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ROC Friese Poort: persoonlijk en veelbelovend 

Bestuur en medewerkers van ROC Friese Poort vinden het steeds belangrijker dat niet alleen 

de ouders, maar álle stakeholders betrokken zijn bij het verbeteren van de betrokkenheid van 

ouders bij de ontwikkeling van hun kind en bij de ontwikkelingen in de school. Dat blijkt uit het 

Actieplan Ouderparticipatie 2.0. Kernwoorden daarin zijn persoonlijke aandacht, kleinschaligheid 

en sterke regionale gebondenheid. Ouders weten nu waar hun kinderen mee bezig zijn en hoe 

zij ze kunnen ondersteunen. 

 

 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Het vóór de zomervakantie organiseren van een themabijeenkomst voor ouders en 

leerlingen die in de eindexamenklassen van het vmbo zitten. 

 

Voorbereiding vanaf najaar 2012 

- Opstellen van flyers voor informatie tijdens de open huizen over de themabijeenkomst en 

over het waarom van ouderbetrokkenheid. 

- Formeren van promoteams van studenten die tijdens de open dagen gaan flyeren en 

informeren. 

- Uitnodigen van inspirerende mensen die hun verhaal komen vertellen. 

 

 

2. Eén keer per jaar houdt het College van Bestuur in twee vestigingen werklunches/-diners 

voor zowel ouders van leerlingen als docenten die een kind hebben op het ROC Friese 

Poort om te weten te komen welke vragen er leven en welke verbeterpunten er zijn. 

3. Het toesturen van de samenvatting van het jaarverslag aan ouders.  

 

 

Tips en tops 

a. Investeer al voor binnenkomst in de relatie met nieuwe ouders, bijvoorbeeld via een 

conferentie voor ouders en leerlingen die in de eindexamenklassen van het vmbo zitten. 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=61a3d5b6-1566-40e2-b2cc-34ee7614ea37
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b. Maak optimaal gebruik van de meedenkkracht van ouders. Dat kan op veel manieren. Juist 

in die diversiteit schuilt een meerwaarde. 

c. Werk vanuit een visie die mede gedragen wordt door je stakeholders. 

d. Alles staat of valt met informatie en communicatie als je ouders wilt betrekken en betrokken 

wilt houden. Kijk naar de kwaliteit van de al bestaande middelen en zet eventueel nieuwe 

middelen in. Kijk wat digitaal kan en wat mondeling of telefonisch beter aankomt. 

e. Zet het thema intern op de agenda. Niet alles hoeft centraal te worden geregeld, maar je 

kunt gezamenlijk wel veel leren van initiatieven die decentraal worden ondernomen. Door 

daar gericht naar te kijken komen tips en tops op die breed gedeeld kunnen worden binnen 

de organisatie. 

 

 

Kenmerken 

- ROC Friese Poort (www.friesepoort.nl) is een college voor Christelijk Beroepsonderwijs en 

Educatie. Er wordt in vijf vestigingen in Friesland en Flevoland aan 13.000 studenten mbo-

onderwijs gegeven.  

- Alle bestuurslagen zijn ingericht volgens de Code 'Goed bestuur in de BVE-sector'. Deze 

code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en 

de horizontale dialoog. De afspraken zijn niet vrijblijvend. 

 

 

Visie, beleid, praktijk 

ROC Friese Poort is een opleidingencentrum voor leren, leven en uitwisselen van kennis en 

ervaringen. Persoonlijke aandacht, kleinschaligheid en sterke regionale gebondenheid zijn 

belangrijke kenmerken. Jongeren en volwassenen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de 

samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn eigen aanvangsniveau, ambitie en talent. Vanuit de 

christelijke achtergrond wordt op eigentijdse wijze invulling gegeven aan onderwijs en vorming. 

In het visiedocument ´Schakels´ is de christelijke visie vertaald naar de kernbegrippen 

´persoonlijk´ en ´veelbelovend´. ´Persoonlijke aandacht voor elkaar, zowel voor de deelnemers 

onderling, als tussen docent en deelnemers en medewerkers onderling is een belangrijke pijler 

van ROC Friese Poort. ‘Veelbelovend’ laat zien dat er gewerkt wordt met een gericht doel, een 

toekomstperspectief voor deelnemers, dat we idealen hebben en ook dat we afspraken 

nakomen.´ (Jaarverslag 2011) 

 

Visie 

ROC Friese Poort vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind 

en bij ontwikkelingen in de school. Om dat te bewerkstellingen heeft de school een 

visiedocument ontwikkeld in samenspraak met alle stakeholders van ROC Friese Poort. Dus 

naast medewerkers, studenten, decanen, het bedrijfsleven en de Raad van Toezicht ook 

ouders. 

Vanuit de christelijke identiteit hanteert de school begrippen als verbondenheid met elkaar en 

met de omgeving. Voor de komende vier jaar is het thema ‘Kracht’ hieraan toegevoegd. Binnen 

verbondenheid elkaars kracht ontdekken en daar gebruik van maken, draagt bij aan een 

optimale ontwikkeling van de student op zijn weg om een vak te leren en een plaats op de 

arbeidsmarkt te verwerven. Dit geeft richting aan en vormt een stevig fundament voor de 

toekomst, een stevig fundament om ‘vakkracht’ te worden. Een vakkracht waar de arbeidsmarkt 

om vraagt. 

 

http://www.friesepoort.nl/
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Verbondenheid en partnerschap, in het bijzonder met ouders, worden gezien als logische 

stappen naar beter onderwijs en een betere onderwijsondersteuning van de student en kennen 

een begeleide, stapsgewijze ontwikkeling.  

 

De start 

Een projectgroep bestaande uit docenten, studenten en teamleiders is met de directieadviseur 

en medewerkers van de afdeling Marketing en Communicatie (M&C) begonnen met de 

organisatie van een werkconferentie voor alle teamleiders over ouderbetrokkenheid. Dat leidde 

tot allerlei praktische voorstellen die nu omgezet worden in de praktijk. Een voorbeeld is het 

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

website en een praktisch blad voor ouders. Inmiddels maken ook ouders deel uit van de 

projectgroep. 

 

Communicatie 

Eén van de pijlers voor het nieuwe beleid is zorgen voor betere en structurele informatie en 

communicatie per opleiding/afdeling. Naast het inzetten van nieuwe middelen om de ouders 

meer te betrekken, is ook gekeken naar de kwaliteit van de reeds bestaande middelen. De 

school wil dat de kwaliteit van de communicatie door middel van studiegidsen, 

afdelingsnieuwsbrieven, brieven aan de ouders van sublieme kwaliteit is. Om tot een consistent 

beleid te komen wordt gelet op de structuur (dus niet het ene jaar wel een ouderavond of 

nieuwsbrief en het andere jaar niet) en op een gelijke aanpak binnen een vestiging (dus niet van 

zoon in opleiding A prachtige informatie en een intensief contact, terwijl je bij dochter in 

opleiding B helemaal niets hoort of ziet). 

 

De uitgangspunten voor de communicatie met de ouders  

De uitnodiging voor persoonlijk contact betreffende de student gaat per brief of telefonisch: 

- als het gaat om een uitnodiging voor ouderavond, 10-minuten gesprekken, presentaties of 

diploma-uitreiking; 

- bij problemen.  

Digitaal gaan: 

- andere aankondigingen en algemeen nieuws; 

- mededelingen voor alle ouders. 

 

 

Contactmomenten van directie en bestuur met studenten en ouders 

Bestuur en directie van ROC Friese Poort organiseren met en vóór studenten en 

ouders/verzorgers op de diverse niveaus verschillende contactmomenten.  

Het College van Bestuur organiseert bijvoorbeeld elk jaar een ROC brede bijeenkomst met 

studenten om te horen hoe het gaat en wat verbeterd kan worden. Daarnaast organiseert de 

vestigingsdirectie twee keer per jaar ook een gesprek over onderwijsinhoudelijke zaken met de 

studenten.  

Verder nodigt het College van Bestuur van ROC Friese Poort vanaf begin 2011 eens per jaar 

eigen werknemers uit die zelf een zoon of dochter op ROC Friese Poort hebben voor een 

werklunch. Op dit manier hoopt het te horen wat de ervaringen van ouders, tevens docent, zijn 

met als doel om een koers voor de komende jaren uit te zetten. In januari/februari van elk jaar 

organiseert het College van Bestuur in twee vestigingen een werkdiner ouders-directie om 

samen tendensen te signaleren en te bespreken op hun consequenties. Er worden aan het 

einde concrete afspraken gemaakt, met name over wat er gaat gebeuren met de punten die 

door de ouders aangedragen worden. Hiervan wordt een verslag gemaakt.  
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Ouders onderschrijven de landelijke lijn, zoals die naar voren komt in het advies van de 

Onderwijsraad aan de Tweede Kamer: contact blijft van belang, ook nu hun zoon/dochter (bijna) 

volwassen is. Ze zitten niet echt te wachten op formele inspraak of bestuurlijke 

verantwoordelijkheid. Ze zijn van mening dat het beleid zich moet richten op het faciliteren van 

partnerschap tussen ouders en school en op het vormen van oudergemeenschappen. De 

school onderschrijft dat het contact met ouders preventief werkt in de aanval op de uitval. 

 

Aanpak voortijdig schoolverlaten ROC Friese Poort succesvol 

‘ROC’s doen hun uiterste best het aantal voortijdig schoolverlaters zo klein mogelijk te houden. 

Dat de aanpak van ROC Friese Poort hierin zeer succesvol is, blijkt uit de voorlopige cijfers 

voortijdig schoolverlaten (VSV) over het schooljaar 2011-2012 die 15 januari jl. bekend zijn 

gemaakt door het Ministerie van OCW. Uit deze cijfers blijkt dat ROC Friese Poort goed scoort 

met 5,4%. Landelijk scoren alleen drie kleine ROC’s nog beter. Het landelijk gemiddelde is 7%. 

 

Het VSV-cijfer betreft het percentage van de studenten onder de 23 jaar, dat zonder 

startkwalificatie de school verlaat. Het behalen van een startkwalificatie, een mbo-diploma op 

niveau 2 of hoger, is erg belangrijk voor jongeren. Met een startkwalificatie hebben zij twee 

keer zoveel kans op een baan en beter toekomstperspectief.  

 

ROC Friese Poort begint met een persoonlijke intake om de student bij de juiste opleiding te 

krijgen. In een aantal gevallen wordt zelfs het bedrijfsleven hierbij betrokken. De opleiding start 

in een duidelijke structuur en onder goede begeleiding. Gedurende de opleiding leert de 

student steeds meer zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken. De student wordt 

begeleid naar een plaats op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding op een hoger niveau. 

Studenten die nog geen of een verkeerde keus hebben gemaakt, worden via diverse projecten 

geholpen om de juiste opleiding te vinden. Daarnaast biedt ROC Friese Poort extra 

ondersteuning en hulp waar nodig. ROC Friese Poort zet ook hoog in op de betrokkenheid van 

ouders bij de opleiding van hun zoon of dochter. Deze betrokkenheid heeft een gunstig effect 

op het verhogen van de leerprestaties en het verminderen van schooluitval.’  

 

Met als toevoeging voor redacties: ‘Alle cijfers zijn te vinden op de website 

www.aanvalopschooluitval.nl van het Ministerie van OCW.’ (Persbericht ROC Friese Poort, 16 

januari 2013). 

 

 

Ouderavonden spelen een belangrijke rol in het contact met ouders/verzorgers. Een goed 

voorbeeld is dat ROC Friese Poort locaties Drachten en Sneek hun deuren openden voor alle 

ouders/verzorgers van hun studenten. Na een woord van welkom konden zij een programma 

volgen. Het persoonlijke programma bestond uit diverse workshops zoals Social Media, 

Doorleren in het HBO, Onderwijsvisie, Baangarantie enz. Na de plenaire ouderavond reageerde 

een ouder: “Nu ik de opleidingsmanager hoor praten, wordt het me allemaal een stuk 

duidelijker!” Andere ouders waren ook erg positief: “leuke workshops”, “vriendelijke ontvangst” 

en “een goede betrokkenheid”. Directie en medewerkers zien ouders meer en meer als partners 

en vinden het prettig en zinvol met ouders contact te houden.  

Zo zijn er al afdelingen die naast de 10-minuten-gesprekken ook bijeenkomsten houden, waarbij 

de studenten presentaties verzorgen voor hun ouders. Zo krijgen zij een goed beeld van wat 

hun kind overdag zoal doet en met wie hij contact heeft. Ouders geven aan dat ze dit contact op 

prijs stellen. Ouders zijn met name betrokken bij de specifieke afdeling/opleiding/klas van hun 

zoon/dochter. Ofwel ‘zo dichtbij mogelijk’. Om deze reden is ervoor gekozen geen ROC-brede 

ouderraad op te richten, maar andere middelen in te zetten die de relatie met ouders versterken. 

http://www.aanvalopuitschooluitval.nl/
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Voorbeelden zijn het uitgeven van magazines en per afdeling (digitale) nieuwsbrieven voor 

ouders, het instellen van ouderpanels, ouders de mogelijkheid geven om bij de intake of 

presentaties aanwezig te zijn, ouders toegang te geven tot het studievoortgangssysteem, 

enzovoorts. Ouders kunnen de informatie wel of niet tot zich nemen (of desgewenst zappend 

lezen), maar hebben hierdoor het gevoel regelmatig wat van ROC Friese Poort te horen. Dit 

versterkt het gevoel van betrokkenheid. 

De afdeling Marketing en Communicatie heeft naar aanleiding van panelgesprekken met ouders 

het Actieplan Ouderbetrokkenheid 2.0 opgesteld.  

 

Ook ROC Friese Poort kent ouders met wie geen of bijna geen contact te krijgen is, terwijl dat 

juist wel zou moeten. Kennen en gekend worden is dan belangrijk. Er wordt altijd gebeld of 

gemaild als ouders op school verwacht worden, maar niet komen. Incidenteel gaat de mentor op 

huisbezoek.  

 

Ambities 

Tijdens de werkgesprekken met studenten, ouders en docenten zijn de volgende ambities 

uitgesproken: 

- Behouden van de werkdiners met ouders: naast de activiteiten vanuit de vestiging is het 

ook belangrijk dat de werkdiners van het College van Bestuur met ouders blijven bestaan. 

De uitgenodigde ouders hebben het gevoel ‘gehoord’ te worden. Door de diners per 

vestiging te houden kunnen ontwikkelingen besproken en meningen worden gepeild. 

- Inschrijfavond houden: de ervaring leert dat het gerichter organiseren van het inschrijven 

voor een opleiding bij ROC Friese Poort een goede eerste kennismaking oplevert met de 

nieuwe school. Zowel bij het inschrijfmoment als bij de informatieavond is er persoonlijk 

contact met studenten en ouders en een goede gelegenheid om wederzijds relevante 

informatie te verstrekken.  

- Verlengde intake: de school biedt ouders de mogelijkheid aanwezig te zijn bij een 

eventuele verlengde intake. Het eerste intakegesprek waar de ouders bij aanwezig zijn, 

vindt plaats tijdens de inschrijfavond (zie b) en mogelijk volgt er na de formele inschrijving 

nog een tweede intakegesprek. Dit is effectief gebleken voor een nadere kennismaking, 

ook met de ouders en het verstrekken van heldere informatie bij plaatsing in de opleiding. 

- Ouderavonden: creatief nadenken over het (zo veel mogelijk) betrekken van ouders bij de 

opleiding en school van zoon/dochter, bijvoorbeeld door bij eerstejaars en ouderejaars 

ouderavonden studenten zelf de avonden voor te laten bereiden, te organiseren en 

presenteren. Daarnaast is het streven ouders waar mogelijk uit te nodigen bij presentaties, 

waardoor studenten kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn op school. De school wordt 

hierdoor concreter/tastbaarder voor ouders, wat goed is voor de betrokkenheid en het 

gevoel van trots.  

- 10-minuten gesprekken: het doel van de 10-minuten gesprekken is ouders te informeren 

hoe het gaat met hun zoon/dochter op school en hen te betrekken bij de opleiding en de 

school. Het mooiste zou zijn wanneer ouders hun kinderen thuis (beter) kunnen coachen, 

ook bij het huiswerk. De ambitie is na te gaan hoe de school/de docent of mentor de 

ouders daarbij zou kunnen helpen. ROC Friese Poort doet al het mogelijke om de 

omgeving van de student er bij te betrekken, waardoor er ook thuis gesprekken 

plaatsvinden over de ontwikkeling. En dat werkt positief.   

- Ouders online inzicht geven in verzuim en/of studieresultaten: de gegevens hiervoor 

worden rechtstreeks aan de ouders verstrekt (niet via hun zoon/dochter). Dit kan, zonder 

toestemming van de deelnemer, momenteel slechts tot 18-jarige leeftijd; in het nieuwe 

websitesysteem worden ouders automatisch geblokkeerd wanneer zoon/dochter 18 jaar is. 

Na invoering van het registratiesysteem voor het volgen van leerlingen, wordt deze 
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mogelijkheid ook aan ouders, wiens zoon/dochter ouder is dan 18 jaar, aangeboden. 

Ouders ontvangen op de inschrijfavond informatie hoe zij bij de resultaten kunnen komen 

inclusief een beknopte handleiding.  

- Gastlessen: ouders worden als vakmensen, professionals gevraagd een gastles te geven 

over de ontwikkelingen van hun vak, waardoor de studenten een concreet en helder beeld 

krijgen van het beroep, de praktijk van alledag en de organisatie waarin de ouder werkt. Dit 

draagt bij aan de motivatie, de doelgerichtheid en verbetering van het onderwijs. 

- Werkgroep Ouderbetrokkenheid: omdat verbetering van informatie voor studenten en 

ouders een cyclisch proces is, is het plan de werkgroep te behouden en jaarlijks nieuwe 

ouders (uit de onderbouw) voor de werkgroep te werven. 

- LLO keurmerk: de school wil tijdens de geplande conferentie in juni 2013 zover zijn dat ze 

eventueel het LLO keurmerk aan kan vragen. 

 

De kern van de ambitie is ROC Friese Poort voor ouders persoonlijk en vertrouwd te maken. 

 

 

Relatie school-student-ouders 

ROC Friese Poort noemt de leerlingen nu studenten. Hiermee wordt zichtbaar dat de school de 

student zelf verantwoordelijk wil maken voor het eigen leerproces. Een verbeterpunt is dat de 

studenten, als het gaat om hun eigen leerproces, moeizaam in beweging te krijgen zijn. De 

school probeert hier wat mee te doen, maar kan het niet alleen. Als ouders meewerken, zou dat 

beslist helpen.  

 

Cultuur 

Ouders, maar ook de studenten worden als vanzelfsprekend met respect bejegend. Dat komt 

mede voort uit de christelijke identiteit van de school die door alle betrokkenen wordt 

onderschreven. Een voorbeeld dat de ervaringen en opvattingen van de studenten en hun 

ouders serieus genomen worden, zijn de uitnodigingen voor de gesprekken die op diverse 

niveaus voor ouders / studenten en eigen docenten worden georganiseerd en de uitgebreide 

onderwijsondersteuningstructuur (voorheen: zorgstructuur). Ouders en studenten voelen zich 

welkom in de school. Rob Schut, directieadviseur van de locatie Leeuwarden/Dokkum, merkt op 

dat het beeld niet klopt dat Friezen stug zouden zijn, ‘maar je moet je werk, je opdracht goed 

doen om het vertrouwen te krijgen.’  

Het thema ouderbetrokkenheid is niet in elke vestiging of bij elke opleiding een prioriteit. Het ligt 

per opleiding en per team en docent verschillend. ‘Door de wijze van informatie en de gestage 

aanpak ontstaat een kentering in het denken bij een grote groep medewerkers’, meent Schut, ‘in 

de praktijk duiken steeds meer vormen van effectieve ouderbetrokkenheid op’. Centraal wordt 

de uitwerking ervan op de vestiging niet voorgeschreven. Maar initiatieven worden benoemd en 

gesteund. Het is de taak van het management om de initiatiefnemers en de organisatoren te 

helpen. Hieruit komen tips en tops die breed met de organisatie worden gedeeld. Maar ook 

tijdens de teambuildingsactiviteiten komt het thema ´effectief omgaan met ouders´ aan de orde. 

Alsmede het elkaar vinden en aanspreken wanneer het niet gebeurt. Dat geeft kracht aan een 

team. Ook hier is ´we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen´ aan de orde. Dat schept 

vertrouwen voor iedereen.  

 

De vestigingen van ROC Friese Poort zijn geen sociale ontmoetingsplaatsen voor ouders. Wel 

voor studenten 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. 
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Schoolprofiel 

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 13.000 studenten in Friesland en de Noordoostpolder 

beroepsonderwijs (MBO) en educatie. Persoonlijke aandacht, kwaliteit, maatwerk en sterke 

regionale gebondenheid zijn belangrijke kenmerken van ROC Friese Poort. Vanuit de 

christelijke achtergrond probeert ROC Friese Poort op een eigentijdse wijze invulling te geven 

aan onderwijs en vorming. Uitgaande van haar kernbegrippen wil ROC Friese Poort een 

ontmoetingsplaats zijn waar studenten uit alle culturen zich thuis voelen.  

Aanwezig en zichtbaar zijn in de regio versterkt de relatie met bedrijven, instellingen, overheden 

en andere opleidingsinstituten. Er wordt ingespeeld op vragen vanuit de praktijk. Samen met 

anderen wil de ROC Friese Poort werken aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. In 

vrijwel alle benchmarks, enquêtes en andere onderzoeken komt ROC Friese Poort met goede 

tot zeer goede resultaten naar voren. In het landelijk overzicht van ROC’s staat ROC Friese 

Poort op de achtste plaats van de 39 beoordeelde ROC’s. Deze totaalscore is het gemiddelde 

van alle oordelen per opleiding. Van de 20 beoordeelde opleidingen scoort ROC Friese Poort 

met maar liefst 18 opleidingen gemiddeld tot zeer goed. 

 

Contact 

Voor nadere informatie: de heer Rob Schut, directie-adviseur Leeuwarden/Dokkum, tevens lid 

van de projectgroep Ouderbetrokkenheid. Zie voor contactgegevens de website van de school. 

www.rocfriesepoort.nl  

 

 

(redactie, januari 2013) 

http://www.rocfriesepoort.nl/

