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Netwerkschool ROC Twente: een goed en betrokken relatienetwerk is essentieel 

De Netwerkschool is een experiment om uit te zoeken wat de beste inrichting is voor een MBO-

opleiding. Alle betrokkenen in het netwerk spelen hierin een rol. Zo inspireert en motiveert de 

netwerkschool óók ouders om actief deel te nemen aan de schoolontwikkeling. Centraal binnen 

de Netwerkschool staan het samenwerken tussen studenten, medewerkers, ouders, het 

bedrijfsleven én het leren met en van elkaar.  

‘In 2014 is het een logisch gegeven dat ouders op veel manieren betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van hun zoon of dochter en is de Netwerkschool ook voor ouders een leuke en 

leerzame plek om te verblijven’, zo valt te lezen in De Netwerkschool Twente in 2014 

visiedocument. 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Een half jaar na de start van de opleiding is de Ouderraad opgericht. Ouders willen geen 

passief klankbord zijn, maar ook kritisch mee kunnen denken. De invulling van de 

Ouderraad is een zoektocht: ´Wat doe je in een Ouderraad?´ 

 

De Ouderraad 

De Netwerkschool is een pilot, de Ouderraad een verplicht fenomeen, maar binnen het MBO 

ook een vraagstuk en een zoektocht. “In 2014 moet de constructie klaar zijn en de spelregels 

en de kaders vastgelegd zijn”, aldus een van de ouders. De Ouderraad is momenteel een 

mannelijke aangelegenheid en bestaat uit vier vaders en de projectleider. De motivatie om deel 

te nemen aan de Ouderraad is verschillend. Eén ouder heeft ervaring met andere opleidingen 

en is over de kwaliteit niet erg te spreken: “Ik kijk met de pet op van de werkgever: jongelingen 

nemen we bijna niet aan omdat er nog zoveel aan schort. Daarom zit ik hier als ouder, om een 

bijdrage te leveren aan de onderwijskwaliteit.´ Een andere ouder: ´Ik vind het apart dat er geen 

Ouderraden zijn op het ROC. Waarom zou ouderbetrokkenheid bij het ROC stoppen?´. ´Als 

school, en zeker als nieuwe opleiding heb je een klankbord nodig,´ vult een derde ouder aan. 

´Op dit moment is de Ouderraad een klankbord en volgen we de ontwikkelingen op de voet,´ 

aldus een van de ouders. ´Daarnaast denken we ook mee.´ Ter plekke ontstaan nieuwe 

ideeën: ´Zou het een idee zijn om als ouders ook de werkgevers te ontmoeten? Er zou eigenlijk 

ook een ontmoeting met het team moeten zijn.´ 

De agenda van de Ouderraad wordt nu nog grotendeels bepaald door de projectleider. Zijn 

wens is dat ouders meer inbreng gaan hebben bij de agendabepaling. De ouders zitten op 

persoonlijke titel in de Ouderraad en er wordt (nog) niet veel teruggekoppeld aan de andere 

ouders. ´We willen het speels houden, maar ook oppassen dat andere ouders er buiten vallen,´ 

aldus de ouders. Het blijft nog zoeken naar de juiste vorm. 

 

 

 

 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=81c7d7a1-d69e-4e02-8a73-b832b99a630d
http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=81c7d7a1-d69e-4e02-8a73-b832b99a630d
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Foto: vergadering van de Ouderraad 

 

2. Onderwijs maak je samen. Vanuit die visie is er samenwerking met bedrijven en 

stagebegeleiders, die meedenken over de ontwikkeling van de opleiding. Studenten en 

docenten worden uitgedaagd om mee te denken tijdens de blikjesdag. 

 

Blikjesdag 

´Zojuist zijn de laatste puntjes op de i gezet voor de blikjesdag van morgen! We maken er een 

goede, zinvolle en vooral ook leuke dag van!´, twitterde de Netwerkschool Twente 

(@netwerkschooltw). Ieder kwartaal evalueren de studenten en de medewerkers van de 

Netwerkschool de persoonlijke resultaten en voortgang, maar ook alle ontwikkelingen binnen 

de opleiding. In het ideaalbeeld van de projectleider is er in 2014 een blikjesdag voor alle 

betrokkenen,´een ontmoeting van studenten, docenten, ouders en het bedrijfsleven.´ 

 

 

3. Studenten geven presentaties aan de ouders over de opleiding. ´Dat zijn de momenten dat 

alle ouders er zijn en dat is heel waardevol,´ aldus de projectleider.  
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De netwerkcarrousel de bruggenproef! #netwerkschool studenten      

presenteren aan hun ouders (zie de foto, red.) 

Presentaties eerste fase studenten aan hun ouders #netwerkschool avond 

voor ouders door studenten  

Uitleg ouderportaal aan de ouders...@trajectplanner op naar een digitale 

leeromgeving.....vanuit een persoonlijke basis 

 

4. Er vinden 10-minuten gesprekken plaats met studenten én hun ouders als er zorgen zijn. 

Zijn de zorgen iets minder groot, dan wordt er vanuit school in ieder geval gebeld naar de 

ouders. En natuurlijk kan iedere ouder een gesprek aanvragen. De student is altijd 

aanwezig bij het gesprek. Ouders worden ook op de hoogte gehouden van de 

studieresultaten door middel van een ouderportaal. 

 

Studie-informatie: ook voor de ouders 

Na de pilot van het ouderportaal is vanaf oktober 2012 het ouderportaal voor alle ouders 

beschikbaar. Via de website kunnen ouders inloggen met een eigen inlogcode. Is de student 

jonger dan 18 jaar, dan kunnen de ouders automatisch in het systeem. Wanneer de student 18 

jaar is of ouder is er toestemming nodig van de student aan zijn ouders. 

Of studenten gaan weigeren? Dat is nog onbekend maar daar ligt gelijk ook de uitdaging. De 

Ouderraad is het erover eens: De kracht van het ouderportaal ligt niet in het gebruik door de 

ouders, maar in het gebruik door de leerling én de ouders samen. 

 

Er staat diverse informatie op het ouderportaal, zoals de gespreksverslagen van de 

blikjesdagen, het persoonlijk ontwikkelingsplan, de studieresultaten en de presentielijst. ´Het 

ouderportaal vraagt ook wat van de docenten. Voor hen is het minstens net zo spannend als 

voor de ouders. Want met zoveel transparantie moet de administratie van de docent wel op 

orde zijn,´ aldus de projectleider. Het ouderportaal is een hulpmiddel in de communicatie. 

Ouders kunnen altijd op school komen voor een gesprek.  

 

In de ontwikkeling van het ouderportaal heeft de projectleider nog wel wat te wensen: ´Het 

ouderportaal zou interactiever moeten zijn, met een feedback functie erop. Een mobiele app is 

verder heel wenselijk, dat dan een signaal geeft aan de gebruiker als er nieuwe gegevens op 

het ouderportaal geplaatst zijn.´ ´Wel met een gegevensfilter,´ vult één van de ouders aan. 

 

 

Tips en tops 

a. De Netwerkschool is een opleiding in ontwikkeling. Ook de bijdrage van de ouders aan de 

Netwerkschool is in ontwikkeling en kan groeien. Ouders kunnen bijvoorbeeld gastlessen 

geven, of vanuit hun levens- of werkervaring een rol hebben als externe mentor. 

b. Er zijn nog veel meer andere manieren om ouders te betrekken bij de opleiding, vinden de 

Ouderraadsleden. Eén van de vaders oppert om een techniekavond te organiseren voor 

vaders. 

c. De netwerkschool vraagt van alle partijen en betrokkenen een andere rol in het leerproces. 

Het kan een meerwaarde zijn als alle partijen zich ook met elkaar kunnen verbinden.  

d. De samenwerking tussen alle partijen vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid.  

 

Kernwaarden 

Samen met medewerkers, studenten, netwerkpartners en ouders heeft de Netwerkschool 

https://twitter.com/search?q=%23netwerkschool&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23netwerkschool&src=hash
https://twitter.com/Trajectplanner
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kernwaarden gedefinieerd en een passende werkhouding daarbij beschreven. 

Er wordt uitgegaan van zes kernwaarden, te weten betrokkenheid, ondernemerschap, 

professionaliteit, verantwoordelijkheid, kwaliteit, en samenwerking. Van deze kernwaarden is 

een Cultuurkaart gemaakt die richting geeft aan het gedrag van alle mensen in en rond de 

school.  Bekijk de Cultuurkaart. 

  

 

 

Kenmerken 

- Netwerkschool Twente maakt deel uit van het ROC van Twente en experimenteert met de 

opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra, niveau 4 

(www.netwerkschool.nl/deelnemende-scholen/roc-van-twente; 

www.rocvantwente.nl/site/scholieren-studenten/mbo-opleidingen/bouw-en-

infra/netwerkschool-twente.html; Twitter: @netwerkschooltw) 

- De bouwopleiding sluit aan bij de VMBO-techniek opleidingen. 

- De opleiding is in januari 2011 gestart met 18 leerlingen. Inmiddels is de derde lichting 

ingestroomd en telt de opleiding 75 leerlingen. 

- De deelnemers krijgen les in een open leeromgeving, die hen en hun docenten dwingt na 

te denken over de daginvulling. Studenten gaan veel naar bedrijven (excursie) en krijgen 

reële werkopdrachten. 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

De Netwerkschool heeft een uitgesproken visie op leren. Samenwerken, waarin met en van 

elkaar leren centraal staat, is de kernactiviteit van de opleiding. Binnen deze visie wordt er niet 

meer gesproken over studenten, docenten en ondersteuners, maar over werknemers in 

opleiding en medewerkers. Zij werken in een omgeving waar ze leren om samen te werken en 

om persoonlijke doelen te halen.  

 

De student als eigenaar van zijn eigen leerproces 

Bij de start van de opleiding wordt een assessment afgenomen dat het begin vormt voor een 

persoonlijk ontwikkelingsplan. De student wordt gedurende de opleiding steeds meer eigenaar 

van het portfolio en het ontwikkelingsplan. Elk kwartaal wordt het ontwikkelingsplan 

geëvalueerd en bijgesteld. Alle betrokkenen hebben inzicht in het ontwikkelingsplan. 

´Mijn kind gaat fluitend naar school. De keuze voor dit traject is een bewuste keuze. We doen 

iets nieuws, we gaan samen het diepe in. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

leerproces; ze zijn eigenaar van hun successen en problemen. De begeleider staat in functie 

wel in hiërarchie, maar is gelijkwaardig in de samenwerking.´ 

 

Het belang van ICT 

Het hele opleidingsprogramma en alle informatie over de organisatie van de opleiding is 24 uur 

en 7 dagen per week beschikbaar via de digitale netwerkschool. Door het gebruik van laptops, 

mobiele telefoon, Ipad en mobiel internet is er overal toegang tot de benodigde programma’s 

en de bestanden. Tevens zijn de voorzieningen zo, dat de student met alle betrokkenen kan 

communiceren.  

´Contact met de student is essentieel voor een goede kwaliteit van het onderwijs,´ aldus de 

projectleider. Vanzelfsprekend op school, maar helemaal tijdens de stage op de stageplek. De 

digitale wereld biedt uitkomst. Via de digitale leeromgeving van Trajectplanner en via Twitter 

wordt het contact in stand gehouden. 

 

 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=47339732-96be-473c-bb08-e9652f163cad
http://www.netwerkschool.nl/deelnemende-scholen/roc-van-twente
http://www.rocvantwente.nl/site/scholieren-studenten/mbo-opleidingen/bouw-en-infra/netwerkschool-twente.html
http://www.rocvantwente.nl/site/scholieren-studenten/mbo-opleidingen/bouw-en-infra/netwerkschool-twente.html
http://www.twitter.com/netwerkschooltw
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Schoolprofiel 

De Netwerkschool van Twente behoort tot één van de vijf netwerkscholen in Nederland. 

Uitgangspunt is het verbinden van onderwijs, bedrijfsleven en kennis in het algemeen. De 

doelstelling is om kwalitatief beter, efficiënter en uitdagender op te leiden. De naam 

Netwerkschool slaat zowel op de interne als de externe organisatie van de school. Intern 

betekent het dat de school is georganiseerd als een flexibele en servicegerichte 

netwerkorganisatie. Extern staat de Netwerkschool voor hechte samenwerking met bedrijven en 

instellingen in de regio. Meer weten over de netwerkschool?  

www.netwerkschool.nl. Zie ook het filmpje De Netwerkschool - een kennismaking of de  

Prezi van de projectleider. 

 

 

De zes pijlers van de Netwerkschool 

- Tijd: de Netwerkschool is het hele jaar open. 

- Aandacht: er is altijd persoonlijke aandacht voor de studenten (studiebegeleider,  

leerlingvolgsysteem). 

- Maatwerk: studenten volgen modules in hun eigen tempo (zitten blijven kan niet). 

- Netwerk: de school werkt nauw samen met het bedrijfsleven, de buurt en oud-studenten. 

- Cultuur: de Netwerkschool heeft een expliciete organisatiecultuur. 

- Maatschappelijk rendement: studentenbedrijven leveren diensten aan de omgeving van 

de school. 

 

Contact 

Voor nadere informatie: dhr. L. Abbink, projectleider. Zie voor contactgegevens de website van 

de school. 

 

 

(redactie november 2012) 

http://www.netwerkschool.nl/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iuuDR6WZ-Y4
http://prezi.com/uszvrsthn4dn/netwerkschool-twente-sambo-ict/

