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CIOS Goes Breda is onderdeel van Scalda en ROC West Brabant 

 

CIOS Goes Breda: Opleiden doe je samen. De weg naar een diploma is ‘teamsport’. 

“Ouders betrekken bij het onderwijs is voor ons niets nieuws. Al 23 jaar organiseren we een 

ouderdag, waarbij ouders een dag als ‘student’ meedraaien. Op deze manier krijgen ouders een 

beeld van de opleiding.” 

“Misschien komt het doordat we een sportopleiding zijn”, verklaart de directeur. “Bij sporters is 

het vanzelfsprekend dat ouders van jongs af aan betrokken zijn bij de sport van hun kind. Ze 

brengen ze naar trainingen en wedstrijden, staan langs de lijn of nemen deel aan het 

verenigingsleven. Mogelijk dat deze sportcultuur bijdraagt aan een meer vanzelfsprekende 

betrokkenheid”. 

 

Vernieuwende elementen 

1. Voor het CIOS Goes Breda zijn ouders een belangrijke factor voor een succesvolle 

studieloopbaan van de student. Dit geldt óók voor de ouders van studenten die de 

leeftijdgrens van 18 jaar passeren. Ouders mogen dan formeel-juridisch niet langer 

verantwoordelijk zijn, voor CIOS Goes Breda blijven ouders belangrijke stakeholders. 

 

Ouders blijven ouders, ook al is hun kind 18+ 

“Lang dachten we dat jongeren vanaf 16 jaar het allemaal zelf wel konden, maar dat is 

inmiddels een achterhaald beeld”, aldus de directeur. 

“We vinden het belangrijk om ouders te informeren over de studie en de voortgang van hun 

kind. We maken daarin geen onderscheid tussen leerlingen die jonger of ouder zijn dan 18 jaar. 

Alle studenten behandelen we hetzelfde. Wel moet juridisch gezien de 18-jarige student 

toestemming geven dat we ouders mogen informeren over privacy gevoelige onderwerpen. Als 

een leerling in de toekomst bij het digitale serviceportaal het ‘vinkje’ aanzet dat hij geen 

toestemming geeft dat zijn ouders inzage hebben in de studieresultaten, dan gaan we met de 

student praten. Wat is er aan de hand thuis? Wat speelt er mogelijk nog meer? Tot op heden 

hebben we nooit moeilijkheden gehad met 18-jarige studenten. Studenten zijn blij dat ouders 

hen steunen bij het behalen van de opleiding”.  

 

 

2. CIOS Goes Breda is een vrij traditionele school, waarbij grenzen, structuur, regels en 

duidelijkheid voorop staan. De school vindt dat leerlingen moeten leren omgaan met 

begrenzing en diversiteit, ook al strookt dat niet altijd met hun eigen opvattingen, waarden 

en normen. Ze gaan hierover ook het gesprek aan met ouders en vragen hun om zich 

achter de regels van de school te stellen. 

3. Ouders worden op verschillende manieren betrokken en geïnformeerd, waarbij er grofweg 

twee verschillende doelstellingen te onderscheiden zijn: 

a. Informeren over de studieresultaten en de voortgang van de student. 

b. Informeren over de opleiding. 
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Informeren & betrekken is meer dan post en e-mail 

Het CIOS Goes – Breda kiest er voor om intensief contact te onderhouden met de ouders, 

zowel over hun eigen kind, als over de opleiding en alles wat daarbij komt kijken. 

Dit gebeurt op verschillende manieren. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd via de post, die 

gericht is aan student én ouders en per e-mail. Ook is er voor ouders een speciale nieuwsbrief, 

genaamd ‘Langs de lijn’.  

Er is sprake van dialoog en ontmoeting tijdens studievoortganggesprekken, die twee keer per 

jaar gevoerd worden. 

Om een beter beeld te krijgen van de opleiding voordat de student zich heeft ingeschreven, 

wordt er voorlichting gegeven op het VMBO en is er de mogelijkheid om tijdens de open dag te 

speeddaten. 

Nog voordat de school start is er een ouderavond. En gedurende de studietijd kunnen ouders 

een dag per jaar meelopen, zijn er informatieavonden en worden ouders uitgenodigd om als 

gast aanwezig te zijn bij eindpresentaties van projecten. 

De school hoopt dat dit alles er toe leidt dat er ook ’s avonds thuis aan tafel, makkelijk 

gesproken kan worden over de opleiding en dat de student ondersteuning van thuis ervaart. Dit 

onder het motto ‘Opleiden doe je samen!’ 

 

 

4. De mening en bevindingen van ouders worden als zeer waardevol beschouwd. Jaarlijks is 

er de mogelijkheid voor ouders om de ouderenquête in te vullen. Daarnaast biedt de 

school de mogelijkheid om ervaringen van ouders te delen tijdens het ouderpanel. 

Hierdoor krijgt de school belangrijke feedback om de communicatie en afstemming met 

ouders en studenten te verbeteren. 

 

Ouderpanel 

Het ouderpanel bestaat uit ten minste drie ouders van beide locaties en komt drie keer per jaar 

bij elkaar. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de directeur en bij iedere bijeenkomst is 

er een managementteamlid aanwezig.  

Het ouderpanel dient als klankbord voor de school, om samen te kijken naar verbeteringen 

binnen de opleiding. In principe kan alles besproken worden, als het maar leerling-

overstijgende thema’s betreft. Te denken valt aan: kwaliteit van het onderwijs, veiligheid, 

communicatie, schoolregels, onderwijstijd, stages, activiteiten, huisvesting, zorg et cetera. 

Het ouderpanel is geen vervanging van de Ouderraad en is ook geen klachtencommissie. 

 

http://www.ciosgoesbreda.nl/cios-goes-breda/nieuws/50-nos-filmt-ouderdag-cios-goes-breda


CIOS Goes Breda - MBO                          pagina 3 
 

 

 

5. Docenten vinden het vaak moeilijk om met ouders te praten. Om hier beter mee om te 

kunnen gaan, worden er trainingen verzorgd voor docenten met behulp van 

trainingacteurs. Ook worden er tijdens docentavonden casussen besproken. “Naast het 

serieuze karakter is het ook vooral leuk om hiermee bezig te zijn. Er wordt ook een hoop 

gelachen”, aldus de directeur. 

  

Tips en tops 

a. Maak geen onderscheid tussen leerlingen die jonger of ouder zijn dan 18 jaar. 

b. Neem jongeren en hun ouders serieus en ga het gesprek met ze aan. Geef studenten een 

rol in de informatievoorziening aan hun ouders en richt post zowel aan de student als aan 

zijn ouders.  

c. Informeer ouders door ze zelf te laten ervaren, bijvoorbeeld door ouders een dag mee te 

laten lopen. 

d. Creëer informele ontmoetingen waarbij ouders, studenten en docenten elkaar op een 

vanzelfsprekende manier ontmoeten, zoals tijdens de presentaties. 

e. Organiseer ontmoetingen met ouders, niet alleen om de tevredenheid te meten, maar ook 

om op nieuwe ideeën te komen en om de betrokkenheid verder te versterken.  

f. Versterk de competenties van docenten in het omgaan met ouders en benadruk als directie 

dat het belangrijk is om ouders te blijven betrekken bij de studie van hun kind. 

 

Kenmerken 

- CIOS Goes Breda (www.ciosgoesbreda.nl), een opleiding voor Sport en Bewegen & Dans, 

is onderdeel van Scalda (www.scalda.nl) en ROC West Brabant. Scalda is een school voor 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Twitter: @CIOSGoesBreda.  

- CIOS heeft locaties in Goes en Breda.  

- CIOS heeft ongeveer 1100 studenten, van wie ongeveer een kwart uit Zeeland afkomstig is. 

- Binnen het CIOS worden opleidingen op het gebied van Sport en Bewegen vormgegeven 

op niveau 2, 3 en 4. Binnen elke opleiding op niveau 3 en niveau 4 bestaat de mogelijkheid 

om te kiezen uit een groot aantal uitstroomprofielen, te weten: Buitensport, 

Bewegingsagoog, Fitness, Health & Management, Lobos (Leraarondersteuner 

bewegingsonderwijs en sport), Tennis, Voetbal, SRT (Sportieve recreatie en toerisme), 

SCUB (Sportcoördinator geüniformeerde beroepen), Zwemmen en Operationeel 

sportmanager. MBO Dans is een opleiding op niveau 4. Hier worden geen 

uitstroomprofielen aangeboden, maar volgen alle leerlingen Klassiek, Modern of Urban. 

 

Visie, beleid en praktijk 

CIOS Goes Breda loopt binnen Scalda voorop wat betreft de school-ouderbetrokkenheid. De 

legitimatie voor de inzet op een grote school-ouderbetrokkenheid haalt de school uit 

wetenschappelijk onderzoek en uit eigen onderzoek naar de wensen van externe stakeholders, 

onder wie ouders. 

De school hanteert een aantal uitgangspunten, te weten: 

- Alle ouders hebben hoge ambities voor hun kinderen. 

- Ouders hebben een belangrijke sturende rol naar hun kinderen. 

- Ouders zijn een belangrijke factor voor een succesvolle studie. 

Uit onderzoek in 2010 van het ROC Zeeland (de voorloper van Scalda) bleek dat de ouders van 

de studenten tot dan toe een relatief onderbelichte doelgroep vormden. Dit heeft ertoe geleid dat 

het beleid van CIOS Goes Breda nu omgezet wordt naar een Scalda-breed beleid, waarin 

ruimte is voor cluster afhankelijke activiteiten, maar waarin ook gestuurd wordt op 

clusteroverstijgend beleid. 

 

http://www.ciosgoesbreda.nl/
http://www.scalda.nl/
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Onderzoek 

Het onderzoek onder de stakeholders richtte zich onder andere op een inventarisatie van de 

wensen en de behoeften van ouders.  

Ouders willen graag betrokken zijn bij de studie van hun kind. Ze hebben minder behoefte aan 

deelname aan vormen van geïnstitutionaliseerde ouderparticipatie, zoals de ouderraad.  

Het advies richtte zich op twee punten, te weten:   

1. Vergroten en honoreren van de betrokkenheid van ouders bij de studiekeuze en 

studie(voortgang) van hun kind(eren), in het bijzonder in de eerste twee leerjaren en 

idealiter startend in de periode voorafgaand aan de studiekeuze. 

2. Bijdragen aan een positieve beeldvorming over het mbo in het algemeen en over ROC 

Zeeland (Scalda) in het bijzonder. 

 

 

Een belangrijke pijler onder het beleid van CIOS Goes Breda (en Scalda) zijn de kernwaarden, 

‘respect’, ‘betrokkenheid’ en ‘transparantie’.  

De visie en de missie richten zich op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de 

studenten tot goede burgers en beroepsbeoefenaren, door middel van persoonlijke aandacht 

voor en betrokkenheid bij de studenten.  

De rol van ouders wordt hierin (nog) niet specifiek genoemd. 

 

Ouderbetrokkenheid, ook nog een uitdaging!  

Hoewel CIOS Goes Breda al ver is in de vormgeving van ouderbetrokkenheid, staat de 

opleiding toch nog steeds voor grote uitdagingen.  

- Er komen steeds meer studenten op de opleiding die er alleen voor staan. 

- Steeds meer studenten komen uit samengestelde gezinnen.  

- De eisen en verwachtingen van school én ouders komen niet altijd overeen.  

- Niet iedere docent is even deskundig. 

- Er is een trend waarneembaar, waarbij er sprake is van een juridisering van de relatie 

tussen ouder en school. 

“Het realiseren van betrokkenheid van ouders bij de school en de studie van hun kind is geen 

eenvoudige opgave. Maar de noodzaak en het belang ervan wordt in toenemende mate door 

de maatschappij erkend. Hoewel het niet altijd even makkelijk is, gaan we er gewoon mee 

door. In het belang van onze studenten”, aldus de directeur. 

 

 

Schoolprofiel 

CIOS Goes Breda is naast CIOS Arnhem, Haarlem, Heerenveen, en Sittard één van de vijf 

toonaangevende instituten voor opleidingen in de sport. Samen hebben zij een convenant 

ondertekend om het unieke karakter van de CIOS-opleiding te waarborgen. Hiermee verklaren 

zij gezamenlijk te blijven streven naar verbetering van de kwaliteit van hun opleidingen. Een 

diploma van één van de vijf CIOS-instituten onderscheidt zich door een CIOS vermelding: het 

keurmerk staat voor de specifieke inhoud en hoge kwaliteit van de opleiding waar het werkveld 

om vraagt.  

 

Contact 

Voor nadere informatie: mevr. C. Biesterbosch-Gunst, directeur CIOS Goes Breda. Zie voor 

contactgegevens de website van de school. 

 
 
 
(redactie, januari 2013) 


