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ROC Mondriaan: betrokken ouders zijn nodig 

Ook jongeren van 18 jaar hebben het nodig dat ouders en school goed communiceren. Het 

helpt voortijdige uitval voorkomen.  

ROC Mondriaan wordt bezocht door zo’n 17.000 leerlingen met een zeer uiteenlopende 

culturele en maatschappelijke achtergrond. Ook de ouders van deze leerlingen zijn verschillend. 

Het stimuleren van de betrokkenheid van ouders vraag dus ook diversiteit in de aanpak.   

  

Vernieuwende elementen 

1. Betrokkenheid van ouders is belangrijk, ook voor 18 jarigen en ouder. Ook voor deze jong 

volwassenen maakt betrokkenheid van hun ouders het verschil. De kans op voortijdig 

afhaken wordt kleiner.   

 

Uit ‘Meer Betrokken Ouders’ 
1
 

De TU Delft en Berenschot constateren in het onderzoek Inzicht in Resultaat (2009) dat 

betrokkenheid van ouders bij de opleiding van hun kind in het MBO als een effectieve 

maatregel wordt gezien in het terugdringen van schooluitval (p. 23-24 en p. 104). Als knelpunt 

wordt in het onderzoek aangegeven dat de ouders van potentiële voortijdig schoolverlaters 

(VSV’ers) niet naar ouderavonden komen. 

Ouders en de thuissituatie kunnen ook als een oorzaak van uitval gezien worden. 

 

 

Middagen Ouderbetrokkenheid  

Samira Aboutaleb, docent bij de AKA opleiding (Arbeidsmarktkwalificerende Assistent) 

organiseert regelmatig middagen om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Ze zorgt dat 

het gezellig is op deze middagen, met hapjes en drankjes en kinderopvang voor de kleintjes. 

Ook leerlingen krijgen bij deze bijeenkomsten een rol. Samira informeert ouders over het 

werken op school en over wat de school van ouders zelf verwacht. Van ouders krijgt ze 

positieve reacties op deze bijeenkomsten. Samira: “Ouders hebben vaak niet in de gaten hoe 

belangrijk hun rol nog is. Ze denken: onze zoon of dochter is al groot, dat hoeven we niet meer 

te doen.“  

 

 

2. De leerlingenpopulatie van het Mondriaan is groot en divers qua niveau, maatschappelijke 

en culturele achtergrond. De ouderpopulatie is eveneens divers. Dat betekent dat in het 

beleid rekening gehouden wordt met diversiteit in de aanpak om ouders te betrekken.   

 

Uit ‘Meer Betrokken Ouders’ 

Centrum voor Innovatie Hiteq (2009) heeft onderzoek verricht naar de kenmerken van ouders 

van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs. Ouders met kinderen in het MBO zijn 

gemiddeld lager opgeleid dan het landelijk gemiddelde. Ouders geven aan het belangrijk te 

vinden betrokken te zijn bij de begeleiding van hun kind op de opleiding. Er is echter ook een 

flinke groep die vindt dat het kind geen extra stimulans nodig heeft of oud genoeg is om zelf 

                                                           
1
 Molen, H. van der (2009). Meer betrokken ouders. Kwalitatief onderzoek naar 

ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Leersum: Ouders & COO 
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beslissingen te nemen. De meeste ouders lijken voldoende competent om hun kind te 

begeleiden. De ouders lijken redelijk betrokken geweest te zijn bij de keuze voor de opleiding 

die hun kind volgt, maar die betrokkenheid beperkt zich tot de meer voor de hand liggende 

manieren om informatie te verzamelen en het geven van een oordeel. Daarbij beperkt de grote 

meerderheid zich tot het bezoeken van open dagen en zoeken naar informatie over de school. 

Met dit  beeld van de ouders in het MBO in het achterhoofd dringt zich ook de vraag op wat 

onder betrokkenheid van ouders wordt verstaan en wat het effect daarvan zou kunnen zijn. 

 

 

3. Mondriaan kent naast plm. 17.000 studenten ook zo’n 2000 medewerkers. Ook deze 

medewerkers moeten meegenomen worden in de gedachte en het belang van 

betrokkenheid van ouders.   

 

Werkgroep Ouderbetrokkenheid 

ROC Mondriaan heeft een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit medewerkers van 

de drie opleidingsdomeinen Maatschappelijke Dienstverlening, Techniek & ICT en Zakelijke 

Dienstverlening. De werkgroep heeft bewerkstelligd dat betrokkenheid van ouders op de 

agenda van ROC Mondriaan is gezet. Ze inventariseert voorbeelden van betrokkenheid van 

ouders, organiseert studiedagen en bijeenkomsten over het thema en werkt als katalysator om 

betrokkenheid van ouders ook hoog te houden.   

 

 

4. ROC Mondriaan heeft de Toolkit Ouderbetrokkenheid ontwikkeld. Hier staat per doelgroep 

ouders aangegeven welke activiteiten ondernomen kunnen worden om: 

a. ouders te informeren, 

b. meningen van ouders te peilen,  

c. ouders te laten participeren.  

 

De Toolkit Ouderbetrokkenheid 

De Toolkit bevat tal van suggesties om betrokkenheid en participatie van ouders te bevorderen. 

Bij de verschillende doelgroepen worden steeds de elementen ´brengen of informeren´, ´halen 

of peilen´ (eenrichtingverkeer) en ´uitwisselen of participeren´ (tweerichtingverkeer) benoemd. 

Een greep: 

 

Alle ouders 

Brengen > informeren: informatieavond ouders nieuwe eerstejaarsstudenten 

Halen < peilen: ouderflitspanels – ouders geven hun mening via online vragenlijsten 

Uitwisselen <> participeren: ouderraad – ouderklankbordgroep 

 

Ouders van zorgleerlingen 

Brengen > informeren: ouders telefonisch of per sms informeren over schoolverzuim  

Halen < peilen:: contact met ouders voorafgaand aan warme overdracht 

Uitwisselen <> participeren: ouders actief betrekken bij (nakomen van) sancties 

 

Specifieke ouders  

Brengen > informeren: tolk aanwezig tijdens ouderavonden 

Halen < peilen: een contactpersoon met dezelfde culturele achtergrond als de ouders  

Uitwisselen <> participeren: ouders elkaar laten benaderen 

 

 

 

Voor meer informatie over het flitspanel en de relatie tot het stimuleren van de betrokkenheid 
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van ouders, zie de PowerPoint bij www.marktplaatsmbo.nl/bronnen/details/24,2988/flitspanel-

ouderbetrokkenheid. 

 

 

 

 

5. Het domein techniek & ICT heeft ouders als stakeholder toegevoegd in het kwaliteitsbeleid. 

Naast studenten, bedrijfsleven, medewerkers en alumni worden sinds 2010 ook ouders 

ondervraagd over het beleid van de school.  

 

 

Tips en tops 

 

Tip 1: Ga uit van de verschillen (en doe daarmee recht aan je populatie)  

 

Een mengelmoes van culturen en niveaus 

ROC Mondriaan is met zijn 17.000 mbo-studenten een mengelmoes van culturen en niveaus. 

‘Die verschillen maken eenduidig beleid – wat ouderbetrokkenheid betreft – onmogelijk’, zegt 

Patrick van der Spek, hoofd Studentenzaken/Zakelijke Dienstverlening van ROC Mondriaan. 

‘Je kunt onze populatie en daarbij horende ouders niet als één doelgroep benaderen.’ Wat 

werkt dan wel? ‘We zijn goede voorbeelden gaan verzamelen en delen. Dat hebben we 

gedaan via een aantal bijeenkomsten en een miniconferentie. Daardoor werden onze 

medewerkers heel enthousiast.’ 

 

 

Tip 2: Zoek sponsors. Dat levert niet alleen financiële armslag, maar ook een breder draagvlak 

op. 

 

Minder uitval, meer kansen 

Natuurlijk is ROC Mondriaan ook bij het begin begonnen. ‘Drie jaar geleden kregen we van de 

gemeente Den Haag  subsidie om de betrokkenheid van ouders binnen het ROC op de kaart te 

zetten. Dat heeft een extra impuls gegeven’, aldus Van der Spek. De betrokkenheid van de 

gemeente geeft het belang van betrokkenheid van ouders aan: minder uitval, meer jongeren 

met een diploma, meer kansen op de arbeidsmarkt, minder probleemjongeren. Het extra 

steuntje in de rug stelde het ROC ertoe in staat om een werkgroep Ouderbetrokkenheid te 

formeren en concrete acties uit te voeren.  

 

 

http://www.marktplaatsmbo.nl/bronnen/details/24,2988/flitspanel-ouderbetrokkenheid
http://www.marktplaatsmbo.nl/bronnen/details/24,2988/flitspanel-ouderbetrokkenheid
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Tip 3: Zorg dat het College van Bestuur (CvB) je steunt, maar houd het initiatief op de werkvloer 

 

Steun van CvB en link met LOB 

‘Het College van Bestuur stond vanaf het begin achter de werkgroep Ouderbetrokkenheid’, 

vertelt Van der Spek. ‘Je moet het op de werkvloer doen, maar je hebt steun van het College 

nodig.’ Daarnaast heeft ROC Mondriaan betrokkenheid van ouders nooit als een op zichzelf 

staand onderwerp benaderd. ‘We betrekken het heel nadrukkelijk bij Loopbaanoriëntatie en -

ontwikkeling. Vaak zijn het dezelfde mensen die met deze onderwerpen bezig zijn. In die groep 

moet je investeren.’ 

  

  

Tip 4: Haal informatie op bij je doelgroep (en doe er wat mee) 

 

Informatie halen via flitspanels 

Van der Spek: ‘Het is ons werk om ouders te betrekken bij de school. Je kunt niet wachten tot 

ze naar jou toe komen. Daarom zijn we gestart met het halen van informatie via een flitspanel.’ 

Aan alle ouders is via een mail gevraagd of ze voldoende geïnformeerd worden. Wat ze 

missen, of ze tevreden zijn enzovoort. Verder is er een duidelijke webpagina over 

betrokkenheid van ouders en een flyer voor ouders. ‘Uiteindelijk wil je natuurlijk dat ze 

meedoen, echt participeren. Dat is best lastig en het blijft zoeken. Maar het begin is er.’ (zie 

voor de webpagina en de flyer 

www.rocmondriaan.nl/decanen/Pages/Ouderbetrokkenheid.aspx).  

 

 

Tip 5. Geef clusters van opleidingen concrete tips in handen om zelf de betrokkenheid van 

ouders voor de eigen opleiding vorm te geven  

 

Tien Tips 

 Laat ouders meepraten op het niveau dat hen het meest interesseert: de opleiding 

 Betrek ouders zo snel mogelijk, al voor het schooljaar begint 

 Laat studenten zelf de ouderbijeenkomsten organiseren (bijvoorbeeld in het kader van 

LL&B of Leren, Loopbaan en Burgerschap)  

 Schakel ouders vroeg in als het risico bestaat op uitval 

 Maak gebruik van verschillende (sociale) media 

 Maak als cluster een jaarlijks activiteitenplan betrokkenheid van ouders. Deel dit uit tijdens 

de eerste bijeenkomst met ouders 

 Zoek naar activiteiten die passen binnen de opleiding 

 Benoem iemand als contactpersoon / projectmedewerker betrokkenheid van ouders 

 Laat in PR-uitingen ook zien wat je doet aan betrokkenheid van ouders: denk aan de 

website, brochures, etc. 

 Spreek (wederzijdse) verwachtingen met betrekking tot betrokkenheid van ouders uit 

 

 

 

Kenmerken 

- ROC Mondriaan in Den Haag (www.rocmondriaan.nl) omvat mbo opleidingen in de 

sectoren Maatschappelijke Dienstverlening (zorg, welzijn, sport en bewegen, veiligheid ), 

Techniek & ICT en Zakelijke Dienstverlening (economie, handel en commercie, horeca, 

international stream, mode, toerisme en recreatie, uiterlijke verzorging ).   

- Het ROC wordt bevolkt door zo’n 17.000 mbo-studenten en zo’n 2000 medewerkers.  

 

http://www.rocmondriaan.nl/decanen/Pages/Ouderbetrokkenheid.aspx
http://www.rocmondriaan.nl/
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Visie, beleid en praktijk 

Het Mondriaan vindt contact met en betrokkenheid van ouders bij het opleidingstraject van hun 

kind essentieel. ‘Betrokkenheid van ouders stond al op de Mondriaan agenda, lang voordat het 

op de nationale agenda stond’, zegt de voorzitter van het College van Bestuur. Volgens de 

onderwijsovereenkomst geven jongvolwassenen van 18 jaar en ouder niet actief toestemming 

als de school contact wil hebben met hun ouders maar wordt de omgekeerde weg bewandeld. 

In de overeenkomst is opgenomen dat de school altijd de ouders kan benaderen, tenzij de 

student actief aangeeft, dat dit niet kan. De ervaring leert dat jongeren vaak denken meer aan te 

kunnen dan ze waarmaken. Ook hun ouders denken vaak dat hun kind nu op eigen benen staat. 

Toch vallen veel van deze jongeren op het mbo uit. ROC Mondriaan is er van overtuigd dat 

ouders het verschil kunnen maken. 

Uitgangspunt voor het beleid rond betrokkenheid van ouders is diversiteit. Het begint bij de 

diversiteit van ouders. Verschillende ouders moeten verschillend benaderd worden. Diversiteit 

onder medewerkers is een ander even relevant aspect. Het ROC heeft er middels interne 

studiedagen en conferenties werk van gemaakt om al haar docenten bij het ouderbeleid te 

betrekken. Benadrukt is dat betrokkenheid van ouders op diverse manieren vorm kan en moet 

krijgen, afhankelijk van de functie die ermee beoogd wordt. Ouders informeren of het peilen van 

meningen van ouders vragen om een andere vormgeving dan ouders als partner uitnodigen 

mee te denken over iets. Om op ideeën te komen worden goede voorbeelden van 

betrokkenheid van ouders verzameld en met elkaar gedeeld.  

    

Om het beleid op de agenda te zetten is een werkgroep in het leven geroepen met 

medewerkers uit de drie opleidingsdomeinen. Deze werkgroep stimuleert de uitwisseling van 

ideeën en functioneert als katalysator om het thema betrokkenheid van ouders duurzaam op de 

agenda te houden.  

 

Studium generale over betrokkenheid van ouders 

Op de website van ROC Mondriaan staat een filmpje over ouderbetrokkenheid van een 

studium generale voor medewerkers van ROC Mondriaan. Op deze dag presenteren 

medewerkers van clusters en opleidingen hun projecten aan elkaar.  

Om de medewerkers te inspireren vanuit het wetenschappelijk perspectief spreekt Micha de 

Winter over betrokkenheid van ouders. “Ouderbetrokkenheid is hot. Het is belangrijk gezien 

vanuit het perspectief van de ontwikkeling van kinderen. Die hebben het hard nodig dat ouders 

en scholen goed met elkaar communiceren. Helemaal in het begin van het traject moet je 

investeren in elkaar leren kennen en gekend worden. Als je contact aan het begin goed is,  

heeft ieder - de studenten, de ouders en de docenten - daar enorm profijt van.” 

 

 

Samira Aboutaleb, docent bij de opleiding AKA, heeft een praktijkonderzoek gedaan naar 

betrokkenheid bij deze opleiding van ouders van studenten tussen de 16 en 18 jaar. Deze 

opleiding wordt vooral bezocht door allochtone leerlingen. De vraagstelling van het onderzoek 

was hoe de ROC docent de ouders van deze leerlingen meer kan betrekken bij de opleiding van 

hun kind. Docenten geven in dit onderzoek aan dat ouders slecht betrokken zijn bij de opleiding 

van hun kind. De studenten geven echter aan dat hun ouders wel betrokken zijn. Ouders geven 

aan dat zij het belangrijk vinden bij de ontwikkeling van hun kind betrokken te zijn, maar 

praktische omstandigheden belemmeren dit nogal eens. Het onderzoek biedt zicht op tal van 

praktische maatregelen die het door alle partijen gewenste contact kunnen verbeteren.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=FjXAprxY0Jw


ROC Mondriaan, Den Haag                          pagina 6 
 

 

 

Conclusie Praktijkonderzoek Ouderbetrokkenheid door Samira Aboutaleb (2011) 

Op grond van de resultaten in dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de volgende 

verbeterpunten ertoe kunnen leiden dat de opkomst van ouders bij de informatiebijeenkomsten 

van de AKA opleiding hoger wordt: 

1. een ouderbeleid binnen de school 

2. kennismaking van de studieloopbaanbegeleider met ouders 

3. verbetering van de communicatie met ouders 

4. een contactpersoon betrokkenheid van ouders 

5. open spreekuur 

Op deze wijze kunnen bij de ouders barrières aangaande hun betrokkenheid bij de opleiding 

van hun kind worden opgeheven en de drempel naar de school van hun kind worden verlaagd.    

 

 

Uit ‘Meer Betrokken Ouders’ 

Op het MBO moet een jongere zichzelf kunnen redden. Instellingen voegen daaraan toe dat 

zelfredzaamheid ook een basisvereiste is voor de toekomstige beroepspraktijk. Ook is vaak te 

horen dat betrokkenheid van ouders in tegenstelling tot het basis- en voortgezet onderwijs in 

het middelbaar beroepsonderwijs nooit een vanzelfsprekendheid is geweest. Dat zorgt ervoor 

dat van oudsher de nadruk op de deelnemer en niet op de ouder ligt. In de gesprekken was 

met regelmaat te horen dat deze situatie aan het kantelen is. 

 

 

Uit ‘Meer Betrokken Ouders’ 

Betrokkenheid van ouders is belangrijk. Veel is er over geschreven. Zo bleek de positieve 

uitwerking van de betrokkenheid van ouders uit het onderzoek ‘Voorkomen is beter dan 

uitvallen’ van adviesbureau ‘Organise to Learn’. Daaruit komt naar voren: “Als ouders hun kind 

begeleiden en aanmoedigen, zal het op school minder snel afhaken. Kinderen maken in hun 

leven nogal wat overgangen mee naar telkens weer andere opvoedmilieus: o.a. van 

basisschool naar school voor voortgezet onderwijs en verder naar vervolgopleidingen. Als 

constante factor tussen die overgangen kunnen ouders een brug vormen tussen de diverse 

instellingen. Hierbij is het belangrijk dat docenten ouders eerder en actiever betrekken bij de 

strijd tegen schooluitval: door ouders tijdig aan te spreken maak je ze mede verantwoordelijk.” 

 

 

 

Schoolprofiel 

- Mondriaan wil een actieve bijdrage leveren aan de sociale en economische ontwikkeling in 

Den Haag en de regio. Het bevordert de maatschappelijke deelname van studenten door 

een breed, samenhangend onderwijsaanbod te bieden: beroepsopleidingen, 

volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen.  

- De studenten en hun loopbaan staan centraal. Er is een sterke focus op het behalen van 

een kwalificatie aan het eind van een opleidingstraject. ‘Daarmee vervullen wij een centrale 

functie in de driehoek arbeidsmarkt – student - onderwijs. Een goede afstemming met 

bedrijven, instellingen, overheden en maatschappelijke groeperingen is daarvoor een 

absolute voorwaarde.’ 

- Kernwaarden zijn gemeenschapszin, integriteit, professionaliteit, respect, veiligheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

 

In gesprek – ook met ouders – over gedrag 

Op de speciale webpagina over Ouderbetrokkenheid staat vermeld dat het Mondriaan 

studenten en personeel een stimulerend leer- en werkklimaat wil bieden. ‘Om dit te bereiken is 

het belangrijk dat we vanuit dezelfde kernwaarden afspraken maken over de omgang met 
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elkaar. Op de ROC Mondriaan Gedragslat staat aangegeven welk gedrag wordt verwacht van 

de deelnemers en medewerkers. De gedragscode is tevens een stimulans om met elkaar te 

praten over wat ons beweegt en elkaar vragen te stellen. Samen met u willen we ervoor zorgen 

dat de gedragsregels op onze school worden nageleefd.’ Voor de gedragslat zie 

www.rocmondriaan.nl/lijsten/Download/Kwaliteit%20van%20het%20onderwijs/Gedragslat.pdf  

 

 

- Het onderwijs is beroepsgericht. Vanaf de start van de opleiding staat het beroep waarvoor 

opgeleid wordt centraal. ‘Dat merk je als student aan de inhoud van de opleiding. Lessen 

om kennis over te dragen en trainingen om vaardigheden aan te leren zijn belangrijk, maar 

niet voldoende. Om een beroep te leren moet je ook werken aan echte beroepstaken 

waarbij naast kennis en vaardigheden, ook inzicht, houding, motivatie en 

persoonskenmerken nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Door het uitvoeren van dit 

soort opdrachten krijg je steeds meer inzicht in wat het beroep werkelijk van je vraagt en 

word je goed voorbereid op de beroepspraktijk.’ (website) 

- Er is speciale aandacht voor studenten die meer aandacht, begeleiding of zorg nodig 

hebben. Met het oog daarop is er een zorgstructuur opgezet. Voor meer informatie, zie de 

website.  

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: dhr. P. van der Spek, hoofd Studentenzaken/Zakelijke Dienstverlening 

van ROC Mondriaan. Voor contactgegevens zie de website. 

 

(redactie: november 2012) 

http://www.rocmondriaan.nl/lijsten/Download/Kwaliteit%20van%20het%20onderwijs/Gedragslat.pdf

