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Het Hoornbeeck College voor MBO: ouders leren en denken mee 

Voor het reformatorische Hoornbeeck College zijn school, gezin en kerk bij het begeleiden van 

de studenten naar volwassenheid nauw aan elkaar verbonden. Ouders en docenten ervaren dat 

ook zo. ´Onze school is een leergemeenschap, waardoor de rol van ouders vanzelfsprekend is,´ 

zegt locatiemanager Wiechert Petersen, ´het gaat ons om de ontwikkeling van hoofd, hart en 

handen. Dat wordt zichtbaar door zelf verantwoordelijkheid te gaan dragen. Ook studenten die 

zonder extra zorg niet tot bloei zouden komen.´ 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Het organiseren van trainingen voor ouders van de mbo-studenten, zoals: Omgaan met 

pubers, Sociale Vaardigheden (SOVA) en Verdiepingsvaardigheden (verdiepend op 

SOVA). 

 

Trainingen voor ouders van de mbo-studenten 

In 2011 is het Kenniscentrum van het Hoornbeeck College gestart met een pilot trainingen voor 

ouders. Het doel is dat ouders een beter beeld krijgen van de leefwereld van de jongere, ook die 

op school, hoe de identiteit van de jongere wordt gevormd en hoe hun rol daarin kan zijn. Ook 

thema’s als leren communiceren met je pubers, seksuele opvoeding, en jongeren en de 

moderne media komen aan de orde. Het thema godsdienstige en morele vorming van jongeren 

neemt een belangrijke plaats in bij het Hoornbeeck College.  

De kosten voor de training van 6 bijeenkomsten zijn € 15,- per avond. Er worden ervaren 

sprekers en gecertificeerde trainers ingezet om ouders te ondersteunen in hun opvoedende en 

begeleidende taak. 

 

 

2. Oudervereniging. Bij de intake wordt ouders gevraagd lid te worden van de oudervereniging 

van de school. De verenigingsstructuur maakt het mogelijk dat ouders lid (kunnen) zijn van 

de school. Als lid van de vereniging kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid. De 

vereniging komt doorgaans 2 x per jaar bij elkaar.  

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

ouders. 

 

Digitale informatie 

Er wordt nagedacht over het optimaliseren van HOI, het leerlinginformatie- en volgsysteem, voor 

wat betreft gegevens over verzuim en cijfers. Daarnaast wordt gedacht over het opnemen van 

een reactieplek voor ouders in dit systeem en over het via Facebook verspreiden van voor 

ouders relevante informatie, zoals schoolgids, uitnodigingen en nieuwsbrieven.  

 

 

4. Het houden van een ouderenquête i.p.v. een oudertevredenheidsenquête. 

 

Ouderenquête 

Het Hoornbeeck College houdt eenmaal per twee jaar een ouderenquête waarin men breder 

informeert naar de bevindingen en ervaringen van ouders dan alleen een 

tevredenheidsonderzoek. Sturen op tevredenheid is niet voldoende, het gaat echt om het 
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betrekken van de mening van ouders bij beleidskeuzes. 

Naar aanleiding van de uitkomsten wordt een willekeurige groep ouders uitgenodigd om verder 

te praten. Vaak worden ook ouders uitgenodigd die tevens docent zijn op de school, omdat deze 

van twee kanten de vraag kunnen benaderen. 

 

 

 

Tips en tops 

a. Ouders vullen bij de intake een aanmeldingsformulier in, waarbij ook gevraagd wordt naar 

hun eigen motivatie. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen de identiteit van de school. 

b. Bij alles waarmee je contact met ouders zoekt of wat je voor ouders wilt organiseren, zijn 

het de studenten die het voorbereiden, organiseren en presenteren. Je bereikt dan vrijwel 

alle ouders, want zij willen graag zien hoe hun kind het doet op school en wie  

met hen samenwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Alle contactmomenten met de ouders (school-ouders en docent/mentor-ouders) stralen de 

wil uit om ouders als gelijkwaardige partner te zien en ´liefde voor je naaste´ te tonen. Die 

wil is in de identiteit van de school vastgelegd en wordt door allen onderschreven.  

 

 

Kenmerken 

- Het Hoornbeeck College (www.hoornbeeck.nl) kent vijf locaties, respectievelijk in 

Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en Rotterdam. De (prachtig in de bossen gelegen) 

locatie in Amersfoort heeft een mbo met 2100 studenten en is tevens de hoofdvestiging 

(met het College van Bestuur en de centrale dienst).  

- De school heeft een verenigingsstructuur waardoor ouders lid (kunnen) zijn van de school.  

- De studenten komen veelal uit de regio, waardoor er volgens Wiechert Petersen minder 

contact tussen de school en ouders zou kunnen zijn. Het tegendeel is echter waar, het 

geeft juist binding omdat men wil weten hoe het gaat en in welke omgeving de student zijn 

ontwikkeling doormaakt. Er komen derhalve veel ouders samen met hun kind naar de 

informatie- en thema-avonden (meestal zo rond de 90%).   

 
 
Visie, beleid en praktijk 

Het Hoornbeeck College heeft een heldere visie verwoord in het Strategisch meerjarenplan 

2011 – 2015 Onze idealen. Ouders hebben bij de opstelling daarvan meegedacht. 

 

Hoofd, hart en handen 

Het Hoornbeeck College vertrekt in zijn onderwijs vanuit de gedachte dat de ontwikkeling van 

studenten de hele mens betreft: ´hoofd, hart en handen´.  
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Het Hoornbeeck wil in de lijn van de opvattingen van de grondlegger Johannes Hoornbeeck de 

in de Bijbel geopenbaarde waarheden overdragen en in afhankelijkheid van Gods zegen 

eigentijds onderwijs aanbieden dat gericht is op de totale ontwikkeling van de studenten. 

 

De studenten worden voorbereid op hun plaats in de samenleving. Dit wordt vormgegeven 

vanuit de eenheid van gezin, kerk en school. Deze drie zijn in de visie van het Hoornbeeck 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarbij wordt een drieluik gehanteerd van onderwijs, 

toerusting en vorming. Deze zienswijze wordt onder andere ook in het pedagogisch klimaat en 

het benoemingsbeleid uitgewerkt en zichtbaar gemaakt. Zo moeten docenten goed zijn in hun 

vak, maar ook studenten kunnen voorbereiden op hun plaats in de maatschappij. Dat toerusten 

van studenten voor hun plaats in de samenleving gebeurt binnen de lessen. De vraag is dan: 

wat is nodig om als beginnend beroepsbeoefenaar aan het werk te gaan? 

In het strategische meerjarenplan geeft de school aan dat de ideale school er voor iedereen 

anders uitziet en voortdurend verandert. Maar wat wel samen gedeeld wordt, zijn de idealen, 

doelen en ideeën die samen nagestreefd worden. Die idealen zijn samengevat: ´dat identiteit 

van een school meer is dan een norm, dat onderwijs talenten laat bloeien, dat lesgeven een 

middel is en hoge leeropbrengst het doel, dat wie beperkingen heeft extra aandacht krijgt, dat 

het sterkste team een saamhorig team is, dat ICT het onderwijs makkelijker en beter maakt en 

dat we onderwijs geven samen met anderen.´ 

 

Ouderbetrokkenheid 

Het actief betrekken van ouders hierbij gaat verder dan alleen het verstrekken van informatie. 

Ouders worden ook actief betrokken bij de school door middel van: 

- De vereniging: alle ouders zijn hier lid van en kunnen bijvoorbeeld via ouderpanels 

gevraagd worden mee te denken en mee te praten over hoofdlijnen van beleid; 

- MR: de formele vorm van medezeggenschap door ouders. 

 

Ten aanzien van de ontwikkeling en uitvoering van het beleid worden alle actoren betrokken. 

Dus naast het bestuur, de directie en de docententeams ook de ouders (via informatieavonden 

of de oudervereniging) en de studenten (via de studentenraad of het locatieoverleg 

management-studenten).  

 

Informatieavonden voor de ouders worden ten minste twee maal per schooljaar gehouden, 

waarbij het informatieve deel altijd gevolgd wordt door ontmoeting, mogelijkheden voor vragen, 

informeel napraten en dialoog. Het doel is dat ouders en school elkaar vinden in herkenning, 

uitwisseling van gedachten en meningen en in het versterken van de gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de student. 

 

De mate van ouderbetrokkenheid is per opleiding verschillend. Maar het besef dat het belangrijk 

is voor hogere leeropbrengsten, dringt langzaam maar zeker door. ´Ook bij de meer technische 

opleidingen. Dit is een zaak van lange adem en van voortdurende aandacht. We merken dat 

jongere docenten minder moeite hebben met het in- en uitvoeren van de afspraken rondom 

ouderbetrokkenheid. Maar het besef van het belang ervan bij de oudere generatie groeit,´ vertelt 

Petersen. 

 

Studenten 

De locaties hebben samen een studentenraad die de belangen behartigt van de studenten in de 

school. Deze raad mag gevraagd en ongevraagd advies aan het CvB geven en is bevoegd om 

te praten over alle zaken die met de school te maken hebben.  

Naast de centrale studentenraad is er één- tot tweemaal per jaar een overleg per sector tussen 

management en studenten waar ook relevante thema’s uit het beleidsplan aan de orde komen.  
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Gelijkwaardigheid 

Het Hoornbeeck College heeft inmiddels het LLO keurmerk aangevraagd en gekregen en 

tijdens de keuring is als uitgangspunt vastgelegd: ´In alles wordt een volstrekt gelijkwaardige 

samenwerking tussen school, student en ouders nagestreefd. Ouders worden gebeld wanneer 

ze het op cruciale momenten laten afweten. Per groep studenten zijn er twee SLB-ers 

(studieloopbaanbegeleiders) zodat er vanuit de school altijd een aanspreekpunt beschikbaar is 

voor studenten en hun ouders.´ 

Om de 10 weken zijn er contactavonden tussen de SLB-er en de ouder en student. Daarin wordt 

met elkaar gereflecteerd en worden afspraken gemaakt. Alle ouders krijgen hierover bericht.  

 

Community 

Wiechert Petersen geeft aan dat het willen vormgeven van een community, van een leef- en 

leergemeenschap, gezien de identiteit van de school en de uitgangspunten bijna 

vanzelfsprekend gaat. Het besef is aanwezig dat het Hoornbeeck het daarbij gemakkelijker 

heeft dan andere ROC’s, die veelal een meer gemixte samenstelling hebben. Het Hoornbeeck is 

een regionale school die door de reformatorische grondslag voor het merendeel uit ´witte´ 

studenten bestaat. 

De school is niet dagelijks een sociale ontmoetingsplaats voor ouders, studenten en 

medewerkers. Individueel en in opleidingsteams wordt daar wel sterk vorm aan gegeven. 

Daarnaast fungeren de oudertrainingen die op de school zelf plaatsvinden wel als zodanig.  

 

Veiligheid 

Het LLO keurmerk merkt daar over op: ´Het Hoornbeeck is uit op maximale veiligheid voor 

iedereen die met de school te maken heeft: studenten, docenten en ouders. Niet respectvol 

spreken over studenten en hun ouders is ´not done´ en er heerst een cultuur waarin collega’s 

meteen aangesproken worden wanneer zij niet respectvol spreken. Dat gebeurt zo nodig ook 

werkelijk in de praktijk.´ 

 

Ambities  

Wiechert Petersen vertelt dat er een notitie op stapel staat waarin hij ten aanzien van de 

ouderbetrokkenheid aangeeft hoe het was en hoe het nu is en wat Het Hoornbeeck nog wil 

bereiken. Hij geeft aan een aantal zaken te willen herstructureren, zoals: 

a. de intake. ´Dat hebben we een tijd zonder ouders gedaan, zoals veel ROC’s, in de 

veronderstelling dat we de student meer zelf verantwoordelijkheid wilden geven. Nu weten 

we dat het langer meesturen door de ouders (en de school) belangrijk is. Hieruit volgt dat 

we dus nu weer de ouders meevragen bij de intake´;   

b. het informatiesysteem. ´Enerzijds vinden we dat ons informatiesysteem (HOI) nog niet 

voldoende informatie bevat over cijfers en verzuim en informatie die we van ouders via mail 

of telefonisch krijgen. Daarvoor willen we in het systeem een plekje realiseren. De ambitie is 

het doorontwikkelen van een digitaal studentendossier waarmee de rol van ouders 

eenvoudig kan worden vergroot. We denken daardoor na over de wijze waarop we ouders 

actief kunnen uitnodigen om het dossier van hun kind regelmatig in te zien en mee te 

bouwen aan dit dossier met voor het onderwijsproces relevante (bijvoorbeeld medische) 

informatie. Gedacht wordt aan het realiseren van een optie voor ouders om er informatie op 

te plaatsen of te reageren op informatie die er al op staat. Deze opties worden ook 

meegenomen in het communicatieplan dat we aan het opstellen zijn. Anderzijds zijn we aan 

het onderzoeken of en hoe we allerlei informatie kunnen plaatsen langs de weg van de 

sociale media, omdat we alle ouders willen bereiken´;  

c. een meer inclusieve school. Het huidige toelatingsbeleid van de bve-sector wordt door de 

overheid verruimd, dat wil zeggen dat er geen drempels meer zijn. Bestuur, scholen en 

ouders van het Hoornbeeck zijn het hier helemaal mee eens. Er wordt nagedacht hoe 

hieraan het beste vorm gegeven kan worden. Met name als het gaat om het een te 
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verwachten toename van effectieve gedrags- en onderwijsondersteuning (passend 

onderwijs) aan cluster 4 leerlingen;  

d. de schoolgids. Met ingang van het komende studiejaar 2013-2014 zal aan de foto en 

gegevens van de onderwijskundige medewerkers het e-mailadres worden toegevoegd om 

nog beter het bij voorkeur interactieve contact tussen school en studenten/ouders mogelijk 

te maken. De ervaring is dat er geen misbruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Mocht 

er in het contact een klacht naar voren komen, dan worden ouders en student altijd 

uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek; 

e. meedenken over onderwijsinhoudelijke zaken. Het LLO keurmerk merkt op: ´Het 

meedenken van de ouders gebeurt bij het Hoornbeeck vooral op het gebied van identiteit; 

onderwijsinhoudelijk zouden ouders meer mee kunnen denken.´ 

 

 
 
Schoolprofiel 

- ´Op het Hoornbeeck College worden talenten zichtbaar.´ 

- Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs gaat uit van de Stichting voor 

Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort. De grondslag van de stichting is 

de Bijbel. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun 

ouders/verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs.  

- Het Hoornbeeck College heeft ruim 5000 studenten. De locatie Amersfoort heeft onlangs 

het keurmerk van de stichting LLO ontvangen (zie www.SLLO.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Voor meer informatie: de heer W.K. Petersen, locatiemanager. Zie voor contactgegevens de 

website. 

 

 

(redactie: december 2012) 


