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ROC Alfa-college Hoogeveen: ouderbetrokkenheid op agenda zetten vraagt geduld 

Het Alfa-college Hoogeveen wil bouwen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in 

dialoog met de partners in de regio. Daar horen ook ouders als vertegenwoordigers bij. Jeanette 

van Ommen-Veldhuizen, teammanager van de locatie Hoogeveen, onderschrijft de uitkomsten 

van landelijke en internationale onderzoeken dat ouderbetrokkenheid de ontwikkeling van de 

deelnemer versterkt, de prestatie uiteindelijk verhoogt en preventief werkt bij verzuim en uitval. 

Op alle mogelijke manieren wordt door het Alfa-college gewerkt aan het verbeteren van de 

wederzijdse informatie en communicatie. Want door betere informatie en contact weten ouders 

waar hun kinderen mee bezig zijn en hoe zij ze ook vanuit de thuissituatie kunnen volgen en 

ondersteunen. Kernwoorden zijn: bezielend leiderschap en daarbinnen verbinden, inspireren en 

coachen. 

 

 

Vernieuwend element 

 

Werken met een actieteam 

 

Brochure en actieteam 

Het Alfa-college locatie Hoogeveen heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie 

Drenthe voor het ontwikkelen van een brochure ouderbetrokkenheid (en de positieve effecten 

daarvan op de ontwikkeling van de kinderen) en voor het ondersteunen van het formeren van 

een actieteam. In het actieteam hebben naast docenten, loopbaanbegeleider en de 

teammanager ook ouders en deelnemers zitting. Samen wordt beleid rond ouderbetrokkenheid 

uitgedacht en concreet gemaakt. Deze groep komt regelmatig bij elkaar en bespreekt wat er op 

school nodig is. De perspectieven van school, deelnemer en ouder komen aan de orde en dat 

werkt verrijkend.  

 

 

 

Tips en tops 

a. Heb geduld. “Het duurt even voordat je voor dit thema aandacht in de school krijgt. Maar als 

die aandacht er eenmaal is, gaat iedereen mee”, aldus Jeanette van Ommen. 

b. Maak inzichtelijk wat je al doet (want je doet eigenlijk al heel veel). Een belangrijke vraag 

dan is: wat gaat goed en wat niet en wat moet je meer in samenhang verbeteren?  

c. Geef tijdens een ouderavond niet alleen informatie. Ga na het inleidende deel met de 

ouders naar het klaslokaal en ga met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld de rol van de 

ouders en hun vragen. Doe dat vooral tijdens de 1e ouderavond om ouders te inspireren, 

elkaar te leren kennen en eventueel ouders te werven voor een werkgroep.  

d. Vraag 1e jaars deelnemers hun ouders uit te nodigen in de klas. De mentoren begeleiden 

de deelnemers bij het verzamelen en presenteren van informatie over wat hij of zij in de 

praktijk doet overdag. Ga daarna bijvoorbeeld via een interactieve werkvorm met de ouders 

in gesprek over thema’s die spelen en de vragen die ze daarbij hebben,  
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Kenmerken 

- Het Alfa-college (www.alfa-college.nl) is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) 

voor Noord- en Oost-Nederland. Het verzorgt voor bijna 13.000 jongeren en volwassenen 

middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen, Hoogeveen, 

Hardenberg, Emmen, Assen en Leek. Daarnaast verzorgt het bedrijfsopleidingen op maat 

en diverse cursussen. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de thema’s 

Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (‘Healthy Ageing’), Ondernemerschap en Energie. 

- Zo’n 1.000 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee de deelnemers later 

volop kansen hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de 

arbeidsmarkt vergroten. 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

Het Alfa-college is een regionaal opleidingencentrum met een christelijke identiteit die deze 

schoolsignatuur ook wil laten zien. Naast de meer concrete uitwerking ervan in de vorm van 

inzet van pastors en stiltecentra, vieringen en de invulling van Leren, Loopbaan en 

Burgerschap, wordt dit ook tot uiting gebracht in de drie kernwaarden die de basis vormen voor 

de onderwijsvisie en hoe de school handelt: durf, duurzaamheid en dienstbaarheid. Deze drie 

kernwaarden hebben hun wortels in de christelijke traditie en het christelijk mensbeeld.  

 

De start voor ouderbetrokkenheid 

De locatie Hoogeveen heeft een werkgroep gevormd van twee docenten, een 

loopbaanadviseur, een medewerker van de ondersteunende stafdiensten en een teammanager, 

die met elkaar als eerste stap een beleidsplan ouderbetrokkenheid hebben geschreven voor 

Hoogeveen. Daarin worden vragen beantwoord als wat het is, wat de locatie minimaal wil 

bereiken (doelstellingen) en wat al gedaan wordt. Het beleidsplan bevat ook een stappen- en 

actieplan.  

Op 4 december 2012 zijn deze tijdens een speciale ouderavond voorgelegd aan een aantal 

ouders en hun jongeren die op het Alfa-college zitten. Aan hen werd gevraagd wat ouders nodig 

hebben van de school en wat ouders van de school verwachten. En aan de aanwezige 

deelnemers werd gevraagd wat zij willen (ook als ze 18+ zijn) en wat zij vinden dat de school 

kan delen met de ouders en hoe ze dat zouden moeten doen. 

 

De ambitie is: 

1. om te komen tot een gelijkwaardig en wederzijds contact tussen school en ouders. Dat zal 

niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn, maar het is goed dat er een eerste stap is 

gezet; 

2. dat ouders in alle geledingen worden gezien als partners;  

3. om vanaf het moment dat de deelnemers binnenkomen met hen en hun ouders afspraken 

te maken over het delen van informatie met ouders, ook als ze 18+ zijn. De ervaring leert 

dat de deelnemers er in dat geval dan later geen probleem mee hebben; 

4. het verbeteren en toegankelijker maken van de (digitale) informatie, zoals de informatie op 

de website;  

5. het verbeteren van de 10 minutengesprekken tussen docenten en ouders en andere 

contacten met ouders; 

6. dat de werkgroep in de locatie echt een actieteam wordt (bron: Joyce Epstein) waaraan ook 

ouders en deelnemers deelnemen, waardoor ze structureel bij de brede ontwikkeling en 
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verbetering van de ouderbetrokkenheid en dus bij het verbeteren van het onderwijs als 

geheel betrokken worden; 

7. dat ouderbetrokkenheid niet in eerste instantie wordt ontwikkeld om het voortijdig 

schooluitval te bestrijden, maar meer wordt gezien als een positieve kracht voor de 

talentontwikkeling van alle deelnemers; 

8. om ook ouders (of anderen die het kind thuis begeleiden) die moeilijk te bereiken zijn te 

voorzien van informatie over de ontwikkeling van hun kind. Men gelooft sterk in de voor de 

deelnemer belangrijke driehoek ´school-ouders-buurt´ waardoor voor de deelnemer zowel 

duidelijkheid en geborgenheid als structuur worden geboden. Dat is nodig voor een goede 

doorgaande ontwikkeling; 

9. om elke keer dat de ouders contact zoeken snel en goed te reageren.  

 

Communicatie 

Gesprekken met ouders kunnen beter en professioneler. Het is daarbij van belang het eigen 

milieu en de eigen achtergrond los te laten en respectvol het gesprek aan te gaan. Wat willen 

ouders weten, wat hebben ze nodig en wat kunnen en willen ze zelf doen? Docenten achten het 

voeren van lastige gesprekken niet altijd tot hun taak en stellen zich daarom terughoudend op. 

Met enige ondersteuning is het beter dat ze de gesprekken wel voeren, omdat informatie van de 

ouders altijd leidt tot een beter zicht op de deelnemer en zijn ontwikkeling en beperkingen.  

 

Uitgangspunten voor de communicatie met de ouders:  

a. Persoonlijk contact betreffende de deelnemer gaat per brief of telefonisch: 

- uitnodiging voor ouderavond, 10-minuten gesprekken, presentaties, diploma-uitreiking. 

- bij problemen.  

b. Digitaal gaan: 

- aankondigingen en algemeen nieuws. 

- mededelingen voor alle ouders.  

 

Studentenraad 

Sinds 1 februari 2011 functioneert op het Alfa-college een studentenraad zoals bedoeld in de 

Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs. De leden van deze raad geven er de 

voorkeur aan om hun raad Studentenraad te noemen. De Studentenraad heeft een aantal keren 

de regionale en landelijke pers gehaald. Aanleiding was dat het Alfa-college als eerste ROC in 

Nederland van het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) het keurmerk ‘Jij beslist mee!’ 

had ontvangen. Dit keurmerk wordt door het JOB verstrekt aan ROC’s die hun studentenraad 

goed faciliteren en die serieus omgaan met medezeggenschap voor deelnemers of studenten. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat de studentenraad geregeld vergadert en in gesprek is met het 

College van Bestuur en de ondernemingsraad. Ook begeleiding vanuit de organisatie is 

belangrijk. Daarnaast heeft eigen onderzoek naar het zorgbeleid er ook toe geleid dat een 

delegatie van het Alfa-college naar een door de inspectie georganiseerde landelijke bijeenkomst 

is geweest waar ze verteld hebben over hun manier van omgaan met 

studentenmedezeggenschap.  

 

Relatie school-deelnemer-ouders 

Jeanette van Ommen geeft aan dat het (midden-) management wel overtuigd is dat ouders 

partners zijn bij de begeleiding van de deelnemers. De volgende stap is dat alle geledingen 

hieraan mee gaan doen. Zij merkt dat het nu vaak een kwestie is van persoonlijke 

betrokkenheid. Daarom wordt ook contact onderhouden met docenten die zelf ouder zijn van 
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een kind dat op het Alfa-college zit. Zij kunnen van beide kanten precies aangeven waar 

verbeterpunten zitten.  

Wanneer het overbrengen van informatie beter persoonlijk kan gebeuren, gaat in uitzonderlijke 

gevallen een mentor op huisbezoek. Bij verzuim en dreigende uitval zijn er VSV-medewerkers 

die op huisbezoek gaan.  

 

Sinds 1 februari 2011 is de nieuwe medezeggenschapsstructuur in het Alfa-college van kracht. 

In plaats van één Medezeggenschapsraad voor ouders, deelnemers en medewerkers, zijn er 

aparte medezeggenschapsorganen voor medewerkers en deelnemers, respectievelijk de 

Ondernemingsraad (OR) en de Deelnemersraad. Voor ouders bestaat met ingang van 1 februari 

2011 de mogelijkheid om ook een eigen medezeggenschapsorgaan te starten.  

Op dit moment bestaat er in Hoogeveen geen gestructureerde vorm van overleg tussen directie 

en ouders over onderwijsinhoudelijke of andere zaken die voor de deelnemers van belang zijn. 

Daarom worden alle mogelijke contactmomenten met ouders gezocht om van hen te horen wat 

ze willen en nodig hebben, om hen welkom te heten en aandacht te geven en vooral om 

verbinding te zoeken. Dit is echter nog niet overal erg sterk ontwikkeld bij het Alfa-college.  

 

Cultuur 

Ouders, maar ook de deelnemers, worden als vanzelfsprekend met respect bejegend. De 

school is goed bereikbaar en de ouders zijn welkom, maar de randvoorwaarden daarvoor 

kunnen volgens Jeanette van Ommen nog sterk worden verbeterd.  

Het thema ouderbetrokkenheid is niet bij elke opleiding een prioriteit. Het ligt per opleiding en 

per team en docent verschillend. Door de wijze van informatie en de gestage aanpak zal op enig 

moment een kentering komen in het denken bij een grote groep medewerkers en zullen er in de 

praktijk steeds meer vormen van effectieve ouderbetrokkenheid opduiken, denkt Jeanette van 

Ommen. Centraal wordt ouderbetrokkenheid als thema niet expliciet benoemd en wordt de 

uitwerking ervan op de locatie Hoogeveen niet voorgeschreven. Het is de taak van het 

management om eventuele initiatiefnemers en organisatoren van activiteiten met of voor ouders 

te helpen. Hieruit komen tips en tops voort die breed met de organisatie worden gedeeld.  

Hoogeveen is geen sociale ontmoetingsplaatsen voor ouders. Wel voor deelnemers en 

docenten. Ouders zijn van harte welkom en weten dat ze altijd bij eventuele vragen of 

problemen een gesprekspartner zullen vinden. De school probeert elke keer dat de ouders 

contact zoeken snel en goed te reageren.  

Alle medewerkers hebben stappen gezet om elkaar aan te spreken wanneer bijvoorbeeld de 

bejegening of het contact met ouders niet goed verloopt.  

 

Provincie 

Na een aantal pogingen vanuit de school, is nu vanuit de provincie Drenthe zelf de vraag 

gekomen waar zij het Alfa-college bij kan ondersteunen. Gedacht wordt aan: 

a. het met elkaar ontwikkelen van een brochure over ouderbetrokkenheid. 

b. het ondersteunen bij het formeren van een actieteam (naar ideeën van Joyce Epstein), 

waardoor ouderbetrokkenheid zichtbaar wordt, en daarnaast aangegeven wordt hoe je 

ouderbetrokkenheid toepast in de praktijk en hoe je die betrokkenheid borgt. 
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Schoolprofiel 

Het Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum in Noord- en Oost-Nederland, is 

partner in ontwikkeling in de regio en verzorgt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-

trajecten voor jongeren en volwassenen die hen als persoon en als vakman opleiden voor de 

samenleving van nu en straks. 

 

Strategiedocument 

De visie kent vijf koersuitspraken:  

1. Wij staan voor de kwaliteit van ons onderwijs, zodat elke deelnemer zijn talent kan laten 

groeien. 

2. Wij tonen bezielend leiderschap: we inspireren, verbinden en coachen. 

3. Wij werken met bevlogen en professionele medewerkers. 

4. Wij geven ons onderwijs vorm in dialoog met onze partners in de regio. 

5. Wij kiezen bij de inzet van onze middelen voor de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

 

 

Contact 
Voor nadere informatie: mevr. Jeanette van Ommen-Veldhuizen, teammanager van de locatie 

Hoogeveen. Zie voor contactgegevens de website van de school. 

 

 

 

(redactie, januari 2013) 


