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De rol van de student naar ouders en school in het MBO 

Steeds meer ROC’s zien het belang van het betrekken van ouders bij de opleiding van 

studenten. Recent was dat nog een item op het NOS Journaal . Aanleiding waren uitspraken 

van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS – NVL) die 

een pleidooi hield voor partnerschap tussen school en ouders. De wijze waarop dat 

partnerschap in de praktijk vorm krijgt, is heel divers. Een krachtige manier om zowel de ouders 

meer te betrekken als recht te doen aan de groeiende zelfstandigheid van de studenten is om 

de studenten zelf een expliciete rol te geven in de relatie tussen school en thuis.
1
  

 

Betrokkenheid van ouders is in het mbo nog verre van vanzelfsprekend. Een belangrijke 

verklaring hiervoor is dat de mbo-student gezien zijn leeftijd en ontwikkelingsfase geacht wordt 

zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar schoolloopbaan. Vaak zijn 

onderwijsinstelling én ouders en studenten zelf die mening ook toegedaan. De praktijk laat 

echter zien dat lang niet alle mbo studenten deze verantwoordelijkheid ook waar kunnen maken. 

Zonder de steun van hun sociale omgeving is risico op voortijdige uitval groter dan mét die 

steun. Maar ook studenten die dat risico nauwelijks lopen, kunnen profijt hebben van die steun. 

 

Deze beschrijving van enkele goede praktijken vormt een mozaïek van elementen uit goede 

praktijken die voor een groot deel ook meer integraal beschreven zijn (Partnerschap: Ouders - 

school) 
2
. 

 

 

Vernieuwende elementen 

De student kan een prominente rol spelen in de driehoek ouders – docenten – studenten. 

Docenten kunnen situaties creëren waarin hun studenten deze rol uit kunnen oefenen, ze 

kunnen hen daarbij coachen én hen er op aanspreken. Het actief onderhouden van de relaties 

tussen school en thuis kan als middel worden ingezet om leerdoelen voor de student te 

realiseren.  
 

1. Vanaf het begin duidelijkheid scheppen over rol en betrokkenheid van ouders 

Een ROC met een heldere visie op de rol van ouders in het opleidingstraject van hun kinderen 

kan die visie van meet af aan uitdragen naar ouders en studenten en stimuleren dat alle partijen 

– de medewerkers incluis – daar vervolgens naar handelen. Die visie op de betrokkenheid van 

ouders wordt veelal gerelateerd aan de leeftijd van de jongeren, in die zin dat een onderscheid 

wordt gemaakt tussen jongeren onder de 18 en jongeren van 18 jaar en ouder. Vanuit een 

juridisch standpunt is daar overigens alle aanleiding toe. In de praktijk zien we een drietal 

varianten: 

1. Aan het begin van de opleiding worden afspraken gemaakt die vervolgens stilzwijgend 

doorlopen. 

2. Het principe en de mogelijkheid tot afwijking: aan het begin van de opleiding wordt duidelijk 

gemaakt waarom contact met ouders belangrijk is en studenten van 18 jaar en ouder wordt 

gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen rechtstreeks contact van de 

opleiding met hun ouders.  

                                                           
1
 Niet alle opleidingen hanteren de term student. Sommige spreken (weer) van leerlingen en ook 

de aanduiding deelnemer of cursist komt voor. Om ingewikkelde constructies te voorkomen, 
kiezen we hier consistent voor de term student, tenzij het gaat om citaten. 
2
 Waar dat niet het geval is, worden de bronnen waaruit geput is, afzonderlijk vermeld. 

http://www.ciosgoesbreda.nl/cios-goes-breda/nieuws/50-nos-filmt-ouderdag-cios-goes-breda
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3. Er wordt zonder meer een onderscheid gemaakt tussen studenten onder de 18 en 18 plus-

ers. 

 

Variant 1: Afspraken met studenten van meet af aan  

Op het Horizon College wordt bij de start van de opleiding met alle studenten afgesproken dat 

hun ouders op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Dit loopt in principe door tot 

het afstuderen van de student, dus ook na zijn of haar 18de verjaardag. Mocht een student hier 

bezwaar tegen maken, dan kan hij of zij gebruik maken van de bezwaarprocedure.  

 

Op het Koning Willem I College is expliciet in de onderwijsovereenkomst opgenomen dat 

studenten vanaf hun achttiende eventueel zelf schriftelijk bezwaar kunnen maken tegen het 

informeren van hun ouders: ‘Het Koning Willem I College informeert de ouders/verzorgers 

regelmatig over de studievoortgang van hun zoon/dochter. Dit gebeurt niet (meer) indien een 

leerling schriftelijk aan de directeur van het Studenten Succes Centrum heeft laten weten dit niet 

op prijs te stellen en de leerling 18 jaar of ouder is.’ 

 

Variant 2: Het principe en de mogelijkheid tot afwijking  

Op Mondriaan staat in de onderwijsovereenkomst dat studenten van 18 jaar en ouder niet actief 

toestemming geven 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. 

 

Het ROC Kop van Noord-Holland motiveert waarom het zoveel waarde hecht aan goed contact 

met ouders. De student staat centraal. ‘Tenslotte ben jij degene die een beroepsopleiding volgt 

en moet je na je opleiding zelfstandig aan de slag in een beroep. Daarom leer je tijdens je 

opleiding geleidelijk zelf bepaalde verantwoordelijkheden te nemen. Maar we verwachten 

natuurlijk niet dat je alles alleen doet. De mensen om je heen, je ouders/verzorgers, je docenten 

en je persoonlijk begeleider vanuit school (coach) kunnen je helpen en ondersteunen (…) 

Daarom maken we graag kennis met je ouders/verzorgers.’ Die dienen op de hoogte te zijn ‘van 

datgene wat zich afspeelt tijdens je opleiding. We gaan ervan uit dat je hen tijdens je opleiding 

zelf vertelt wat er goed gaat, en wat niet. Maar het kan ook voorkomen dat je coach, of een van 

de andere medewerkers, zelf contact met hen zoekt.’ (Studiegids). Blijf daarbij wel focussen op 

de opleiding van de student. Want dan heb je het over een gezamenlijk belang: van de jongeren 

zelf, van de school en van de ouders. Met studenten van 18 jaar en ouder wordt afgesproken 

dat de coach in principe geen actie onderneemt richting hun ouders zonder hen tevoren te 

informeren. Vindt er een gesprek plaats tussen coach en ouders, dan is het gebruikelijk dat de 

student daar zelf ook bij aanwezig is. Ouders die informatie willen over de opleiding of de 

voortgang van hun zoon of dochter, kunnen contact opnemen met de coach. Willen deze 

studenten dit niet, dan moeten zij dit aan het begin van het schooljaar schriftelijk laten weten 

onder vermelding van de redenen die ze daarvoor hebben.  

 

Variant 3: zonder meer een onderscheid tussen studenten onder de 18 en 18 plus-ers 

Op het Albeda College fungeert de oudere student als boodschapper. Voorafgaand aan de 

zogenoemde Tafeltjesavond, waar student, ouder(s) en studieloopbaanbegeleider met elkaar 

spreken over de ontwikkeling en de resultaten, wordt de resultatenkaart van de studenten tot 18 

jaar met een persoonlijke uitnodiging verstuurd naar de ouders. Zijn de studenten 18 jaar of 

ouder, dan wordt de kaart aan hen meegegeven en niet rechtstreeks naar de ouders gestuurd, 

ook niet als deze wel de gewoonte hebben mee te komen. 
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2. Actieve rol van studenten bij presentaties aan ouders 

Door studenten een actieve rol te geven bij de informatie en presentaties aan ouders snijdt het 

mes aan twee kanten. De ouders zijn sterker gemotiveerd om te komen wanneer zij hun eigen 

kind in actie kunnen zien en zij voelen zich sterker betrokken bij de informatie die door hun 

eigen kind voor het voetlicht wordt gebracht. Voor studenten is het een gelegenheid bij uitstek 

om te leren organiseren, communiceren en presenteren. Het zal thuis aan de keukentafel tot 

gesprekken leiden over de boodschap en of die goed is over gekomen.   

Essentieel is hier dat sprake is van een gerichte vorm van participatie van studenten. Studenten 

zijn niet simpel de postbode die worden geacht uitnodigingsbrieven aan hun ouders te 

overhandigen, maar hebben er door hun inzet ook zelf belang bij dat ouders komen. Met de 

inzet van studenten als postbode heeft men binnen het MBO (maar in het PO en het VO is dat 

niet anders) slechte ervaringen. 

 

Studenten organiseren en presenteren op het Hoornbeeck College 

Op het Hoornbeeck College spelen studenten een rol bij alle acties waarin de school contact 

met ouders zoekt. Studenten bereiden e.e.a. voor, organiseren en presenteren het. Het 

voordeel is, aldus het Hoornbeeck College, dat je dan vrijwel alle ouders bereikt, want zij willen 

graag zien hoe hun kind het doet op school en wie met hen samenwerkt. 

 

Studenten bereiden informatiebijeenkomsten voor op het Horizon College 

Ook op het Horizon College worden informatiebijeenkomsten voor ouders door de studenten 

zelf voorbereid en georganiseerd. Ook hier leidt dit 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. Daarnaast wordt verwacht dat ouders zich actief afmelden als zij niet bij deze 

bijeenkomst aanwezig kunnen zijn.  
 
Studenten presenteren de opleiding aan hun ouders op Netwerkschool ROC Twente 

De studenten van de Netwerkschool ROC Twente geven zelf presentaties aan de ouders over 

de opleiding. Op die momenten zijn alle ouders aanwezig, en dat is heel waardevol, aldus ROC 

Twente.  

 
Interactieve ouderavonden op ROC Kop van Noord Holland 

Bij Sport op ROC Kop van Noord Holland is een nieuwe vorm voor de traditionele ouderavonden 

gevonden. De studenten (verplicht aanwezig) bieden op zo’n bijeenkomst activiteiten aan 

ouders aan en laten zien waarmee ze in de opleiding bezig zijn. Informatie over het ROC, de 

afdeling en de opleiding is verpakt in de vorm van een quiz.  

 

Ouders waarderen de interactieve ouderavonden  

‘Je ziet je kind bezig met het vak waarvoor hij leert, de sfeer is heel ontspannen en er wordt 

gelachen. Je ziet ook klasgenoten en je krijgt een idee van hoe ze met elkaar omgaan.’  

 

 

Mondriaan: eventueel als onderdeel van het curriculum 

Eén van de tips van Mondriaan: laat studenten zelf de ouderbijeenkomsten organiseren 

(bijvoorbeeld in het kader van Leren, Loopbaan en Burgerschap). 

 

 
3. Ouders doen concrete ervaringen op met de opleiding van hun kind 

Verschillende ROC’s zoeken naar mogelijkheden om ouders concrete ervaringen op te laten 

doen met de opleiding van hun kind. De gedachte hierachter is dat wanneer ouders de 

gelegenheid krijgen hun kind in actie te zien, ze zich ook een beter beeld kunnen vormen van de 

opleiding en de toekomstige beroepspraktijk.   
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Ouders doen mee aan de les op ROC Kop van Noord Holland 

Het ROC Kop van Noord Holland is recent begonnen met ouderbezoekochtenden. Bij Sport & 

Bewegen worden ouders na een kort informatieblokje uitgenodigd mee te sporten. Ze krijgen 

een aanbod bestaande uit veilige sporten als badminton, darts, enzovoorts (‘veilig’ om blessures 

te voorkomen). Na afloop krijgen ze een certificaat Sportieve Ouders.  

 

Ouders komen graag naar deze lesactiviteiten – studenten krijgen een kick 

Een vader: ‘Je voelt je welkom en je krijgt een ander beeld van je kind.’ De zoon: ‘Ik heb laatst 

ouders bij indoor bowling begeleid. Ik heb natuurlijk m’n best gedaan en proberen te laten zien 

wat sporten en bewegen inhoudt en hoe belangrijk dat is.’  

 

De activiteiten voor hun eigen ouders vallen ook bij de studenten in goede aarde.  

‘Ik vind het leuk dat ouders komen kijken. Iedereen vond het leuk. Als 17- of 18-jarige lesgeven 

aan ouders!! Je wilt laten zien wat je kunt’, aldus de student.  

Zijn vader voegt toe: ‘Je ziet je kind zich ontwikkelen. Bij boksen mag hij les geven aan 

kinderen. Da’s mooi om te zien. Hij is dan zo enthousiast bezig met sport en je ziet dat hij 

graag werkt met mensen.’ 

 

 

Ouders van Sportcursisten krijgen ook een uitnodiging een les bij te wonen die hun kind geeft in 

het kader van zijn of haar stage, bijvoorbeeld in het basisonderwijs. Een vader: ‘Dat was een 

mooie praktijksituatie. Er waren ook ouders van basisschoolleerlingen aanwezig. Je ziet ook 

medestudenten meedoen en je ziet hoe die op elkaar reageren. En je hoort reacties van de 

ouders van die leerlingen.’ 

 

 

4. Het gesprek thuis aan de keukentafel  

Naarmate ouders een concreter beeld hebben over wat hun zoon of dochter op de opleiding 

meemaakt, wat hun kind drijft en waar het voor wil gaan, wordt het gesprek daarover ‘aan de 

keukentafel’ ook gemakkelijker. ROC’s gaan ervan uit dat dit gesprek de studenten steun biedt 

bij hun opleidingstraject.   

 

Opleiden doe je samen, aldus CIOS Goes – Breda 

Het CIOS Goes – Breda kiest ervoor om intensief contact te onderhouden met de ouders, ook 

bij 18+ studenten. Met het oog daarop worden veel activiteiten opgezet.  

Er is een meeloop - ouderdag, er zijn informatieavonden, ouders worden uitgenodigd om als 

gast aanwezig te zijn bij eindpresentaties van projecten, de post is ook aan ouders gericht (op 

verzoek), er is een aparte nieuwsbrief voor ouders, jaarlijks wordt een ouderenquête gehouden 

en er is een ouderpanel. Ouders maken op deze manier kennis met de inhoud van de opleiding, 

de cultuur en het personeel. De school hoopt dat dit alles er toe leidt dat er ook ’s avonds thuis 

aan tafel makkelijk gesproken kan worden over de opleiding en dat de student ondersteuning 

van thuis ervaart. Dit onder het motto ‘Opleiden doe je samen!’ 

 

 

Tips en tops 

a. Formuleer als MBO-opleiding je visie op zowel de rol van de student als de rol van de ouder 

ten aanzien van de beroepsopleiding van de studenten.  

b. Communiceer van meet af aan de verwachtingen die je als opleiding hebt van de rol van de 

ouders en de studenten, juist ook in de contacten met school.  

c. Stimuleer ouders en studenten om deze rol te nemen. Schep condities die het voor 

studenten en ouders gemakkelijk maken om de gewenste rol ook te vervullen.   

http://www.ciosgoesbreda.nl/cios-goes-breda/nieuws/50-nos-filmt-ouderdag-cios-goes-breda
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d. Geef studenten een actieve rol in de voorbereiding van informatiebijeenkomsten voor 

ouders, laat studenten presentaties voor ouders verzorgen.  

e. Biedt ouders de gelegenheid om onderdelen van de opleiding van hun zoon of dochter mee 

te maken. Laat ouders toe bij opleidingsonderdelen waarbij zij hun kind in actie kunnen zien 

(stage, beroepspraktijk, presentatie van werkstukken).  

f. Verschaf ouders en studenten voldoende stof ter bespreking aan de keukentafel.    

  

 

Contact 

De praktijk van een groot aantal van de genoemde opleidingen wordt meer integraal besproken 

op  Partnerschap: Ouders - school. Zie daar voor nadere informatie over de scholen. 

 

 

(redactie: januari 2013) 

http://www.leraar24.nl/dossier/3695

