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Betrokkenheid van ouders bij beroepsoriëntatie en loopbaanbegeleiding in het mbo   

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, al is er in dit opzicht 

een brede baaierd van opvattingen.
1
 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.
2
 

 

Betrokkenheid van ouders in relatie tot het voorkomen van voortijdig schoolverlaten heeft in de 

afgelopen periode aandacht gekregen van beleidsmakers en onderzoekers. Het OCW project 

‘Aanval op de Uitval’ dat tot doel had het aantal jongeren dat voortijdig de kwalificerende 

opleiding verlaat terug te dringen, stimuleerde ook betrokkenheid van ouders als maatregel om 

studenten langer op school te houden. Ouders & COO voerde vanuit dit perspectief in 2009 een 

kwalitatief onderzoek uit naar de stand van zaken op het gebied van betrokkenheid van ouders 

in het mbo
3
. OCW bracht op basis daarvan een lijst uit van Tips om ouders te betrekken. In 

2011 liet het ECBO de visie van mbo-instellingen op betrokkenheid van ouders, de 

doelstellingen die zij daarmee hebben en de activiteiten die zij daarvoor ondernemen, 

onderzoeken.
4
 Naast het voorkomen van schooluitval zijn voor het mbo ook andere thema’s 

relevant als het gaat om betrokkenheid van ouders, zoals de beroepskeuze, het ondersteunen 

van het onderwijs en het sociale leven van mbo-deelnemers.    

 

 

Goede praktijken: ouders betrekken bij schoolloopbaan 

Diverse mbo-instellingen hebben in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het betrekken 

van ouders bij de schoolloopbaan van hun studenten. Dit vanuit de gedachte dat het voor de 

studenten makkelijker wordt om hun studie vol te houden wanneer zij in hun thuissituatie daarbij 

ondersteund worden. 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. 
5
 

 

                                                           
1
 Zie bijvoorbeeld Dunning, B. et al. (2009). Inzicht in resultaat. Oordelen over effectiviteit van 

maatregelen gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. TU Delft: Faculteit 
Bestuur, Techniek en Management, en Berenschot. En: Groeneveld, M.J. & K. van Steensel 
(2009). Ouders@mbo. Een onderzoek naar de kenmerken van ouders van mbo-leerlingen. 
Hiteq, Centrum van innovatie. 
2
 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. 
3
 Molen, H. van der (2009). Meer betrokken ouders. Kwalitatief onderzoek naar 

ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs. 
Leersum: Ouders & COO. 
4
 Esch, W. van, R. Petit & F. Smit (2011). Nabij op afstand: ouders in het MBO. Z. p.l: ECBO  

5
 Waar dat niet het geval is, worden de bronnen waaruit geput is, afzonderlijk vermeld. 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=28972d6a-ab60-41c8-9726-71863f95a4c0
http://www.leraar24.nl/dossier/3695
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De betrokkenheid van ouders begint eigenlijk al in het vmbo of andere vormen van VO, bij de 

keuze voor een mbo-opleiding. Daarna krijgt het vorm gedurende het opleidingstraject op het 

mbo. ROC’s realiseren zich meer en meer dat het niet alleen studenten in de leerplichtige 

leeftijd betreft. Ook 18 tot 23 jarigen hebben er baat bij in hun opleidingstraject gesteund te 

worden door hun ouders. Ook bij een eventuele doorstroom van mbo naar hbo opleidingen is de 

steun van ouders waardevol voor een student. Dat vraagt van de kant van de opleidingen ook 

het een en ander, namelijk een omslag van een simpele focus op ouderbetrokkenheid naar 

denken in termen van partnerschap. De Stichting van het onderwijs (2010
6
) formuleerde dat als 

volgt: “van groot belang is de betrokkenheid en bijdrage van ouders bij het onderwijs. (…) Het 

gaat niet om een klant- of consumentrelatie, maar om een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor de ontwikkeling van de leerling tot een waardevol lid van de maatschappij van morgen. Dit 

partnerschap komt vaak nog onvoldoende van de grond.”      

 

 

Vernieuwende elementen 

 

1. Visie als grondslag voor samenwerking met ouders 

Eén van de kritische succesfactoren die uit onderzoek naar partnerschap tussen ouders en de 

school van hun kinderen naar voren komt, is het ontwikkelen van en vooral ook het werken 

vanuit een duidelijke visie op het waarom en het wat van dat partnerschap. Een centrale vraag 

daarbij blijkt: hoe verhouden ouders zich tot de gemeenschap die de opleiding wil zijn? Staan ze 

aan de zijlijn of hebben ze daarin ook een rol c.q. participeren ze daarin?  

Met een visie kun je ook duidelijker maken wat je als ROC of opleiding van ouders verwacht en 

wat ouders van het ROC en de opleiding mogen verwachten. 

 

CIOS Goes Breda: drie uitgangspunten 

De school hanteert een aantal uitgangspunten, te weten: 

- Alle ouders hebben hoge ambities voor hun kinderen. 

- Ouders hebben een belangrijke sturende rol naar hun kinderen. 

- Ouders zijn een belangrijke factor voor een succesvolle studie. 

 

Hoornbeeck College: gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling student  

Het onderwijs op het reformatorische Hoornbeeck College wordt vormgegeven vanuit de visie 

dat gezin, kerk er school onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De rol van ouders daarbij is 

dus vanzelfsprekend. Het vormgeven van een community, van een leef- en leergemeenschap, 

gaat gezien de identiteit en uitgangspunten van de school bijna vanzelfsprekend. Bij de intake 

wordt ouders gevraagd lid te worden van de oudervereniging van de school. Als lid van de 

vereniging kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid. 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. Het gaat dan echt om het 

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. 

Bij die focus op de ontwikkeling van een community past de vormgeving van informatieavonden 

voor de ouders. Deze worden tenminste twee maal per schooljaar gehouden, waarbij het 

informatieve deel altijd gevolgd wordt door ontmoeting, mogelijkheden voor het stellen van 

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. 

                                                           
6
 Stichting van het Onderwijs (2010): Onderwijs verdient een onderwijseigen organisatiecultuur. 

Manifest. Download van www.stichtingvanhetonderwijs.nl.  

http://www.stichtingvanhetonderwijs.nl/
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ROC Mondriaan: diversiteit als uitgangspunt 

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. Mondriaan 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. 

 

ROC Rivor: duidelijke verwachtingen 

Vanuit zijn visie op de ontwikkeling van zijn studenten vindt het ROC betrokkenheid van ouders 

bij de opleiding van hun kind essentieel. Vanuit die visie zijn er ook opvattingen over de 

verwachtingen die men ten aanzien van elkaar heeft of mag hebben.  

 

Visie 

‘ROC Rivor vindt het voor de ontwikkeling van haar deelnemers belangrijk dat 

ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school van hun kinderen. Door de informatie van en het 

contact met ROC Rivor, weten ouders waar hun zoon/dochter mee bezig is. Ouders geven aan 

dat ze, ondanks dat hun zoon/dochter (bijna) volwassen is, dit contact op prijs stellen. Ouders 

zijn met name betrokken bij de specifieke opleiding van hun zoon of dochter. Oftewel ‘zo 

dichtbij mogelijk’.’ 

 

Instrumenten  

‘Vanuit de verschillende sectoren en opleidingen van ROC Rivor worden diverse middelen 

ingezet om de relatie met ouders te versterken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

ouderavonden, 10-minuten voortgangsgesprekken, ouderpanels, de gelegenheid om bij de 

intake of bijvoorbeeld presentaties aanwezig te zijn, studiegidsen en contact bij verzuim of 

problemen.’ 

 

‘Wat kunt u als ouder van ROC Rivor verwachten? 

Van ROC Rivor mag u verwachten dat uw kind onderwijs met veel persoonlijke aandacht en 

begeleiding krijgt. Wij doen er alles aan om uw kind een goede opleiding te bieden in een 

kleinschalige en veilige schoolomgeving. Ook voor kinderen die extra begeleiding en/of zorg 

nodig hebben, is er voldoende deskundigheid aanwezig.’ 

 

‘Wat verwacht ROC Rivor van u? 

U kunt als ouder ook wat doen! Bijvoorbeeld door naar de informatie- en ouderavonden te 

komen. Daar informeren wij u over de prestaties en de ontwikkelingen van uw kind. Heeft u 

ideeën, vragen of problemen? Wij vinden het belangrijk dat u met ons meedenkt en horen dit 

dus graag van u.’
7
 

 

 

Visie en verwachtingen uitspreken zijn op zich nog niet voldoende. Soms moet er meer 

gebeuren. Soms zijn doelgroep-specifieke maatregelen nodig om alleen al in contact te komen 

met ouders. De ervaringen van ROC ASA met Marokkaanse ouders zijn daarvoor tekenend. 

                                                           
7
 Bron: www.rocrivor.nl/Over_ROC_Rivor/Ouderbetrokkenheid/index.aspx.  

http://www.rocrivor.nl/Over_ROC_Rivor/Ouderbetrokkenheid/index.aspx
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Van huis uit (ROC ASA) 

Marokkaanse ouders laten participeren bleek in het project Van huis uit een proces van lange 

adem. Maar het bleek goed mogelijk ouders te mobiliseren. De volgende tips zijn daaruit af te 

leiden: 

- Zorg voor een up to date adressenbestand om ouders rechtstreeks te kunnen benaderen. 

‘Communiceren via leerlingen werkt niet of slecht’. Om het bestand actueel te houden 

kunnen intakegesprekken en het intakeformulier benut worden. Zo’n gesprek biedt ook de 

gelegenheid om ouders uit te leggen wat de school van hen verwacht.  

- Spreek ouders in beide talen aan. 

- Zorg dat contact tot stand komt. Laat een brief volgen door een huisbezoek of een 

telefonische uitnodiging. 

- Benut mensen met een Marokkaanse achtergrond als bruggenhoofd.  

- Zorg voor een concrete invulling van de (eerste) bijeenkomsten, bijvoorbeeld een training 

of een themabijeenkomst. ‘Vervolgens kunnen ouders de agenda bepalen en het initiatief 

overnemen.’ 

- Begeleid en ondersteun netwerken van ouders, aanwezige netwerken in een wijk. 

- Laat ouderbijeenkomsten voorafgaan aan bijvoorbeeld een rapportbespreking.
8
 

Mede op basis van dit project is gericht beleid ontwikkeld binnen ROC ASA. 

 

 

Als je helder hebt wat je waarom wilt, dan komen de instrumenten (bijna) vanzelf. Een kijkje in 

de keuken van andere ROC’s kan daarbij helpen. Simpele overname is vaak niet aan te raden. 

Snijdt de instrumenten zo nodig toe op de eigen situatie en de eigen doelen.  

 

Een voorbeeld: Netwerkschool ROC Nijmegen 

‘Als Netwerkschool vinden we het belangrijk om ouders actief te betrekken bij het onderwijs. 

We willen ouders goed informeren over waar we mee bezig zijn, maar ook ervaringen 

uitwisselen. Sinds de zomer van 2012 hebben we de ouders van onze studenten op 

verschillende momenten mogen ontmoeten: tijdens ouderavonden, gedurende 10–minuten 

gesprekken en bij de netwerkcafé’s. Ook hebben er dit schooljaar alweer twee 

klankbordgroepbijeenkomsten met ouders plaatsgevonden. 

Tijdens deze bijeenkomsten kwamen onder meer de volgende thema’s aan bod: 

- Visie op ouderbetrokkenheid. 

- Rol van de leer- en dagcoach binnen het onderwijs. 

- Inrichting Open Leer Plein. 

- Bereikbaarheid tijdens vakanties. 

- Invulling thema ’s Netwerkcafé’ (blog).
9
 

 

 

2. Ouders betrekken bij de overgang van vmbo naar mbo  

Wil je als opleiding een bepaalde relatie opbouwen met ouders, dan moet je er vroeg bij zijn. 

‘Investeer in de relatie voordat je die nodig hebt’.  

                                                           
8
 Allati, A. el & M. van Westerlaak (2005). Van huis uit. 'Een project over schooluitval onder 

Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede'. Utrecht: ROC ASA.  
9
 Bron: http://www.roc-nijmegen.nl/netwerkschool/blog/2012/12/17/ouderbetrokkenheid-en-

ouderparticipatie/#more-329.  

http://www.innovatiefinwerk.nl/projecten/methodiek-gericht-op-vergroten-ouderparticipatie-roc
http://www.roc-nijmegen.nl/netwerkschool/blog/2012/12/17/ouderbetrokkenheid-en-ouderparticipatie/#more-329
http://www.roc-nijmegen.nl/netwerkschool/blog/2012/12/17/ouderbetrokkenheid-en-ouderparticipatie/#more-329
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De workshops voor ouders van het ROC Horizon College 

Het  Horizon College organiseert workshops voor ouders van leerlingen in het vmbo over het 

begeleiden van hun kind bij de keuze voor een mbo opleiding en over de voorbereiding op het 

mbo. Er is veel behoefte aan deze informatie. De workshops worden zeer goed bezocht.  

 

De Zomerschool van het Koning Willem I College: appèl op ouders 

Vmbo’ers die naar het Koning Willem I College willen, maar moeite hebben met taal en rekenen 

kunnen in de zomervakantie twee weken naar de Zomerschool gaan. De lessen bestaan uit 

Nederlands, rekenen, denkvaardigheden, mediawijsheid en Engels. Ongeveer 200 leerlingen 

hebben de Zomerschool succesvol afgesloten. Een leerling: ‘Ik heb veel geleerd en ik heb ook 

leuke mensen leren kennen. Ik ben blij dat ik naar de Zomerschool ben gegaan.’ Ouders worden 

expliciet genoemd als stimulerende kracht voor leerlingen om naar de Zomerschool te blijven 

gaan.  

 

Project ouderbetrokkenheid bij schoolkeuze van ROC Midden Nederland 
10

  

Het ROC Midden Nederland heeft in samenwerking met het NOVA College voor vmbo een 

project uitgevoerd, gericht op betrokkenheid van ouders bij de keuze van hun kind voor de 

vervolgopleiding op het mbo. Vmbo leerlingen werd gevraagd zich te informeren over hun 

toekomstmogelijkheden en deze, inclusief de keuze voor een vervolgopleiding, op te nemen in 

een 'loopbaandossier'. Dit dossier moest deels met de ouders ingevuld en ook in de groep aan 

de ouders gepresenteerd worden. Het project werd succesvol afgerond. Ouders gaven aan de 

mate van betrokkenheid bij de keuze van hun kind waardevol te vinden. Daarnaast stimuleert 

deze aanpak de vmbo leerlingen om een weloverwogen opleidingskeuze te maken. 

 

3. Betrokkenheid van ouders als conditie voor een succesvolle opleiding 

Een factor die uit onderzoek als kritisch naar voren komt, is het focussen op het gezamenlijke 

belang van opleiding, leerling en ouders: een succesvolle opleiding. Samenwerking met het oog 

op dit doel vraagt een bepaalde houding, contact en mogelijkheden daartoe als dat gewenst is, 

en goed geïnformeerd zijn. Meer concreet betekent dit dat ouders en school belangstelling 

hebben voor elkaar en elkaars mogelijkheden. Het vraagt ook dat betrokkenen allemaal goed 

geïnformeerd zijn over zaken die voor een succesvol verloop van de opleiding van belang 

kunnen zijn: zaken die spelen in de opleiding of op het ROC, in de thuissituatie of in de publieke 

ruimte.  

 

De intake op het Hoornbeeck College 

De intake op het Hoornbeeck College is lange tijd zonder ouders gedaan, in de veronderstelling 

dat de student zelf hier meer verantwoordelijkheid in moest krijgen. Inmiddels weet de school 

dat het langer meesturen door de ouders (en de school) belangrijk is. Om die reden vraagt het 

Hoornbeeck College nu weer de ouders mee bij de intake.   

 

Ouderbetrokkenheid van meet af aan op het Graafschap College
11

  

Bij het Graafschap College wordt de betrokkenheid van ouders gezien als een belangrijk 

ingrediënt bij het voorkomen van problemen en een succesvolle afronding van de opleiding. 

Hiervoor is de betrokkenheid van ouders in de gehele opleiding verweven. In de opleiding 

bouwkunde worden de ouders al direct uitgenodigd voor het intakegesprek samen met de 

potentiële deelnemer. De wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Wanneer de 

deelnemer begonnen is in het eerste leerjaar, wordt in de periode september/oktober een 

                                                           
10

 Uit: Molen, H. van der (2009). Meer betrokken ouders. Kwalitatief onderzoek naar 
ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs. 
11

 Uit: Molen, H. van der (2009). Meer betrokken ouders. Kwalitatief onderzoek naar 
ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs. 
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informatieavond georganiseerd. Hierbij worden de ouders geïnformeerd over de inhoud van de 

opleiding, de methodiek, de toetsing en vervolgmogelijkheden. Ook worden de 

studieloopbaanbegeleiders voorgesteld en vaak is op deze avond ook een decaan aanwezig om 

aan te geven welke mogelijkheden er zijn wanneer het niet goed gaat met de opleiding. De 

studieloopbaanbegeleider is in het hele onderwijsproces het aanspreekpunt voor deelnemer en 

ouders. 

Daarnaast worden er oudergesprekken gevoerd na iedere afgesloten periode van 10 weken op 

het moment dat de cijfers/voortgang van deelnemers bekend zijn. Dit gebeurt 3 keer per jaar. 

Het Graafschap College nodigt daarbij ouders dringend uit om te komen, ook wanneer het goed 

gaat met hun zoon/dochter. Door het jaar heen (1 à 2 keer per jaar) worden er projectweken 

georganiseerd, waarbij ouders aan het eind van de week worden uitgenodigd voor de 

presentaties. 

 

De onderwijsovereenkomst op het Koning Willem I: wederzijdse informatieplicht 

Het koning Willem I College beschouwt ouders als één van de belangrijkste stakeholders. 

Onderwijs, opgroeien en opvoeden raken steeds meer verweven en vragen om grote 

betrokkenheid en begrip in de samenwerking tussen jeugd, ouders en school. In de 

onderwijsovereenkomst die met elke leerling wordt gesloten, wordt nadrukkelijk gesproken over 

een wederzijdse informatieplicht.  

 

Artikel 6. Informatieplicht  
1. Zowel het Koning Willem I College, de leerling als de ouders/verzorgers, die de overeenkomst 

ondertekenen hebben een informatieplicht.  
2. 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.  

3. Het Koning Willem I College verwacht van de ouders/verzorgers een actief belangstellende houding 
in het belang van hun kind. Zij worden geacht contact te onderhouden met de begeleiders van hun 
zoon/dochter en deel te nemen aan de door het Koning Willem I College georganiseerde 
ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten.  

4. Het Koning Willem I College informeert de werkgever regelmatig over de studievoortgang van zijn 
werknemer, die BBL-leerling van het Koning Willem I College is.   

 

 

Open dagen, intakegesprekken, kennismakingsmiddag en algemene ouderavond op het Albeda 

College 

Als voorbeeld van investeren in de relatie voordat je die nodig hebt, kan de praktijk van de 

opleiding Verpleegkunde van het Albeda College dienen. Op de open dagen volgen 

intakegesprekken met de studenten waarvoor ook de ouders worden uitgenodigd. Vervolgens is 

er, nog vóór de zomervakantie, een kennismakingsmiddag voor eerstejaars en hun ouders. Het 

is een hernieuwde kennismaking tussen de student en zijn ouder(s) en de 

studieloopbaanbegeleiders en andere medewerkers die voor de opleiding werkzaam zijn. Naast 

informatie over de opleidingen wordt ook van gedachten gewisseld over wat studenten en 

ouders kunnen verwachten. Daarna volgt na ongeveer zes weken in het eerste jaar een 

algemene ouderavond. Daarbij kan met de studieloopbaanbegeleider gesproken worden over 

de voortgang en de inzet van de student. Tijdens deze avond worden, naast het checken van de 

mobiele telefoonnummers, ook de mailadressen van de ouders geïnventariseerd, zodat er waar 

gewenst direct contact met ouders opgenomen kan worden. Halverwege het schooljaar, kort na 

het begin van het nieuwe kalenderjaar, vindt vervolgens een zogenoemde tafeltjesavond plaats, 

waar student, ouder(s) en studieloopbaanbegeleider wederom met elkaar het gesprek aangaan 

over de ontwikkeling en de resultaten. Het voorbeeld onderstreept ook het belang van elkaar 

(een beetje) leren kennen en met elkaar de dialoog aangaan als onmisbare voorwaarde voor 

een goede samenwerking. 
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CIOS Goes Breda: informeren en betrekken van ouders is meer dan post en e-mail 

Het CIOS Goes–Breda kiest er met als motto Opleiden doe je samen! voor om intensief contact 

te onderhouden met de ouders, zowel over hun eigen kind, als over de opleiding en alles wat 

daarbij komt kijken. Dit gebeurt op verschillende manieren. Ouders worden schriftelijk 

geïnformeerd via de post, die gericht is aan student én ouders en per e-mail. Ook is er voor 

ouders een speciale nieuwsbrief, genaamd ‘Langs de lijn’. Er is sprake van dialoog en 

ontmoeting tijdens studievoortganggesprekken, die twee keer per jaar gevoerd worden. Om een 

beter beeld te krijgen van de opleiding voordat de student zich heeft ingeschreven, wordt er 

voorlichting gegeven op het vmbo en is er de mogelijkheid om tijdens de open dag te 

speeddaten. 

Nog voordat de school start is er een ouderavond. En gedurende de studietijd kunnen ouders 

een dag per jaar meelopen, zijn er informatieavonden en worden ouders uitgenodigd om als 

gast aanwezig te zijn bij eindpresentaties van projecten. 

 

4. Ouders van jongeren tussen 18 en 23 jaar ook betrekken 

Tot nu toe bleek de achttienjarige leeftijd van jongeren een magische demarcatielijn te vormen: 

zonder toestemming van jongeren is het vanaf die leeftijd niet meer mogelijk om ouders direct te 

benaderen. Duidelijk is dat het van belang is die bij wet geregelde zeggenschap van jongeren te 

respecteren, maar dat die leeftijd geen belemmering behoeft te vormen voor contacten tussen 

opleiding en ouders. Verschillende opleidingen hebben daar inmiddels een goede oplossing 

voor gevonden. 

 

Beleid van ROC Friese Poort naar ouders van 18 tot 23 jarigen 

Ondanks hun formele status van volwassene, blijken studenten in de leeftijdscategorie 18 tot 23 

jaar nog altijd een kwetsbare groep. Omdat deze groep echter niet meer onder de leerplicht valt, 

wordt er vaak geen beleid gevoerd op de ouders van deze groep studenten. ROC Friese Poort 

doet dat wel en betrekt actief de ouders van studenten uit de leeftijdscategorie 18 tot 23 jarigen.  

 

Belang van betrokkenheid van ouders gedurende de hele opleiding 

“ROC Friese Poort vindt het heel belangrijk dat u betrokken bent bij (de ontwikkelingen in) onze 

school en het onderwijs. Door de informatie van en het contact met ROC Friese Poort, weet u 

waar uw zoon of dochter mee bezig is. U zult daardoor beter in staat zijn uw zoon of dochter te 

begeleiden en te ondersteunen. Wij hebben de laatste jaren ervaringen opgedaan met het 

betrekken van ouders/verzorgers bij het onderwijs van jongeren, ook na hun achttiende. 

Ouders/verzorgers en jongeren blijken dit te waarderen en de betrokkenheid heeft een gunstig 

effect op het verhogen van de leerprestaties en het verminderen van schooluitval. ROC Friese 

Poort is al een eind op de goede weg bij de aanpak van schoolverzuim. Op dit moment verlaat 

5,5 procent van de studenten voortijdig en dus zonder diploma de school. Daarmee zit ROC 

Friese Poort ruim onder het landelijke gemiddelde.” (website) 

 

 

ROC Friese Poort organiseert diverse contactmomenten met en vóór ouders/verzorgers. Zo zijn 

er werkbuffetten met ouders/verzorgers en directie om te horen wat de beleving van ouders is 

bij ROC Friese Poort. Ouderavonden spelen een belangrijke rol in het contact tussen ROC en  

ouders/verzorgers. Met een uitdagende folder onder de titel Ouders als waardevolle partners en 

als motto Samen kom je verder worden studenten en hun ouders uitgenodigd daarin te 

participeren.  

 

Ouderavonden 

“Na een woord van welkom konden ouders/verzorgers een programma volgen. Het 

persoonlijke programma bestond uit diverse workshops zoals Social Media, Doorleren in het 

HBO, Onderwijsvisie, Baangarantie enz. Na de plenaire ouderavond reageerde een ouder: ‘Nu 

http://www.ciosgoesbreda.nl/cios-goes-breda/nieuws/50-nos-filmt-ouderdag-cios-goes-breda
http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=61a3d5b6-1566-40e2-b2cc-34ee7614ea37


Mozaïek MBO – Rol van ouders bij beroepsoriëntatie en loopbaanbegeleiding                             pagina 8 
 

 

ik de opleidingsmanager hoor praten, wordt het me allemaal een stuk duidelijker!’ Andere 

ouders waren ook erg positief: ‘leuke workshops’, ‘vriendelijke ontvangst’ en ‘een goede  

betrokkenheid’. ” (website) 

 

 

5. Ouders betrekken bij de overgang van mbo naar hbo  

Overgangen in het onderwijs vormen vaak een kwetsbaar gebied. Het gaat feitelijk om een 

niemandsland. En juist daarom kan er veel mis gaan bij een overgang. Steeds meer zien we dat 

scholen hun verantwoordelijkheid nemen om hun leerlingen en hun ouders goed voor te 

bereiden op die overgang. 

 

Voorinformatieavonden over het hbo op het Horizon College  

Voor mbo studenten in de sectoren zorg, welzijn en secretarieel én hun ouders worden op het  

Horizon College voorinformatiebijeenkomsten over het hbo gehouden. Deze bijeenkomsten 

worden zeer goed bezocht; ook ouders zijn doorgaans in groten getale aanwezig. 

 

 

Tips en tops 

a. Werk vanuit een uitgesproken visie op het waarom en het wat van partnerschap met ouders 

en kies daarvoor een bij het mbo passende vormgeving. Formuleer visie en beleid op ROC 

niveau, maar laat ruimte voor afdeling- of opleiding-specifieke uitwerkingen. 

b. Spreek duidelijk uit wat de verwachtingen ten aanzien van ouders zijn en wat ouders van 

het ROC of de opleiding mogen verwachten. 

c. Zorg voor een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat ouders een rol spelen, al kan die 

van student tot student verschillen. Als je maatwerk biedt, hoeft het beleid voor 18+ 

leerlingen niet principieel anders te zijn. 

d. Betrek ouders van vmbo leerlingen bij de keuze voor een opleiding in het mbo. 

e. Laat de relatie met ouders niet op zijn beloop, maar investeer van meet af aan in 

partnerschap met ouders in het mbo. Differentieer zo nodig tussen (groepen) ouders: ook 

ouders verschillen van elkaar. Zorg dat aan de behoefte van ouders aan informatie kan 

worden voldaan. Ouders willen vooral ook weten hoe hun kind wordt begeleid. 
12

 

 

Expertisecentrum Ouderbetrokkenheid bij ROC A12 

Bij ROC A12 is een expertisecentrum ingericht waar ouders terecht kunnen met hun vragen. 

De experts van het centrum helpen ouders hun weg te vinden binnen de school en in gesprek 

te gaan met de leraar. De diversiteit onder de experts zorgt ervoor dat verschillende groepen 

ouders goed ondersteund kunnen worden.  

 

Antwoorden van vragen van ouders ook digital beschikbaar bij Netwerkschool ROC Nijmegen 

 ‘Zo’n honderd eerstejaars studenten en hun ouders waren in september 2012 aanwezig bij de 

ouderavond van Netwerkschool Nijmegen. Ze werden bijgepraat over hoe de Netwerkschool 

georganiseerd is en maakten kennis met het onderwijsteam. Ook stelden ze vragen. Hoe 

worden studenten op hun stage beoordeeld? Kunnen studenten hun eigen stageplaats kiezen? 

En hoe kan het dat studenten op dinsdag wel de hele dag op school moeten zijn, maar geen 

enkele les krijgen?’  

De daar gestelde vragen werden ook digitaal van een antwoord voorzien. 

 

 

                                                           
12

 Groeneveld & Van Steensel (2009), pagina 14. 

http://www.youtube.com/watch?v=_uYyo46zIhQ
http://www.roc-nijmegen.nl/netwerkschool/blog/2012/10/25/ouderavond-september-2012-vragen-en-antwoorden/
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f. Informeer ouders over de gang van zaken in het mbo opdat zij goed zicht hebben op de 

gebeurtenissen gedurende het studiejaar en hun kind daarbij kunnen ondersteunen. Heb 

het met ouders ook over gedrag. 

 

In gesprek – ook met ouders – over gedrag  

Op de speciale webpagina over Ouderbetrokkenheid van ROC Mondriaan staat vermeld dat 

het ROC 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 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.’  

 

Op de website van ROC Rivor 
13

 lezen we dat het ROC deelnemers en medewerkers een 

schoolklimaat wil bieden ‘dat zich kenmerkt door acceptatie, respect, veiligheid en vertrouwen. 

In onze gedragscode zijn gedragsnormen beschreven voor deelnemers en medewerkers van 

ROC Rivor. Leren en werken bij ROC Rivor moet voor alle partijen als plezierig worden 

ervaren. Het hebben van respect, wederzijds vertrouwen en een aanspreekcultuur vormt hierbij 

de basis. Samen met ouders willen we ervoor zorgen dat de gedragsregels op onze school 

worden nageleefd.’ 

 

 

g. Laat ouders zien hoe zij de vorderingen en de resultaten van hun kind tijdens de opleiding 

kunnen volgen, organiseer momenten waarop de resultaten gezamenlijk kunnen worden 

besproken.  

h. Houdt de informatie dicht bij de student en diens opleiding: laat ouders zelf ervaren wat zo’n 

opleiding o.m. inhoudt, bijvoorbeeld door ze een dag mee te laten lopen.
14

 

i. Betrek ouders bij presentaties van hun kind tijdens de opleiding. Die vormen ook een mooie 

aanleiding voor informele ontmoetingen tussen studenten, ouders en opleiders. 

j. Betrek ouders bij de uitstroom vanuit het mbo naar vervolgopleiding of werk.  

 

 

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) 

                                                           
13

 Website van ROC Rivor: www.rocrivor.nl/Over_ROC_Rivor/Ouderbetrokkenheid/index.aspx.  
14

 Zie voor voorbeelden ROC Kop van Noord-Holland en CIOS Goes Breda. 

http://www.rocmondriaan.nl/lijsten/Download/Kwaliteit%20van%20het%20onderwijs/Gedragslat.pdf
http://www.rocrivor.nl/Upload/Documents/Docs%20MBO/_Gedragscode___opmaak.pdf
http://www.leraar24.nl/dossier/3695
http://www.rocrivor.nl/Over_ROC_Rivor/Ouderbetrokkenheid/index.aspx

