroepsonderwijs, zijn sociaal-christelijke levensvisie en zijn bijdrage 

aan de ontwikkeling van Rotterdam is hij voor alle betrokkenen een bron van inspiratie. Het 

beeldmerk van het Albeda College - een boom - staat symbool voor de identiteit:  

- De boom als ontmoetingsplaats. Vroeger ontmoetten leraar en leerlingen elkaar onder een 

boom. Die zorgde tijdens de lessen voor beschutting tegen zon, regen en wind.  

http://www.albeda.nl/
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- De boom der kennis. In de christelijke traditie is de boom een symbool voor zingevende, 

duurzame kennis.  

- De levensboom. De boom staat voor duurzaamheid, continue groei en ontwikkeling. Een 

boom zorgt voor zuurstof en dus voor leven.  

 

Ouderplatform 

Om ouders te betrekken bij de verbetering van de opleiding is elke branche bezig met het 

vormgeven van een ouderplatform. Deelnemende ouders vertegenwoordigen tijdens de 

bijeenkomsten van het ouderplatform de ouders van alle studenten in die branche waar zijn of 

haar kind de opleiding volgt. De bijeenkomsten vinden maximaal drie keer per jaar plaats op een 

locatie van het Albeda College. In dit overleg wordt er door ouders gesproken met 

vertegenwoordigers van de opleidingen over allerlei onderwerpen die raakvlakken hebben met 

de opleidingen. De avonden zijn niet bedoeld om over het studieresultaat van het eigen kind te 

praten. Ouders worden op allerlei manieren uitgenodigd deel te nemen aan een ouderplatform.  

Er is ook een centraal ouderplatform waarin het College van Bestuur in overleg treedt met 

ouders over het onderwijsbeleid van het Albeda College. Elk brancheplatform vaardigt één lid af 

naar het centrale ouderplatform. Deze bijeenkomsten vinden ook drie maal per jaar plaats op 

een locatie van het Albeda College.  

 

Start ouderbetrokkenheid Opleiding Verpleegkunde 

Gezien de onderzoeken over het effect van ouderbetrokkenheid, de maatschappelijke relevantie 

en eigen ervaringen, is de opleiding Verpleegkunde met allerlei activiteiten gestart om ouders 

meer bij de ontwikkeling van de student te betrekken. Albeda breed wordt nagedacht over dit 

thema en wordt met de verschillende opleidingen kennis gedeeld en worden ideeën en plannen 

uitgewisseld.  

 

Contactmomenten Opleiding Verpleegkunde  

De opleiding Verpleegkunde organiseert verschillende contactmomenten en richt deze zo in dat 

een effectieve uitwisseling met ouders kan plaatsvinden. Zoals: 

- Intakegesprekken. Na de open dagen volgen de intakegesprekken met leerlingen die na 

de zomer een opleiding willen volgen bij het Albeda College. Daar worden ouders 

nadrukkelijk voor uitgenodigd. 

- Kennismakingsmiddag. Voor de zomervakantie, meestal in de maand juni, volgt een 

kennismakingsmiddag voor aanstaande studenten en hun ouders. Het is een hernieuwde 

kennismaking tussen de student en zijn ouder(s) en de studieloopbaanbegeleiders en 

andere medewerkers die voor de opleiding werkzaam zijn. Naast informatie over de 

opleidingen wordt ook van gedachten gewisseld over wat studenten en ouders kunnen 

verwachten.  

- Algemene ouderavond. Na de start van het schooljaar volgt na 6 weken de eerste 

ouderavond waarbij met de studieloopbaanbegeleider gesproken kan worden over de 

voortgang en de inzet van de student. Daarnaast kan kennis gemaakt worden met anderen 

die betrokken zijn bij de opleiding van de student. Tijdens deze avond worden, naast het 

checken van de mobiele telefoonnummers, ook de mailadressen van de ouders 

geïnventariseerd, zodat er waar gewenst direct contact met ouders opgenomen kan 

worden. Op termijn zou dat via de ouderportal kunnen.  

- Tafeltjesavond. Halverwege het schooljaar, dat wil zeggen aan het begin van het nieuwe 

kalenderjaar, vindt een zogenoemde tafeltjesavond plaats, waar student, ouder(s) en 

studieloopbaanbegeleider met elkaar spreken over de ontwikkeling en de resultaten. Het 

gesprek is niet – zoals bij tienminutengesprekken – gebonden aan een tijdslimiet. Er wordt 

voldoende tijd ingeruimd om met elkaar van gedachten te wisselen en afspraken te maken 

over de resultaten en de ervaringen. Voorafgaand wordt de resultatenkaart van de 

studenten tot 18 jaar met een persoonlijke uitnodiging per post opgestuurd naar de ouders. 
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Aan de studenten18+ wordt de kaart meegegeven en niet naar de ouders gestuurd, ook 

niet als deze wel de gewoonte hebben mee te komen. 

Mochten er zich complexe vragen/problemen voordoen, dan kan een beroep worden 

gedaan op de onderwijsmanager. De studieloopbaanbegeleider, de student en de ouders 

bespreken met elkaar hoe het met de studievoortgang gaat. Het spreekt vanzelf dat daar 

ook informatie van ouders voor nodig is.  

 

Ambitie 

Mevrouw Van Huizen geeft aan dat het allemaal nog beter kan. En wel: 

1) De communicatie met ouders kan meer gestructureerd plaatsvinden. Het gaat nu nog te 

veel ad hoc en het wordt meestal ingegeven door de actuele problematiek. De ambitie is 

om meer aan de voorkant te komen (preventief) en periodiek met ouders te communiceren 

om onduidelijkheid, problemen of uitval te voorkomen.  

2) Er is nu voor de branche gezondheidszorg een ouderplatform. De deelnemers bespreken 

algemene onderwerpen aangaande de sector. Een voorbeeld is hoe de kosten voor de 

ouders beperkt kunnen blijven. De wens van mevrouw Van Huizen is om zo’n thema op 

microniveau heel gericht ook voor de opleiding verpleegkunde uit te werken. Dus met 

elkaar nagaan welke zaken voor ouders van studenten die de opleiding Verpleegkunde 

volgen handig zijn en kostenbesparend.  

3) Nu wordt bij de intake (nog) niet vastgelegd of jongeren geen bezwaar hebben dat ook al 

worden ze 18+ de informatie via de ouders gaat. Er is een groep jongeren 18+ waarbij de 

ouders nog duidelijk wel mee moeten ´sturen´. Dit is nog een punt van discussie binnen de 

opleiding. Nu worden er incidenteel wel afspraken over gemaakt.  

4) Het verbeteren van de communicatie tussen de opleidingen en het ouderplatform. Nu is 

onduidelijk hoe de opleidingen op de hoogte worden gebracht wat er binnen het 

ouderplatform wordt besproken.  

5) Gestreefd wordt naar het verbeteren van de interactieve communicatie met de ouders van 

de studenten van de eigen locatie. Gedacht wordt aan het voor aanstaande studenten en 

hun ouders openstellen van een eigen portal. Niet alleen kunnen ouders daar informatie 

raadplegen, maar ook zelf een vraag of bericht achterlaten.  

 

Sterk is dat ouders, de studieloopbaanbegeleider en de onderwijsleider elkaar goed weten te 

vinden. Naam, telefoonnummer en mailadres staan op de Albeda website. Ouders stellen dit 

zeer op prijs en maken daar waar nodig ook echt gebruik van. Mevrouw Van Huizen meldt dat 

ze af en toe een levendige mailwisseling met ouders heeft. Dit is absoluut niet belastend. Tot nu 

toe maken ouders er absoluut niet te vaak of onnodig gebruik van. Mocht dat ooit zo zijn, dan 

zal mevrouw Van Huizen dat bespreekbaar maken.   

 

Ondanks het feit dat de ouderavonden druk worden bezocht, worden helaas niet alle ouders 

bereikt. Om deze reden kiest de opleiding er voor ook moeilijk bereikbare ouders het gevoel te 

geven dat ze welkom zijn. Dit doet ze door alle uitnodigingen op naam per mail of per post te 

versturen. Ouders worden persoonlijk uitgenodigd om over de voortgang en de resultaten van 

hun kind te praten. Bijzonder is dat steeds meer allochtone ouders worden bereikt. 20% van de 

studenten van deze opleiding is allochtoon. Er wordt niet specifiek aangesloten op de culturele 

gebruiken van allochtone ouders. Maar bij het plannen van de data wordt wel rekening 

gehouden met eventuele feestdagen.  
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Cultuur 

Wederzijds vertrouwen tussen docenten, studieloopbaanbegeleiders, studenten en ouders is 

bijna vanzelfsprekend voor een opleiding in de gezondheidszorg. De kern van deze opleidingen 

is namelijk de zorg voor anderen. Ook de teamcultuur van de Opleiding Verpleegkunde is zo. Er 

is ook sprake van een gelijkwaardige relatie in de onderlinge contacten, omdat er bijna altijd 

sprake is van uitwisseling van informatie en niet van het eenzijdig verstrekken van informatie 

door de opleiding. Je bent elkaars gesprekspartner, je neemt elkaar serieus als het gaat om het 

ondersteunen van de student. 

Docenten onder elkaar, leidinggevende ten opzichte van docenten, studenten naar docenten: 

eigenlijk geeft de cultuur volop mogelijkheden elkaar aan te spreken op bejegening en 

onwenselijk gedrag. Zelf krijgt mevrouw Van Huizen wel eens een terugkoppeling over wat 

mensen niet prettig vinden. Zij nodigt hen dan uit voor een gesprek; er is een aanspreekcultuur. 

Ten opzichte van ouders is er toch wel enige terughoudendheid omdat ouders ook klanten zijn.   

 

Tijdens de gesprekken over de visie en andere inhoudelijke thema’s en in contacten met ouders 

zijn en worden waarden met elkaar gedeeld. Het thema staat niet formeel op de agenda. 

Opmerkelijk is enerzijds dat oudere docenten die tevens ouder zijn, aangeven dat 

ouderbetrokkenheid belangrijk is. Zij zien bij hun eigen kind hoe evident het is. Anderzijds 

hebben jongere docenten die nog geen kinderen hebben zichzelf opgegeven als aanjager voor 

ouderbetrokkenheid. Binnen Albeda worden ouders beslist niet als lastig ervaren. Ouders 

aarzelen dan ook niet om te bellen. Mevrouw Van Huizen ervaart het contact met de ouders als 

gelijkwaardig en zij en haar medewerkers zien ouders vanzelfsprekend als partner. Het wordt 

niet zo uitgesproken, maar als mensen elkaar nodig hebben, dan spreek je over partnerschap. 

 

 

Schoolprofiel 

Het Albeda College heeft een onderwijsvisie ontwikkeld waarmee de koers voor de komende 

jaren is vastgelegd. Ankerpunten binnen die visie zijn: arbeids- en toekomstidentiteit, 

beroepscontext, competenties, binding, actief leren en eigen verantwoordelijkheid voor het 

leerproces. De kern van het fundament wordt gevormd door de sociaal christelijke waarden: 

ieder mens is uniek en verdient (meerdere) kansen om zijn of haar talenten te ontwikkelen, 

onafhankelijk van zijn of haar geloof. Het gaat erom dat zoveel mogelijk studenten hun talenten 

ontdekken, ontwikkelen en toepassen zodat ze uitgroeien tot gewilde en bekwame vakmensen. 

Vakmensen die in staat zijn een leven lang te leren en als vakman/vakvrouw én als actief burger 

een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.  

Met deze onderwijsvisie wordt antwoord gegeven op vragen als: “Wat is de identiteit van ons 

onderwijs? Hoe anticiperen wij op de ontwikkelingen onder onze jongeren? Hoe creëren wij 

herkenbaar onderwijs voor hen? Wat zijn passende vormen van onderwijs?” 

De studenten gaan met het voor hen hoogst haalbare diploma de deur uit. Ze stromen door naar 

een vervolgopleiding, blijven werken bij het (leerwerk)bedrijf of vinden binnen drie maanden een 

baan die aansluit op hun opleidingsniveau.  

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: mevrouw J. van Huizen, onderwijsleider van de Opleiding 

Verpleegkunde. Zie voor contactgegevens de website van de school. 

 

 

 

(redactie, januari 2013) 


