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Hoe kunnen mbo-opleidingen de ouders zodanig betrekken, dat het daadwerkelijk bijdraagt aan het schoolsucces van de studenten? Annette Diender
beschrijft waar het knelt en geeft voorbeelden van oplossingen die mboopleidingen hiervoor hebben gevonden.

Behoefte aan informatie

“Welkom bij deze eerste bijeenkomst van de
ouderraad. Als ik vragen mag: wat is uw
motivatie om hieraan deel te nemen?”
“Op de middelbare school zat ik ook in de
ouderraad”. Een aantal ouders knikt instemmend.
“Ik hoop een beetje meer ‘feeling’ te krijgen met
de school, want ik krijg zo weinig informatie en
mijn kind vertelt thuis niets.” De meeste ouders
knikken instemmend.
“En wat vindt uw kind ervan dat u hier zit?”
“Die vindt het vreselijk!” Alle ouders knikken
instemmend.

Het eerste dat mbo-opleidingen vaak doen is
een ouderraad instellen. Dat is op zich niet
onlogisch: het is belangrijk om te weten hoe
ouders tegen de opleiding aankijken en waar
hun behoeften liggen. Meestal zijn het echter
steeds dezelfde ouders die gehoor geven aan
zo’n oproep: vaders en moeders die altijd al
actief zijn op de school van hun kinderen, de
mondige en taalvaardige ouders. Niet toevallig
waren de ouders uit het citaat over de ouderraad allemaal van Nederlandse afkomst, terwijl
de opleiding een gemengde populatie heeft.

Deze start van een ouderraad illustreert op een
pijnlijke manier de worsteling met ouderbetrokkenheid in het mbo. Een praktijk die gelukkig
aan het veranderen is. Betrokkenheid van de
ouders is een belangrijke factor voor schoolsucces, ook voor jongeren in de mbo-leeftijd.
Daarover bestaat weinig onenigheid. Maar hoe
je als opleiding ouders zodanig betrekt, dat dit
daadwerkelijk bijdraagt aan het schoolsucces
van studenten, daar zijn veel opleidingen nog
naar op zoek.

Meedenken over het beleid van de opleiding is
vaak niet de eerste behoefte van ouders, ook
niet van de ouders die zich aanmelden voor de
ouderraad. De meeste van hen willen weten hoe
het met hun eigen kind en zijn studievoortgang
gaat (Severin, 2016). Veel ouders ervaren dat de
mbo-opleiding erg karig is met informatie over
hun kind, en dat de opleiding hen te laat
inschakelt als er problemen zijn. Het is zaak dat
mbo-opleidingen die willen werken aan meer
ouderbetrokkenheid tegemoet komen aan de
behoeften van de ouders. Ouders verschillen in
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de mate waarin ze geïnformeerd willen worden,
maar de essentie is dat zij voldoende op de
hoogte moeten zijn om hun kind thuis goed te
kunnen ondersteunen (Lusse & Diender, 2014).
Kan hun kind de gevraagde zelfstandigheid aan
of moeten ze meer toezicht houden? Heeft het
kind de juiste studiekeuze gemaakt
of heeft hij ondersteuning nodig
bij verdere oriëntatie? Gaat
alles goed of zijn er problemen waar hun kind hulp bij
nodig heeft?

contact tussen opleiding en ouders. Studenten
kunnen hun ouders ontmoedigen om naar
school te gaan, en soms blokkeren zij zelfs het
contact door belangrijke informatie voor hun
ouders achter te houden. Het is daarom van
belang dat mbo-opleidingen het contact met
ouders op zo’n manier inrichten, dat studenten
het als positief ervaren. Belangrijk daarbij is dat
het contact niet alleen wordt benut om problemen te bespreken, maar juist ook om te laten
zien wat er goed gaat. Daarnaast is het van
belang dat studenten zelf de regie hebben over
het contact.

Weerstand
Het voorbeeld van de ouderraad laat ook zien dat studenten
weerstand hebben tegen de
deelname van hun ouders aan
een ouderraad. De
meeste studenten
vinden het
buitengewoon
vervelend als hun
ouders buiten
hen om met
school in
gesprek gaan.
Ze stellen het
doorgaans
best op prijs
dat hun ouders
belangstelling
hebben voor hun
schoolloopbaan, en willen
graag dat hun ouders
trots op hen zijn, maar
ze willen ook meer
zelfstandigheid en
voor vol worden
aangezien. En
terecht, ze zijn
immers (bijna)
meerderjarig.
De weerstand van
studenten werpt
extra drempels
op voor het

Betrokkenheid thuis
Moeten we dan concluderen dat het verkeerd is
om een ouderraad in te stellen op een mboopleiding? Nee, dat niet, inspraak van ouders
kan heel nuttig zijn. Er zijn echter andere
activiteiten die urgenter zijn, en die bovendien
meer rendement opleveren. Verschillende
onderzoeken hebben aangetoond dat het een
positief effect heeft op schoolsucces als ouders
thuis blijk geven van positieve betrokkenheid bij
de schoolloopbaan hun kind, ook als het kind
meerderjarig is. Dit geldt ook voor het contact
tussen school en ouders over het eigen kind.
Van ouderparticipatie in ouderraden is dit effect
nergens aangetoond (Bakker, Denessen,
Dennissen & Oolbekkink-Marchand, 2013; Lusse,
2013). Daarom is het zaak dat mbo-opleidingen
de schaarse tijd en energie die zij in ouderbetrokkenheid kunnen steken zodanig inzetten,
dat het bijdraagt aan die positieve betrokkenheid thuis.
Er zijn steeds meer voorbeelden van activiteiten
waarmee mbo-opleidingen dit kunnen bewerkstelligen. De eerste kans doet zich voor bij de
start van de opleiding. Het gezegde ‘een goed
begin is het halve werk’ bewijst zich dubbel en
dwars, want als je een relatie opbouwt ‘in
vredestijd’ (zoals Iliass El Hadioui (2011) dat zo
treffend verwoordt), vergroot je de kans dat je
elkaar later ook kunt vinden als er knelpunten
zijn op te lossen, én dat de student zich prettig
voelt bij het contact tussen school en ouders. Dit
betekent dat het belangrijk is dat opleidingen

investeren aan de voorkant: tijdens het keuzeproces, de aanmelding en de intake.

Duidelijkheid
Veel ouders zoeken naar hun rol in de schoolloopbaan van hun (bijna) volwassen kind.
Studenten willen vooral geen uitzondering zijn,
ze willen niet de enige ‘sukkel’ zijn die met zijn
ouders naar school komt. Als de opleiding
duidelijk is over de manier waarop de school wil
samenwerken met studenten en ouders, helpt
dat ouders bij het invullen van hun rol en
studenten bij het weerstaan van de groepsdruk.
Dat scheppen van duidelijkheid begint al bij de
publiciteit rondom open dagen. Daarin kun je
uitstralen dat het vanzelfsprekend is dat
studenten een ouder of een belangrijke ander
meenemen.
Daarnaast zijn er meer manieren waarop
opleidingen kunnen investeren aan de voorkant
en de toon kunnen zetten voor een goede
samenwerking: ouders uitnodigen bij de intake,
collectieve welkomstbijeenkomsten, ouders
invliegen aan het eind van een meeloopdag,
ouders uitnodigen om de onderwijsovereenkomst te komen tekenen en persoonlijk kennis
te maken met de studieloopbaanbegeleider.

Tijdens de welkomstbijeenkomst voor de
zomer vraagt een ICT-opleiding aan ouders
welke goede ervaringen ze hebben met het
contact met de vo-school van hun kind. De
ouders schrijven deze ervaringen op post-its.
Vervolgens selecteren ze de post-its met
ervaringen die ouders graag terug zouden zien
op het mbo. Dit leidt tot een goed gesprek
over verwachtingen, en geeft duidelijkheid
over de verwachtingen waaraan de opleiding
wel en niet kan voldoen.

Een tweede gelegenheid dient zich aan als
studenten een aantal weken aan de slag zijn.
Dat is een moment waarop ze zelf aan hun
ouders kunnen laten zien wat ze leren op de

opleiding en hoe hun toekomstig beroep eruit
ziet. Door het praktische karakter van het mbo
is er vaak veel om te laten zien aan ouders. Door
studenten deze ouderavond (of desgewenst
achterbanavond) zelf te laten organiseren,
houden ze de regie over het contact tussen
school en ouders.
Een opleiding welzijn werkt met de studenten
de eerste tien weken toe naar de ouderavond,
die zo een mooie climax vormt. In de eerste
periode van de opleiding maken studenten
een enorme persoonlijke groei door. Als zij dit
laten zien, leidt dit tot grote trots bij de ouders
en een positieve sfeer rondom ouderbetrokkenheid. Het succes van deze avond wordt
vergroot doordat de docenten besloten
hebben om allemaal aanwezig te zijn. Zo
benutten zij de gelegenheid om informeel
kennis te maken met ouders. Dat verlaagt de
drempel voor toekomstig contact.

Een derde gelegenheid is het voortgangsgesprek
(Lusse & Diender, 2014). Na een aantal maanden, en vooral als de student zijn eerste stage
heeft gehad, is het zinvol om de balans op te
maken. Zit de student op zijn plek? Voldoen de
opleiding en het beroep aan zijn verwachtingen?
Hoe gaat het met de lesstof, de cijfers, de
aanwezigheid? Hoe bevalt het de student in de
groep?

Een opleiding voor beveiligers heeft voortgangsgesprekken met studenten en ouders
geïntroduceerd en is hier erg enthousiast over.
Studenten bereiden zelf het gesprek voor en
nodigen een ouder uit. Zo slaat men meerdere
vliegen in één klap: studenten maken de
balans op van hun keuze en voortgang, ze
houden de regie over het gesprek, ouders
worden betrokken en denken mee met hun
kind, en er wordt een sfeer gecreëerd waarin
student, ouder en studieloopbaanbegeleider in
gelijkwaardigheid een gesprek voeren over de
schoolloopbaan van de student.

De stem van ouders, voor succesvolle samenwerking

57

“Ze willen niet de
enige ‘sukkel’ zijn
die met zijn ouders
naar school komt”
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Maatwerk

Meer lezen

Grappig genoeg merken opleidingen die op deze
manieren de drempel voor ouders verlagen, dat
de inspraak (zoals de ouderraad beoogt) dan
vanzelf volgt. Ouders die op de hoogte zijn van
hoe het hun kind op school vergaat en die zich
uitgenodigd voelen om contact op te nemen,
stellen vaker kritische vragen en geven feedback
op het beleid. Toegegeven, het is voor opleidingen niet altijd gemakkelijk om daarmee goed
om te gaan, maar het leidt er wel toe dat
opleidingen scherp blijven en weten hoe ouders
tegen de opleiding aankijken.

Het handboek Samen werken aan schoolsucces. School en ouders in het vo en mbo van
Mariëtte Lusse en Annette Diender (2014,
uitgegeven bij Coutinho) biedt inzicht in het
waarom en het hoe van ouderbetrokkenheid
in het vo en mbo. Het boek is gebaseerd op
het promotieonderzoek van Mariëtte en de
praktijkervaringen van Annette.

De verschillen tussen mbo-opleidingen zijn
groot. Het thema ouderbetrokkenheid sluit
beter aan bij de cultuur en beroepspraktijk van
bijvoorbeeld een opleiding zorg & welzijn dan
van een bouwopleiding. Maar voor een bouwopleiding is het weer makkelijker om ouders te
laten zien wat studenten leren dan voor bijvoorbeeld een opleiding bedrijfsadministratie. Ook
de ouderpopulaties verschillen enorm: voor
sommige opleidingen is het geen probleem om
ouders naar school te krijgen, andere opleidingen moeten daar veel moeite voor doen. En niet
in de laatste plaats zijn de verschillen tussen
studenten groot, in leeftijd, zelfstandigheid en
(culturele) achtergrond. Voor sommige (meerderjarige) studenten zijn het niet de ouders die
de belangrijkste steun bieden. Zij nodigen liever
een partner, vriend of ander familielid uit voor
bijeenkomsten of gesprekken op school.
Maatwerk is dus geboden, en het is van belang
dat studenten zo veel mogelijk de regie hebben
over het contact. Want de kern is dat elke
student iemand in zijn persoonlijke omgeving
heeft die trots op hem is als het goed gaat, die
opmerkt als het niet goed gaat, en die meedenkt
als er knelpunten zijn op te lossen of als er
keuzes moeten worden gemaakt.
Annette Diender werkt als zelfstandig adviseur
samen met scholen en beleidsmakers aan de
thema’s ouderbetrokkenheid en loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

De stem van ouders, voor succesvolle samenwerking

59

Nummer 1, september 2006

Op weg naar zorgplicht en passend onderwijs

Nummer 2, april 2007

Positief Jeugdbeleid

Nummer 3, mei 2007

Stand van de achterstand

Nummer 4, mei 2008

Het grote debat over het kleine kind

Nummer 5, juni 2008

Toekomstbeelden van de brede school

Nummer 6, september 2008
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Gebouwen voor kinderen
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Ouderbetrokkenheid
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De effectieve leraar
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Leertijdverlenging

Nummer 16, april 2015

Werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden

Nummer 17, november 2015

MBOnderwijs – Modellen en profielen

Nummer 18, mei 2016

Taal leren in authentieke contexten
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Kind&Media #hetbegintmetopvoeden
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Nieuwe ronde, gelijke kansen

Nummer 21, september 2017

Strategisch besturen in het onderwijs

Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding. Wij brengen
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen
en effectieve werkwijzen.
Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een professionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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