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Groevenbeek College: ´onderwijs gaat om contact maken´. 

Aldus G. van de Kamp, één van de directieleden van Groevenbeek. De school hanteert 

begrippen als ´leren door doen´ en ´levensecht leren´ voor de vormgeving van haar onderwijs. 

Daarnaast is er aandacht voor de noodzakelijke basisvaardigheden. De bewuste keuze voor 

handhaving van de kleinschaligheid biedt mogelijkheden voor intensief contact tussen alle 

geledingen op en rond de school. Dit vraagt ook om een cultuur waarbij daadwerkelijke open 

communicatie gevoerd kan worden. Binnen het team van het 

Groevenbeek vindt de communicatie met ouders altijd plaats 

vanuit de gemeenschappelijke overtuiging dat de beste 

resultaten bereikt kunnen worden door samenwerking tussen 

docenten, leerlingen en ouders.  De slogan van de school is 

dan ook: ´Leren doen we samen!´ 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. De mentor heeft een sleutelrol in het contact tussen school en ouders. 

 

Rol van mentor 

Iedere groep heeft een mentor. Deze mentor speelt een sleutelrol in de vormgeving van de 

ouderbetrokkenheid en het contact tussen school en thuis. Voor de mentoren gelden de 

volgende afspraken: 

- De mentor heeft per periode (3) op basis van eigen initiatief tenminste 1 keer contact met de 

ouders. 

- Voor leerjaar 1 geldt dat er door de betreffende mentor een huisbezoek wordt afgelegd. 

- De mentor zorgt ervoor dat er een open communicatie is tussen school en ouders en is 

hiervoor ook de contactpersoon. De mentor beantwoordt de vragen van de ouders. 

 

2. In het eerste leerjaar wordt altijd een huisbezoek afgelegd door de mentor. 

 

Uitwerking en organisatie huisbezoek 

De huisbezoeken zijn van cruciaal belang voor alle partijen: de leerling, de docent en de ouders. 

De mentor bereidt deze huisbezoeken zorgvuldig voor met het oogmerk om de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de leerling in een positieve sfeer te benoemen en te verduurzamen. 

Deze huisbezoeken worden afgelegd omdat dit directe contact de basis vormt voor een goede 

samenwerking tussen school en ouders. Voor de afstemming van de begeleiding van de leerling 

wordt van ieder contactmoment tussen ouders en school een kort verslag gemaakt en in 

Magister geplaatst. De mentor heeft binnen de school de taak om belangrijke zaken aangaande 

het contact tussen ouders/leerling en school te delen met de teamleider. 
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3. Inzage in de gegevens van de leerlingen 

 

Online inzage 

Naast het contact met de mentoren is er het contact tussen docenten en ouders. Voor het 

contact tussen docent en ouders zijn de vaste zogenaamde 10-minutengesprekken. Docenten 

zijn zich hierbij bewust van de korte duur en bereiden zich dan ook optimaal voor op het 

vormgeven van dit contact met ouders. 

Ouders hebben via de website inzage in gegevens over hun kind. Ook ouders kunnen zich dus 

voorafgaand aan het contactmoment met de docent optimaal voorbereiden. 

 

 

 

Tips en tops 

a. Investeer in professionalisering externe communicatie. Groevenbeek investeert in het 

optimaliseren van de externe communicatie middels professionalisering van mentoren en 

docenten. Communicatie vraagt steeds om een juiste afstemming met de doelgroep. Om dit 

te bereiken leren de docenten zich telkens de volgende vragen te stellen: 

•  Met wie vindt de communicatie plaats? 

•  Aan welke informatie hebben de ontvangers behoefte? 

•  In welke vorm kan die informatie het beste worden aangeboden? 

•  Wordt een reactie verwacht? Zo ja, hoe kan men dan reageren? 

b. Verplaats je in het perspectief van de ander. Voor alle medewerkers van Groevenbeek 

geldt het belang van contact maken. Dit kan door zich iedere keer weer te verplaatsen in de 

mensen met wie de communicatie plaatsvindt. Het perspectief van die ander willen zien is 

een absolute voorwaarde voor goed partnerschap tussen ouders en school. 

c. Let op het voorkomen van niet-functionele vormen van communicatie. Groevenbeek heeft 

de mogelijke valkuilen benoemd:  

•  Het vergeten van groepen of personen. 

•  Dat te veel van de informatie als bekend wordt verondersteld. 

•  Dat vakjargon of (te) formele taal wordt gebruikt. 

•  Dat onnodige organisatorische informatie wordt gegeven. 

•  Dat op vragen niet echt wordt ingegaan. 

•  Dat kritische opmerkingen of klachten als een bedreiging worden gezien. 

d. Zorg dat communicatiemiddelen ook visueel van voldoende kwaliteit zijn. Hiertoe hanteert 

Groevenbeek een heldere huisstijl. En ook hier geldt: geen overdaad met nutteloze 

informatie, maar wel grote zorg voor correct, toegankelijk en helder taalgebruik. 

 

 

Kenmerken 

Groevenbeek (www.groevenbeek.nl) heeft verschillende locaties in Ermelo en Putten. In totaal 

wordt de school bezocht door circa 2740 leerlingen. 

 

Groevenbeek Ermelo 

De locatie in Ermelo is organisatorisch verdeeld in 

twee sectoren: het vwo/atheneum/havo en het vmbo. 

Beide sectoren hebben hun eigen gebouw, maar zijn 

via de centrale hoofdingang met elkaar verbonden. 

Zo heeft elke sector zijn ´thuis´ in een eigen deel van 

het gebouw. De meeste medewerkers werken 

uitsluitend in één van beide sectoren. Elke sector 

heeft een eigen fietsenstalling, schoolplein, 

leerlingeningang en aula. Door deze verdeling 
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kunnen leerlingen en medewerkers zich echt thuis voelen in hun eigen deel van de grote school. 

   

Groevenbeek Putten 

Groevenbeek Putten is een kleine, 

zorgzame school. Het gebouw heeft 

in 2008 een ingrijpende verbouwing 

ondergaan. De leerlingen volgen nu 

onderwijs in een modern 

schoolgebouw met gevarieerde 

werkplekken, een ruim open 

leercentrum, een sfeervolle 

overblijfruimte en veel ICT-

faciliteiten. 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

Groevenbeek heeft een heldere visie verwoord waarin drie elementen de hoofdrol spelen. 

 

1 Ontmoeting 

Het vormgeven aan de slogan ´Leren doen we samen´ en het actief betrekken van ouders 

hierbij wordt niet alleen middels het verstrekken van informatie gedaan. Ouders worden ook 

actief betrokken bij de school door: 

a. Ouderraad: Groevenbeek heeft per afdeling/locatie een actieve ouderraad die als het ware 

een spreekbuis vormt tussen school en ouders. Het gaat hier over allerlei praktische zaken.  

b. Ouderpanels: hier vindt het meedenken over het schoolbeleid heel direct plaats. 

c. MR: de formele vorm van medezeggenschap door ouders. 

d. Ouderavonden: tenminste twee per schooljaar. 

Bij al deze vormen geldt dat de inbreng van ouders cruciaal is en serieus wordt genomen. 

Afhankelijk van de inhoud worden altijd afspraken gemaakt over terugkoppeling. 

Naast het belang van meedenken over schoolbeleid staan deze momenten van contact met 

ouders ook in het teken van ontmoeting. Met name bij de ouderavonden, die vaak samen met 

de ouderraad worden georganiseerd, staat het belang van ´ontmoeting´ voorop. Wanneer 

ouders en school gedachten en meningen uitwisselen en elkaar mogelijk herkennen, versterkt 

dat de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling. 

 

2 Zichtbaar zijn voor je omgeving 

Groevenbeek geeft naast de samenwerking met en tussen ouders ook de samenwerking met de 

directe omgeving vorm. De school voelt zich onderdeel van de regio en maakt dit zichtbaar door 

actief deel te nemen aan activiteiten op gemeentelijk en op regionaal niveau. De verbinding van 

de school met de omgeving is zowel vanuit het perspectief van de school zelf van belang, als 

van de leerlingen en van de omgeving. De school biedt bewust ook ruimte om de ´omgeving´ de 

school binnen te halen. Een mooi voorbeeld hiervan is het gemeentelijk project ´Veilig uitgaan´ . 

Daarnaast participeert de school – docenten en leerlingen – ook bewust in gemeentelijke 

activiteiten die buiten de school plaatsvinden. Op de website van de school staan allerlei 

voorbeelden.  

De school maakt zich hierdoor bewust transparant en zichtbaar naar de omgeving. Verder 

maken leerlingen dit middels het invullen van maatschappelijke stages waar. 

Een andere belangrijke bijdrage is de organisatie van een Maatschappelijk beraad met diverse 

maatschappelijke partners zoals politiek, kerken en instellingen met een focus op jongeren. 
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3 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: de rol van de ouders, de leerling zelf en de school 

LOB draagt ertoe bij dat leerlingen een goede keuze maken voor hun vervolgopleiding doordat 

zij eerst hun talenten, mogelijkheden en toekomstwensen onderzoeken en ontdekken. Hiervoor 

worden gesprekken gevoerd met de leerlingen.  

Het Groevenbeek College heeft hierop beleid geformuleerd en uitgewerkt voor iedere afdeling. 

Bij de uitwerking staan vijf loopbaancompetenties centraal. De vijf loopbaancompetenties 

worden omgezet in een ontwikkelingslijn voor de leerling. Deze ontwikkelingslijn wordt samen 

met ouders en de leerling zelf vastgesteld. Het betreft de volgende vijf competenties: 

kwaliteitenreflectie, motievenreflectie,  werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. 

 

-  De rol van de leerling zelf 

De leerling bouwt zijn eigen portfolio op. Dit portfolio wordt gebruikt bij gesprekken met ouders 

en als warme overdracht naar het vervolgonderwijs. 

 

-  De rol van de ouders 

De ouder is naast de leerling zelf actief betrokken bij de opbouw van het portfolio en de 

gesprekken hierover. 

 

-  De rol van de docent 

Docenten stimuleren het gebruik van het portfolio en voorzien zelf het portfolio van verslagen. 

 

Deze werkwijze is een mooi en concreet voorbeeld van de samenwerking in de driehoek 

leerling/ouders/docenten. Hiermee worden de gesprekken tussen leerling, docent en ouder 

concreet vormgegeven op basis van een heldere en gezamenlijk vastgestelde ontwikkelingslijn. 

Het werken vanuit een eigen verantwoordelijkheid wordt hierdoor helder. 

 

 

Schoolprofiel 

De school streeft naar kleinschaligheid. De slogan van de school is: ´Leren doen we samen!´. 

Dit betekent dat de school het belangrijk vindt dat leerlingen en docenten echt samen werken. 

De docenten en de leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor de resultaten. De school vindt  

het ook belangrijk dat leerlingen veel samenwerken. De slogan van de school geldt ook voor de 

ouders. Mede daarom vindt de school ook goede contacten en samenwerking tussen school en 

ouders heel belangrijk. 

 

Is Groevenbeek vernieuwend? ´Daar kan ik geen uitspraak over doen,´ aldus Van de Kamp. 

`Wat ik wel kan zeggen is dat we voortdurend nagaan waar en hoe we de kwaliteit van onze 

school samen met ouders, leerlingen en alle medewerkers telkens kunnen verhogen. Dat we 

een aantal basisprincipes waarmaken zoals ´afspraak is afspraak´ en altijd de verschillende 

perspectieven meenemen voor het formuleren van beleid. We willen een open school zijn 

waarin samenwerking tussen alle partijen en omgeving voortdurend onderwerp van gesprek is 

met het oog op het verbeteren van de onderwijskwaliteit voor de leerlingen zelf. We zijn daarbij 

op de goede weg. We merken dit aan de groei van onze school, de intensieve samenwerking 

tussen ouders en school en de goede onderwijsresultaten die we hiermee bereiken.´ 

 

 

Contact 

Voor meer informatie: dhr. G. van de Kamp, directielid Groevenbeek. Contactgegevens via de 

website. 

 

(redactie: november 2012) 


