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Horizon College: workshops voor ouders 

´Samen werk maken van je opleiding´. Dat is het leidend principe van het ROC Horizon College. 

Jacqueline Koutstaal, stafmedewerker onderwijsontwikkeling, vertelt dat ouderbetrokkenheid 

sinds kort structureel aandacht krijgt op het Horizon College. Ze zijn nog zoekende, maar met 

een aantal initiatieven is al een goede start gemaakt met het versterken van de 

ouderbetrokkenheid in de organisatie. Zo organiseert het College voor ouders van leerlingen in 

de bovenbouw van het vmbo workshops en voor deelnemers van de bovenbouw en hun ouders 

informatiebijeenkomsten over en met het hoger beroepsonderwijs. 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Het toepassen van ´dialoog´ tijdens gesprekken met ouders. Ouders worden ook gevraagd 

voor de 10 minuten gesprekken een onderwerp in te brengen waarover zij met de mentor 

willen spreken. 

 

Echt in gesprek 

De gesprekken met ouders staan allemaal in het teken van dialoog. Welke betekenis geeft de 

school hieraan?  

1. De deelnemers aan een dialoog zijn partners, geen tegenstanders of medestanders. Men 

ziet de ander als deelgenoot in een gezamenlijk (gespreks)project. 

2. Er is echte gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners. De partners staan tijdens de 

dialoog op gelijke hoogte (letterlijk en figuurlijk), ook al verschillen ze in functie. 

3. De inbreng van de ander wordt steeds serieus genomen. 

4. Luisteren is even belangrijk, zo niet belangrijker dan praten. Bij een dialoog luisteren de 

gesprekspartners echt naar elkaar. Dit wil zeggen dat ieder moeite doet om de ander te 

verstaan zoals die verstaan wil worden. Actief luisteren houdt in dat men vragen stelt om 

na te gaan of men begrepen heeft wat de ander heeft willen overbrengen. 

5. Er worden evenveel (misschien zelfs meer) vragen gesteld dan dat er meningen en 

statements op tafel worden gelegd. Er worden vragen gesteld die bedoeld zijn om de zaak 

helderder te krijgen (niet om met de eigen kennis te pronken). 

6. Er is een betrokkenheid bij het gespreksthema.  

7. Er wordt op het gepaste ogenblik en op de juiste wijze feedback gegeven (bijvoorbeeld 

welke gevoelens en reacties de communicatiestijl van de ander oproept). Het streven is 

niet de ander te willen veranderen, maar wel om van elkaar te weten welke effecten men 

oproept om daar dus rekening mee te houden. 

8. Al is het streven van een dialoog in de eerste plaats de dynamische ontmoeting met de 

ander, toch onderkent men ook de belangen die iemand kan hebben bij bepaalde 

inhouden van communicatie. Er is oog en oor voor het belang dat ieder heeft bij het 

gespreksthema, ook al is dit belang voor iedere partner verschillend. 

9. Verschillen in visie worden gerespecteerd, herkend en erkend.  

10. Men tracht niet elkaar te overtuigen, maar men zoekt samen naar de juiste gegevens, de 

zinvolle interpretatie, het helder inzicht, de gepaste conclusie, de beste keuze. Men streeft 

niet naar een compromis, maar tracht door een beter begrijpen van elkaars visie en het 

laten bevragen van de eigen visie, te komen tot een gezamenlijk inzicht dat de basis kan 

zijn voor gemeenschappelijke doelen en keuzes. 
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11. Het gesprek verloopt aanmerkelijk trager dan andere gespreksvormen. Stiltes en 

ogenblikken van rust zijn van wezenlijk belang voor een goede dialoog.  

12. De gesprekspartners nemen de volle verantwoordelijkheid voor de eigen inbreng. Als men 

hier bewust mee omgaat, betekent dit in de praktijk dat men zorgzamer zal zijn in het uiten 

van een mening en het geven van een reactie. Dit betekent ook dat men de gevolgen van 

de dialoog bespreekt en aanvaardt. 

13. Een dialoog is een communicatievorm die een grote alertheid wekt bij de partners. Een 

dialoog voeren is geen vanzelfsprekendheid. Willen we een echte dialoog voeren dan 

zullen we er de eerste jaren bewust aan moeten werken, bewust bepaalde vaardigheden 

moeten oefenen, leren van onze fouten … en opnieuw proberen, bewust. 

 

 

2. Het verder doorontwikkelen van de (digitale) informatie voor en het (digitale) contact met 

ouders. 

 

(Digitale) informatie 

Er wordt nagedacht over het optimaliseren van de informatie op de website en het effectief 

betrekken van ouders bij het voorkomen van verzuim en uitval. 

 

3. Het organiseren van workshops voor ouders. 

 

Workshops voor ouders 

Het Horizon College organiseert nu voor het tweede jaar workshops voor ouders van leerlingen 

in het vmbo over het begeleiden van de mbo studie-/opleidingskeuze en de voorbereiding op het 

mbo op alle locaties. Er is veel behoefte aan deze informatie, want de workshops worden zeer 

goed bezocht.  

Voor deelnemers in de sectoren zorg, welzijn en secretarieel zijn zeer goed bezochte 

voorinformatiebijeenkomsten over het hbo gehouden, waarbij naast de deelnemers ook de 

ouders in grote getale aanwezig waren. 
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Kenmerken 

- Het Horizon College (www.horizoncollege.nl) is een regionaal opleidingencentrum (ROC) in 

Noord-Kennemerland en West-Friesland, opgericht in 1998. 

- Het Horizon College heeft vestigingen in Alkmaar (hoofdvestiging), Heerhugowaard, Hoorn 

en Purmerend en telt 12.000 studenten – zowel jongeren als volwassenen – en iets minder 

dan 1.200 medewerkers. Daarmee is het de grootste onderwijsinstelling boven het 

Noordzeekanaal. 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

Het Horizon College ziet zichzelf als een waardegemeenschap waarin vanuit een aantal 

waarden gewerkt wordt: kwaliteit van opleiden; samenwerkend; betrokken; lerend; kwalificerend; 

verantwoordend; zakelijk.  

Om die reden is er ook een Horizon Gedragscode opgesteld waarin een aantal fundamentele 

uitgangspunten is verwoord: 

- ´Ik respecteer de ander´; 

- ´Ik doe een ander niet aan, wat ik zelf ook niet wil dat mij overkomt´; 

- ´Ik ben altijd verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag´. 

 

De insteek van het Horizon College ten aanzien van ouderbetrokkenheid is dat het een middel is 

om ouders te helpen bij het ondersteunen van de ontwikkeling van hun kind en zijn 

leeropbrengsten en het voorkomen van uitval/verzuim.  

Het aspect ouderbetrokkenheid heeft nog geen plaats gekregen in het vijfjaren strategisch plan 

2011 – 2015 ´Samen werk maken van je opleiding´. De lijnen die men met ouderbetrokkenheid 

wil uitzetten zijn gebaseerd op de uitkomsten van een afstudeerscriptie van een stagiaire. Deze 

heeft met allerlei actoren in de organisatie gesproken en voorstellen voor ontwikkeling en 

implementatie gedaan. 

 

Begin 2012 is er een managementconferentie over ouderbetrokkenheid gehouden waarbij de 

managers mee konden denken over het ontwikkelen van een organisatiebrede visie op 

ouderbetrokkenheid en hun gedachten en aanbevelingen over de praktische uitwerking konden 

uitwisselen. Daarnaast zijn voor elke sector concrete doelen beschreven. De docenten zijn 

tijdens het teamoverleg geïnformeerd over deze lijnen. Deze vormen een aanzet voor elke 

sector om iets concreets te ondernemen, omdat het contact met en de opkomst van ouders niet 

overal even groot is en sterk verbeterd kan en moet worden. 

   

Een van de uitkomsten die uit de afstudeerscriptie is overgenomen is om bij de start van de 

opleiding met alle studenten af te spreken dat hun ouders op de hoogte worden gehouden van 

de ontwikkelingen. En dat de toestemming doorloopt tot het afstuderen van de deelnemer, dus 

ook wanneer de student 18 jaar is geworden. Mocht een deelnemer hier bezwaar tegen maken, 

dan kunnen zij gebruik maken van de bezwaarprocedure.  

Eén van de concrete voorstellen die uit de managementconferentie werd opgepakt is dat de 

informatiebijeenkomsten voor ouders door de deelnemers zelf worden voorbereid en 

georganiseerd. Dit leidt al tot een grotere opkomst van ouders, omdat zij graag willen zien en 

horen hoe hun kind het doet en in welke omgeving het zich verder ontwikkelt. Afgesproken is 

dat afmelding voor zo’n bijeenkomst verplicht is. 

 

Jacqueline Koutstaal merkt op dat de hoofdlijnen uitgezet zijn, maar dat het Horizon College nog 

in de startfase zit als het gaat om de borging van dit beleid in alle onderdelen van de 

organisatie. De sectoren opereren zelfstandig in dit verband en dat betekent dat er geen 

centraal beleid of protocollen komen. Daar waar sectoren mogelijkheden zien, worden ze door 

http://www.horizoncollege.nl/
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de centrale dienst ondersteund bij de uitvoering. Je ziet per locatie en per sector nog grote 

verschillen in de ontwikkeling en uitvoering.  

Verder wordt het voornemen uitgewerkt dat elke ouder op de hoogte is (kan zijn) van de 

ontwikkeling van het eigen kind. Dat vergt een nadere analyse en mogelijk aanpassing van de 

communicatie op de diverse niveaus.  

 

Er is ook een klankbordgroep gevormd, waar ook een teamleider deel van uit maakt. Deze 

groep bekijkt met de beleidsmedewerker wat is bereikt en doet voorstellen voor de voortgang.  

Men is begonnen met het inventariseren van allerlei praktische verbeteringen voor ouders, om 

vervolgens stappen te zetten om dit te organiseren. 

 

Relatie deelnemer – ouder – school 

Uitgangspunt van het Horizon College is dat iedere betrokkene in zijn kracht wordt gezet en dat 

gebruik wordt gemaakt van ieders talenten. In het kader van de bijscholing van mentoren wordt 

dat zichtbaar.  

Het voeren van een dialoog tussen betrokkenen hoort bij het Horizon College. Dus ook tussen 

mentoren en ouders. Door tijdens contactmomenten een echte dialoog met ouders aan te gaan, 

laat het Horizon College zien dat men de ouders ziet als een gelijkwaardige partner en dat het 

van belang is dat ouders melden wat ze vinden.  

Ouders krijgen gelegenheid om mee te praten. Zoals het voornemen om bij activiteiten voor en 

met ouders altijd een evaluatie in te passen. En om bij informatieavonden gelegenheid in te 

bouwen om met ouders na te praten. Men is niet voornemens een ouderpanel of ouderraad in te 

voeren.  

 

Er is een leerlingenraad per sector geformeerd, die tweemaal per jaar bij elkaar komt en waar 

aspecten uit het beleid besproken kunnen worden.  

 

Voortgang 

Bij managers is een kentering te zien als het gaat om het belang van ouderbetrokkenheid. Bij 

docenten is het beeld per locatie en per opleiding wisselend, maar er is een groeiende groep die 

ouders als partner ziet voor een goede doorlopende ontwikkeling van het kind. 

 

Omdat de sectoren vrij zelfstandig opereren, ook ten aanzien van het vormgeven van 

ouderbetrokkenheid, worden er vanuit de centrale dienst een aantal motiverende en 

ondersteunende activiteiten aangeboden, zoals het ondersteunen van mentoren in het kader 

van ouders/ouderbetrokkenheid. Hierbij geldt: doe decentraal wat decentraal kan en centraal 

wat moet.  

 

Ambitie 

Invoeren van een soort ouderovereenkomst; het aan het begin van de schoolloopbaan maken 

van afspraken over rechten en plichten van een ieder.  

 

 

Schoolprofiel 

- Het Horizon College draagt kennis, kunde en vaardigheden over voor de persoonlijke en 

professionele ontwikkeling van inwoners, ondernemers en werkgevers uit de regio en 

biedt: 

- beroepsonderwijs in techniek, economie, handel en dienstverlening, welzijn en zorg. 

In totaal heeft het college 250 opleidingen in het pakket, op verschillende niveaus en in 

verschillende leerwegen; 

- volwasseneneducatie: beroepsgerichte educatie en inburgeringscursussen; 
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- opleidingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo): vmbo, havo en 

vwo;  

- contractactiviteiten voor het bedrijfsleven. Er is een introductiefilmpje beschikbaar. 

- De verschillende sectoren zijn zelfstandige eenheden en bepalen zelf of en hoe zij 

ouderbetrokkenheid vormgeven.  

- Ouders zijn niet opgenomen in de MR en het Horizon College kent geen ouderraad of 

ouderpanels. Men wil graag over relevante thema’s met ouders in dialoog gaan en 

realiseert dat tijdens en na informatieavonden en mentor-oudergesprekken. 

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: mw. J. Koutstaal, stafmedewerker onderwijsontwikkeling. Zie voor 

contactgegevens de website van de school.  

 

 

(redactie: december 2012) 

https://www.horizoncollege.nl/index.php?page=videos

