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Inleiding
Voortijdig schoolverlaten is een groot probleem, waar veel Europese landen mee te maken hebben. De toenemende
mobiliteit binnen de Europese Gemeenschap daagt scholen uit om studenten met verschillende culturele achtergronden
en schoolsystemen zo goed mogelijk te begeleiden.
Op deze website vindt u adviezen en praktische handvatten voor scholen, over hoe ouders van m.n.kwetsbare studenten
te betrekken en te ondersteunen, o.a. op het terrein van het (Nederlandse) schoolsysteem en de arbeidsmarktpraktijk.
Dit pakket is ontwikkeld door scholen uit Italie, Nederland,Duitsland,Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk en is
bekostigd door de EU.
Zowel de ervaringen van de partners als de uitkomsten van recent onderzoek tonen aan dat betrokken ouders een
enorme impact hebben op de prestaties van hun kinderen.
Scholen die doelbewust inzetten op een goede relatie met de ouders en investeren in het tegemoetkomen aan de
wensen van ouders m.b.t. informatie en advies, zijn succesvoller in resultaten en de bestrijding van het voortijdig
schoolverlaten.
Het eindproduct van het Parents Matter project bestaat uit drie integrale delen:
1. E en model van een beleidsstuk voor scholen omtrent ouderbetrokkenheid, tezamen met een Nederlands
praktijkvoorbeeld
2. Een lijst met mogelijke activiteiten om ouders en hun kinderen actief bij de school te betrekken
3. E en lijst met mogelijke activiteiten ter ondersteuning van ouders en loopbaanbegeleiders, gericht op
loopbaankeuzes.
Het model voor een beleidsstuk kan gebruikt worden door scholen die (nog) geen beleid geformuleerd hebben op het
terrein van ouderbetrokkenheid. Het kan ook gebruikt worden door scholen om bestaand beleid te toetsen. Voor een
serieuze impact van beleid is het van belang om alle betrokkenen, d.w.z. docenten, studenten, ouders en beleidsmakers
binnen de school te betrekken.
Uiteraard is dit model slechts een gids om u ervan te verzekeren dat de verschillende elementen die van belang zijn om
ouders te betrekken binnen uw school bediscussieerd worden. Een beleidsdocument hoort het eindresultaat te zijn van
een proces waarbinnen alle betrokken partijen meegesproken hebben om de doelen/het beoogde resultaat vast te
stellen.
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De praktische instrumenten (de activiteitenlijsten) zijn ontwikkeld om de implementatie van beleid te ondersteunen. Dit
kan zijn bestaand beleid of nieuw ontwikkeld beleid.
Deze activiteiten zijn zorgvuldig getest in de partnerlanden en kunnen eventueel snel geimplementeerd worden.
Uiteraard zijn er nog vele andere activiteiten denkbaar. Elke school zal dan ook zelf de afweging moeten maken welke
activititeiten het meest geschikt zijn voor de eigen school, gebaseerd op onderzoek en het eigen beleid.
Echter, een beleid dat niet in de praktijk is geimplementeerd en merkbare/meetbare resultaten heeft zal zijn doel niet
bereiken en wordt daarmee loze woorden op papier.
De keuze voor een loopbaan is een cruciale stap in de ontwikkeling van een mens.
Jongeren, en met name jongeren uit de sociaal-zwakkere milieus, ontbreekt het vaak aan voldoende praktische kennis
m.b.t. de opties en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt die er voor hen zijn. Hun ouders zijn vaak onvoldoende in staat
om hun kind daarbij de benodigde ondersteuning te bieden, b.v. omdat ze zelf al gedurende langere tijd zonder werk
zitten, of omdat ze relatief nieuw zijn in Nederland of de taal slecht spreken.
Activiteitenlijst 3 is mede daarom opgenomen, niet alleen als praktisch voorbeelden maar ook ten behoeve van
eventuele beleidsopties in samenspraak met aanleverende scholen.
De projectpartners zijn, na onderzoek (ook op deze website te vinden), tot de conclusie gekomen dat ondersteuning bij
loopbaankeuzes een onderscheidende en aparte aanpak verdiend, aangezien veel van de problemen die jonge studenten
ervaren, het resultaat zijn van verkeerd gemaakte keuzes, op basis van onvoldoende informatie.
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Hoofdstuk A: Algemeen beleid
Achtergrond
Ouders doen ertoe. Uit onderzoek blijkt duidelijk hoe belangrijk de rol is die ouders spelen bij de beslissingen die hun kinderen
nemen over hun onderwijs en opleiding. Er is een correlatie tussen het niveau en de aard van betrokkenheid van de ouders en
de resultaten die op school door jongeren worden bereikt. Ouders, met name migrantenouders, ontbreekt het echter vaak niet
alleen aan kennis van het onderwijssysteem, maar ook aan kennis van de arbeidsmarkt.
Het probleem van voortijdig de school verlaten, met name door leerlingen uit migrantengezinnen, is een belangrijk panEuropees probleem: in een aantal gemeenschappen verlaat tot 20% van de jonge mensen voortijdig de school als gevolg van
het kiezen van de verkeerde richting, slecht beroepsadvies en/of weinig steun van de ouders.
Een succesvolle schooltijd is in de eerste plaats afhankelijk van de relatie tussen leerlingen, ouders en school. De relatie
tussen de school en de externe partners (bijv. ondersteuningsdiensten voor jongeren, migrantenorganisaties en
arbeidsmarktorganisaties) is ook belangrijk in termen van ondersteuning aan leerlingen en hun ouders.
Ouders en scholen hebben een gemeenschappelijk belang: samen kunnen ze de leerresultaten optimaliseren voor jonge
mensen.

Doelen
Het doel van dit Parents Matter Document is het stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun
kind door:
- ontwikkelen van inzicht en kennis bij de ouders
- het implementeren van veranderingen in de school, ontwikkeld om relaties op te bouwen met ouders van studenten.

Belangrijkste opbrengsten/voordelen
11

• Voordelen voor de leerlingen:
	Verbeterde schoolprestaties, verbeterd vertrouwen en zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, verbeterd begrip van
benodigde werkvaardigheden.
• Voordelen voor de ouders:
	Kans om op een positieve manier betrokken te zijn bij en invloed te hebben op de loopbaan van de leerling, via verbeterde
toegang tot informatie en betrokkenheid. .
•	Voordelen voor de school:
Verbeterde aanwezigheid, minder voortijdig schoolverlaten, betere resultaten.
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•	Voordelen voor de docenten:
	Verbeterde communicatie met ouders, gedeelde verantwoordelijkheid voor resultaten die betere kwaliteitsondersteuning
voor leerlingen mogelijk maken.
•	Voordelen voor de arbeidsmarkt:
Gekwalificeerde sollicitanten met een verbeterd begrip van de vaardigheden die nodig zijn voor het krijgen van een baan.
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Hoofdstuk B: Strategie
1.	Voorbereiding en planning van de beleidsontwikkeling:
		
		
		
		

-

Het voortouw nemen
Een korte notitie schrijven over het belang van betrokkenheid van de ouders
De notitie bespreken met het schoolbestuur
Hen het proces laten initiëren en ondersteunen

2.	Ontwikkeling van het beleid:
		
		
		
		

-

Een professionele dialoog/focusgroep organiseren
Belangrijke termen verklaren
De PDCA-cyclus introduceren1		
Een (concept) beleidsstuk schrijven

3.	Organiseren van een aftrapevenement
4. Toepassen van het beleid
		 Het beleid met alle partners bespreken en afstemmen.

5. Strategische lijnen
		 		 -

Besluiten welke activiteiten u erin op wilt nemen
Een activiteitenplan schrijven

6.	Verspreiding
		 Presentatie en informatie voor alle belanghebbenden

7.	Handelen
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8.	Beoordeling/evaluatie
		 		 		 -

Zorgen dat een evaluatiesysteem wordt ingevoerd. Zorgen voor een checklist.
Dit document moet jaarlijks worden beoordeeld
Het beleid moet worden gemonitord en beoordeeld als onderdeel van het kwaliteitsborgingsproces.

Checklist voor succesvolle planning van een beleid
The following checklist will help you to comply with all the tasks in the development of a policy. So you have at all times a
good overview.
Wat

01

Werden de doelen en de voordelen van een beleid voor ouderbetrokkenheid verduidelijkt en gedocumenteerd?

Wie

Wanneer

√
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Nr.

Werd aandacht geschonken aan visie-en beleidsdocumenten van de school?
Werden de kwaliteitsprincipes besproken en overeengekomen?
Werden het wettelijk kader en de bronnen voor de ontwikkeling van een beleid
gedefinieerd?
Heeft het schoolbestuur het proces geïnitieerd en ondersteund?
Werd een coördinator/focusgroep benoemd en werd het verloop gecontroleerd?
Werden de collega’s geïnformeerd over het proces van het beleid?
Werden samenwerkingspartners van de school betrokken bij de ontwikkeling van het
beleid?
Waren voldoende bronnen in tijd en ruimte beschikbaar?
Hebt u ouders betrokken bij het opstellen van dit plan/beleid?
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Nr.

Wat

02

Ontwikkeling van een beleid

Wie

Wanneer

√

Wie

Wanneer

√

Wie

Wanneer

√

Wie

Wanneer

√

Wie

Wanneer

√

Wie

Wanneer

√

Plande de focusgroep een "incentive"? Dat zal de deelnemers positief betrekken bij het
werkproces en sociale relaties verbeteren.
Heeft de focusgroep een Plan-Do-Check-Act (PDCA) uitgevoerd?
Heeft de focusgroep ideeën ontwikkeld en een concept van een beleid geformuleerd?
Nr.

Wat

03

Aftrapevenement
Werden de docenten en medewerkers van de school geïnformeerd en uitgenodigd om
deel te nemen?
Zal een focusgroep voor ontwikkeling van het beleid worden geïnstalleerd?

Nr.

Wat

04

Strategische lijnen
Hebt u overeenstemming bereikt over de onderdelen die u wilt uitvoeren?
Welke activiteiten wilt u in het beleid opnemen?
(Welkomprocedure, professionele informatie, trainingscursussen voor ouders?)

Nr.

Wat

05

Aanname van het beleid
Hebben collega’s het conceptbeleid besproken en afgestemd?
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Nr.

Wat

06

Verspreiding
Werd het beleid gepresenteerd?
Werden de ouders geïnformeerd over het beleid (website, ouderavond)?
Werden de leerlingen aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over het beleid?
Werden de professionals geïnformeerd over het beleid?
Werden externe partners (migrantenorganisaties) geïnformeerd over het beleid?

Nr.

Wat

07

Beoordeling/Evaluatie
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Wat waren uw ervaringen met het beleid? Wat waren de resultaten van eventuele
enquêtes?
Wat waren de resultaten van de focusgroepbespreking?
Hebt u een eindrapport geschreven met daarin suggesties?
Hebt u de voorstellen in het jaarplan voor het volgend jaar opgenomen?
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Hoofdstuk C: Landspecifieke overwegingen
De volgende regels hebben in de eerste plaats betrekking op het land in het algemeen. In de tweede plaats wordt een
landspecifiek voorbeeld getoond.

1.	Wettelijk kader, wettelijk verplichte begeleiding en referenties
		 -	Heeft de focusgroep op uw school gewerkt binnen professionele praktijkcodes, nationale wetgeving en wettelijk
verplichte begeleiding?
		 Wat is de leerplichtige leeftijd?
		 Is de school verplicht ouders van volwassen leerlingen te informeren?
		 Welke kwaliteitsborgingsmaatregelen worden van de school geëist?

2. Migrantenpopulatie
		 		 		 -

Hebt u gekeken naar de migrantenpopulatie die u regionaal hebt?
Hebt u contact opgenomen met migrantengemeenschappen?
Analyse van de doelgroep: Wie zijn de “ouders” van onze leerlingen (opleiding, beroep, nationaliteit)?

3.	Organisatie
		
		
		
		

-

Wat zijn de speciale kenmerken in uw organisatie?
Hebt u voldoende middelen?
Welke specifieke attitudes met betrekking tot ouderbetrokkenheid zijn van toepassing op uw school?
Wat is de huidige situatie met betrekking tot de betrokkenheid van ouders op uw school?

4.	Delen van informatie
Controleer of u alle externe partners hebt geïnformeerd.
Hiertoe kunnen behoren:
		Loopbaanbegeleidingsinstituten
		Arbeidsbureau
		Migrantenorganisaties
		Schoolbesturen
		 Ministerie van Onderwijs
		Ouderverenigingen
		Externe trainingspartners
		Werkgeversorganisaties
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5. Een voorbeeld van een landspecifiek model
Ouderbetrokkenheid bij ROC …, concept beleid, feb.2012. 		

5.1		

Aanleiding
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Door marktwerking van het onderwijs, de aandacht voor kwaliteitszorg, de risico’s in de schoolloopbaan van jongeren evenals
de aandacht voor publieke verantwoording en vrees voor imagoverlies, wordt een goed contact met de ouders van steeds
groter belang gevonden.
Het is opvallend dat veel activiteiten om de betrokkenheid van ouders te vergroten op dit moment ad hoc plaatsvinden en
formeel beleid ontbreekt.
Gezien de brief van Marja van Bijsterveld, d.d. 29-11-2011
Gezien het Beleidskader onderwijs, ROC…., dec. 2011
Gezien de doelstellingen uit Focus
wordt het nu tijd om een eigen visie op ouderbetrokkenheid te formuleren, om keuzes te maken en accenten te leggen.
De toenemende aandacht, nationaal en internationaal, onze eigen beleidskader onderwijs en vooral ook onze toezegging, om
in het kader van de terugdringing van het voortijdig schoolverlaten ROC-breed beleid omtrent ouderbetrokkenheid te
formuleren, maken dat hier een concept voorligt, ter goedkeuring door het CvB.
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5.2		Inleiding op het thema
Ouders en onderwijsinstelling hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de
schoolloopbaan van leerlingen.
Echter, betrokkenheid van ouders in het mbo is minder vanzelfsprekend dan in het primair en voortgezet onderwijs. MBOdeelnemers zijn (bijna) volwassen en worden in allerlei opzichten geacht hun eigen boontjes te doppen. Het is ook nog zeer
de vraag in hoeverre deelnemers zelf bemoeienis van hun ouders op prijs stellen, zeker als zij meerderjarig zijn.
In het mbo is nog weinig zicht op de feitelijke betrokkenheid van ouders.
Het -overigens beperkte- empirisch onderzoek naar de rol van ouders in het mbo laat een zeer gevarieerd beeld zien.
Sociale herkomst gerelateerd aan opleidingsniveau lijkt hierbij een bepalende factor.
Beter opgeleide ouders tonen zich meer betrokken en kunnen dat uiteraard ook meer zijn.
Zij beschikken over meer vaardigheden en zijn daardoor beter in staat hun kind te helpen bij de opleidingskeuze en het
ondersteunen bij de verdere schoolcarrière. Uit onderzoek blijkt dat de zogenaamde “academic socialization”van invloed is op
onderwijsprestaties, waarbij ouders op het belang wijzen van onderwijs voor de toekomst en voor de kansen op de
arbeidsmarkt.
Gezinnen van lager opgeleide ouders hebben vaker complexere problemen en ouderbetrokkenheid is dan meer basaal gericht
op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten van deze leerlingen. Bij allochtone ouders kan de communicatie worden
gehinderd door taal-en cultuurverschillen. Overigens betekent dit niet dat deze ouders niet geïnteresseerd zouden zijn in de
schoolcarrière van hun kind.
Een verkenning van de Onderwijsraad (2010) laat zien dat er in het mbo weinig aandacht wordt besteed aan oudercontacten,
zelfs niet als het gaat om de begeleiding van de moeilijkste groep minderjarigen op niveau 1. De Onderwijsraad bracht op
verzoek van de Tweede Kamer een advies uit over hoe de positie van ouders kan worden verbeterd. Iedere school, ook in het
mbo, doet er volgens de raad goed aan om vroegtijdig contact te zoeken met ouders en dit contact structureel goed te
onderhouden.
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De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geeft in haar rapport “Vertrouwen in de school”(2009) aan dat de
school partnerschappen moet willen aangaan met ouders, ook als die moeilijk bereikbaar zijn.
Het rapport stelt dat een screening van wetenschappelijke literatuur over ouderbetrokkenheid laat zien dat
ouderbetrokkenheid en schoolprestaties duidelijk positief met elkaar samenhangen.
Ook internationaal is sprake van een aantal trends met betrekking tot de rol van ouders in het onderwijs.
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1. Er ontstaan nieuwe verhoudingen tussen ouders en onderwijsinstellingen
Ouders worden meer als klanten beschouwd die eisen kunnen stellen aan scholen.
2. Er wordt communicatie met ouders op gang gebracht en/of geintensiveerd, b.v. in de vorm van een “Home -School
contract”.
3. De wenselijkheid om ouders in het mbo meer actief te betrekken en verantwoording af te leggen neemt toe.
Met de komst van de Code Goed bestuur in de BVE-sector is contact met de ouders ook minder vrijblijvend geworden. Een
onderdeel van deze code is horizontale verantwoording aan belanghebbenden waaronder ouders.
De scan “Verbinden van krachten”: een onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij ROC Midden Nederland onder
studenten,ouders en docenten, staaft het beeld dat alle partijen het belang inzien van ouderbetrokkenheid en dat er veel
winst te behalen valt.

5.3		Wettelijk -en beleidskader

A.		De rechtspositie van ouders en mbo-deelnemers
Op het mbo moeten we, wettelijk gezien, onderscheid maken tussen 18+ en 18- leerlingen.
Deelnemers zijn, zolang ze nog geen 18 jaar zijn, minderjarig. Dit betekent dat hun ouders of voogd verantwoordelijk voor
hen zijn.
Niet alleen hebben ouders of voogd het recht om beslissingen over hen te nemen en om regels te stellen, maar ook de plicht
om hen te verzorgen en hen eten en onderdak te geven.
Zij zijn dus verplicht hen te onderhouden en hen te helpen met eventuele studiekosten.
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Dit wordt ook wel onderhoudsplicht genoemd (tot 21 jaar). De leerplichtwet verplicht ouders om ervoor te zorgen dat het
kind naar school gaat, ongeacht de kwaliteit van de school.
Wie niet aan die plicht voldoet wordt strafrechtelijk vervolgd.
Als deelnemers 18 jaar of ouder zijn, worden ze de formele gesprekspartner van de onderwijsinstelling. Vanaf dat moment
vervalt de onderwijsovereenkomst tussen de ouders en het schoolbestuur en gaat deze over naar de meerderjarige mbodeelnemer.
De consequentie is dat voor een groot aantal zaken niet meer de ouders maar de jonge meerderjarige zelf verantwoordelijk is.
Als b.v. sprake is van niet-toelating, schorsing of examenfraude, dient de school zich tot de jonge meerderjarige te richten. De
ouders van deelnemers van achttien jaar en ouder zullen alleen met zijn/haar toestemming benaderd kunnen worden.
Echter, in het Handboek Wet-en Regelgeving van ROC… staat op pagina 74 bij wettelijke documenten, dat 16-18 jarigen zelf
de OOK (Onderwijsovereenkomst)mogen ondertekenen.
Deze regeling wordt wel vergezeld van een brief aan de ouders, waarin aangegeven wordt, dat de school er vanuit gaat dat de
deelnemer zelf mag tekenen.
Voor de mbo-sector is sinds 1 maart 2010 de Wet medezeggenschap educatie-en beroepsonderwijs in werking getreden. Dit is
een wijziging en aanvulling op de WEB.
De nieuwe wet schrijft onder andere voor dat er ouderraden worden ingesteld.
Deze raden zijn verplicht als ten minste 25 ouders daartoe een verzoek doen. De bevoegdheden van ouderraden zijn niet in de
wet geregeld. Deze moeten worden opgenomen in het medezeggenschapsstatuut dat elke instelling volgens deze wet moet
opstellen.
Dit statuut wordt opgesteld door het CvB.

B.			Beleidskader
Focus, de strategische koers 2010-2014, en daarmee samenhangend, het beleidskader onderwijs, zijn uitgangspunten voor
beleid binnen ons ROC ……
Welke raakvlakken zijn er met Focus:
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Visie: ROC ….. staat midden in de maatschappij en geeft daar mede vorm aan.
Missie: Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn ambitieus in maatschappelijke dienstbaarheid.
Profiel: Wij verzorgen het onderwijs in gezamenlijk ondernemerschap met onze partners.
Positionering: Met (deze) persoonlijke begeleiding onderscheiden we ons van andere ROC’s.
Profilering: Wij faciliteren onze klanten optimaal t.b.v. de ontwikkeling die zij nodig hebben.
Kernwaarden: Betrokkenheid is een essentiele kernwaarde voor ons werk.
Welke raakvlakken zijn er met het Beleidskader onderwijs:
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De implementatiestrategie van het beleidskader is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
1. Er is een balans tussen een ROC-brede aanpak en ruimte voor de teams.
2. Onderwijsontwikkeling, personeelsontwikkeling en bedrijfsvoering worden integraal ontwikkeld en geïmplementeerd.
3. In interactie tussen teams, management en ondersteunende diensten wordt de uitgezette koers ingevuld en zo nodig
bijgesteld.
In de implementatiestrategie wordt een balans gezocht tussen een teamgerichte aanpak enerzijds en een ROC-brede aanpak
anderzijds
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5.4		Doelen
Betrokken ouders kunnen een meerwaarde zijn op verschillende gebieden.
		 Meerwaarde voor de deelnemer
		 Meerwaarde voor de school
		 Meerwaarde voor de ouders
		 Meerwaarde voor de maatschappij.
Dit kunnen we vertalen naar de volgende doelen:
		 1 Betere leerprestaties, d.w.z. hogere slagingspercentages, betere cijfers
		 2 Afname van het aantal voortijdig schoolverlaters
		 3 Betere naam school, b.v. door toename aantal aanmeldingen
		 4 Goed opgeleide vakmensen, d.w.z. bedrijven nemen graag leerlingen van ons aan.
		 5 Doorgeleiding ouders naar aanbod ROC (PO/MBO/BO)
		 6	Aanknopingspunten voor Bedrijfsopleidingen en Participatieopleidingen met bedrijven middels werkende ouders.
Hoe kunnen ouders hier dan aan bijdragen?
		 -	Ouders spelen een belangrijke rol bij het maken van de juiste studiekeuze, vinden ook de jongeren zelf. Door goede
informatie over het studiekeuzeproces kunnen ouders de jongere beter begeleiden bij het maken van de juiste
studiekeuze.
		 -	Het intakegesprek is het moment om met ouders in gesprek te gaan over hun rol en functie tijdens de studie van
hun kind. Inzicht hierin hebben en tevens in de schoolprestaties van hun kind(eren) is een voorwaarde om jongeren
vanuit de thuissituatie te kunnen begeleiden en stimuleren.
		 -	Als verzuim in een vroeg stadium wordt aangepakt, vanuit een samenwerking tussen school en ouders, wordt het
risico op voortijdig schoolverlaten kleiner.
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Algemeen doel:
Het vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school en de schoolloopbaan van hun kind(eren).
Specifieke doelen:
Waardering voor de school neemt toe.
Afname van het aantal voortijdig schoolverlaters.
Verhogen diplomarendement.

5.5		Huidige situatie

Parents Matter: Advies, beleid en praktische handvatten | Beleid

In de uitwerking die moet volgen n.a.v. dit beleidsplan nemen we uiteraard mee wat er al aan initiatieven en ontwikkelingen
op dit terrein gaande is binnen (en buiten) ons ROC.
Er zijn (concept) regionale afspraken voor de aanpak van schoolverzuim in het mbo voor jongeren van 16-23 jaar in de RMC
regio …
Er ligt een vsv-convenant 2012-2015
Er ligt een verslag van het 2-jarig project ouderparticipatie binnen ons ROC uitgevoerd bij 4 sectoren.
Initiatieven en pilots liggen momenteel op het gebied van het organiseren van ouderavonden/spreekuuravonden,
samenwerking met VMBO-scholen in de regio, activiteiten gericht op LOB en afspraken rond schoolverzuim.
Op dit moment gebeuren deze zaken niet structureel, niet overal, niet vanuit een gezamenlijk gedragen visie op
ouderbetrokkenheid.
B.v.: Soms worden ouders wel uitgenodigd bij een intake, soms niet.
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5.6		Overwegingen en aanbevelingen
Voor het ROC is kwalificering (naast allocatie en socialisering) een van de kerntaken.
Rendement is voor scholen belangrijker geworden als gevolg van marktwerking en externe waarborgen zoals van de inspectie.
Het voorkomen van schooluitval is dan ook een belangrijke doelstelling van ouderbetrokkenheid, naast het bewust maken van
ouders van de rol die zij daarin spelen. Andere belangen zijn dat de school door contact met ouders meer te weten komt over
hoe jongeren de opleiding ervaren en hoe tevreden de ouders zijn. Dit kan een belangrijke bron van informatie zijn om de
kwaliteit te verbeteren.
Als ouders hun kind beter begeleiden tijdens de opleiding, dan heeft de jongere daar baat bij en vervolgens de school ook.
Heeft de school naast diplomering ook een ondersteunende functie voor ouders en jongeren in de vorming en opvoeding?
Moet de nadruk meer liggen op het optimaliseren van begeleiding en opvoeden, dus breder dan schooluitval bestrijden?
Moeten we de keus maken voor een beleid gericht op het vergroten van de samenwerking tussen jongeren, school en ouders
om jongeren zo nodig te helpen bij de identiteitsontwikkeling, waaronder het beroepsbeeld.
Zien we ouders en school als partners, omdat jongeren hun identiteit niet alleen op school ontwikkelen, maar ook in contact
met leeftijdsgenoten en in het gezin?
Zien wij onderwijs, opgroeien en opvoeden als met elkaar verweven en vinden wij communicatie en afstemming tussen school
en ouders van belang?
Kijkend naar financiën in relatie tot Focus op Vakmanschap levert het binnenhouden van studenten gedurende het eerste
leerjaar het meeste geld op.
Wat zijn sleutels tot succes:
* Openheid en een actieve houding van de school t.o.v. ouders
* Docenten,loopbaanbegeleiders en andere collega’s die rechtstreeks met studenten werken
belangrijke rol die ouders spelen in de schoolloopbaan van hun kind

zijn zich bewust van de

Het rapport van ECBO komt na onderzoek tot een flinke lijst met aanbevelingen.
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5.7		Gewenste situatie
Welke aspecten kunnen we onderscheiden en, daarvan afgeleid, welke vormen van ouderbetrokkenheid willen we omarmen:

5.7.1

Studiekeuze en de overgang van het VMBO naar MBO:

Parents Matter: Advies, beleid en praktische handvatten | Beleid

Uit panelgesprekken met jongeren over de doorstroom van VMBO naar MBO die door de Stichting Alexander zijn uitgevoerd,
blijkt dat jongeren de rol van ouders bij het maken van een studiekeuze en de oriëntatie op een loopbaan over het algemeen
van grote waarde vinden. Leerlingen van het VMBO geven aan de mening van ouders belangrijk te vinden, omdat zij het
meeste inzicht hebben in wat voor opleiding bij hun persoonlijkheid zou passen. Hoewel ze uiteindelijk zelf de beslissing
nemen, spelen ouders en de school zeker een rol in het studiekeuzeproces. MBO studenten die terugkijken op het maken van
de studiekeuze onderschrijven dat hun ouders in de meeste gevallen een grote rol hebben gespeeld in het proces. De
geïnterviewde jongeren adviseren om informatie over het studiekeuzeproces zowel aan de jongeren zelf als aan de ouders te
richten, zodat ouders de jongeren beter kunnen begeleiden bij het maken van een studiekeuze.
Ouders worden meestal niet standaard uitgenodigd voor intakegesprekken op het MBO. Dit komt echter wel steeds vaker voor,
omdat scholen ervaren dat betrokken ouders bijdragen aan een doordachte studiekeuze. Een uitvoerig intakegesprek legt niet
alleen de basis voor een goed contact tussen school en ouders tijdens de schoolloopbaan, maar biedt ook de gelegenheid om
(toekomstige) studenten en hun ouders te informeren over de studiemogelijkheden en het schoolsysteem. Ouders die beter op
de hoogte zijn van het schoolsysteem, zijn ook beter in staat om vragen te formuleren en contact te leggen met school als dit
nodig is.

Aktie:
		
		
		
		
		

Samenwerking met VMBO
Open dagen met b.v.aparte info-hoek voor ouders
Intake samen met ouders
Website met aparte info over ouderbetrokkenheid
Medewerker voor contact allochtone ouders
Niet alleen schriftelijk maar ook mondeling communiceren
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5.7.2

Studievoortgang

Ouders worden niet structureel geïnformeerd over de studieresultaten van hun kind. Deze behoefte blijkt echter wel
aanwezig. Ouders zijn van mening dat ze hun kind beter kunnen sturen als ze weten wat de voortgang van de studie is. Dit
geldt ook voor het (voorkomen) van verzuim.
Het competentiegericht onderwijs heeft als onbedoeld effect dat het de begrijpelijkheid van het onderwijs voor ouders heeft
verminderd. Terugkoppeling van resultaten wordt bemoeilijkt door de minder gestructureerde opzet van toetsing.

Aktie: Informeren ouders over studieresultaten (post/internet, mijlpalenkaart ), per leerperiode
Aandacht van de loopbaanbegeleider en evt. peereducator
Vaste spreekuurmomenten
Voortijdige schooluitval

5.7.3	Ouderbetrokkenheid algemeen
Het zijn vaak de hoger opgeleide ouders van deelnemers in niveau 3 en 4 die deelnemen aan ouderavonden.
Vaak wordt aangegeven dat centrale medezeggenschapsraden niet tot de verbeelding van ouders spreken gezien het
abstractieniveau van de besluitvorming. Ouders geven over het algemeen de voorkeur aan betrokkenheid op het niveau van de
opleiding.
Ouders van jongeren met risico op voortijdig schoolverlaten worden moeilijk bereikt.
Ouderbetrokkenheid beperkt zich nu doorgaans tot geformaliseerde contactmomenten bij risicosituaties.
Tot nog toe spelen ouders geen rol van betekenis als het er om gaat een bijdrage te leveren, op basis van hun netwerk en
kennis, aan het verwerven van stageplaatsen en het ontwikkelen van onderwijsactiviteiten.
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Aktie:
-

Organiseren van ouderavonden/spreekuuravonden/telfonisch spreekuur/10-min.gesprekken
Aanwezigheid ouders bij presentaties door studenten
Benutting van kennis van ouders
Oprichten klankbordgroep/netwerk van ouders/ouderpanel

5.8		Uitvoering
		 1.
		 2.
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		 3.	
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Er moet overeenstemming zijn over wat we verstaan onder ouderbetrokkenheid.
Er moeten beleidskeuzes gemaakt worden:
a. Richten we ons op 18+/18- of op alle ouders
b. Kiezen we voor gelijke aandacht verdeeld over het gehele proces of leggen we de nadruk op een fase, b.v.
instroom/intake
Als we een partnerschap met ouders willen zal dat ook tot uitdrukking moeten komen in de facilitering ervan.

5.9		

Procedure/tijdpad/mijlpalen

Aanbevelingen:
*Maak een driedeling in het uitzetten van het tijdpad:
		 1. Aansluiting VMBO-MBO
		 2. Intake:
			
- standaard ouders van studenten onder 23 jaar uitnodigen
- ouders van studenten tot 18 jaar verplicht aanwezig bij intake
			
- in onderwijsovereenkomst opnemen dat contact met ouders opgenomen wordt als…
		 3. Vervolg
*Start in de uitvoering met veel aandacht voor het intakeproces, zodat per 1 april a.s., bij de start van de intakes, al volgens afgesproken procedures
gewerkt kan worden.

Parents Matter: Advies, beleid en praktische handvatten | Beleid
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Bijlage A, Plan-Do-Check-Act (PDCA)
De stappen in elke achtereenvolgende Plan-Do-Check-Act (PDCA) zijn:

PLAN (PLANNEN):
Bepaal de doelstellingen en processen die noodzakelijk zijn om resultaten te leveren in overeenstemming met de verwachte
output (het doel of de doelstellingen). Door outputverwachtingen vast te stellen, maken de volledigheid en de nauwkeurigheid
van de specificatie ook deel uit van de beoogde verbetering. Start wanneer mogelijk op kleine schaal om mogelijke effecten te
onderzoeken.

DO (DOEN):
Voer het plan in, voer het proces uit, maak het product. Verzamel gegevens voor het in schema brengen en analyseren in de
volgende stappen, “CHECK” en “ACT”.

CHECK (CONTROLEREN):
Bestudeer de daadwerkelijke resultaten (gemeten en verzameld in “DO” hierboven) en vergelijk deze met de verwachte
resultaten (doelen of doelstellingen uit het “PLAN”) om eventuele verschillen vast te stellen. Zoek naar afwijking in invoering
van het plan en zoek ook naar geschiktheid en volledigheid van het plan om de uitvoering mogelijk te maken, d.w.z. “DO”.
Schema’s kunnen dat veel gemakkelijker maken, zodat trends kunnen worden gezien over verscheidene PDCA-cycli en om de
verzamelde gegevens om te zetten in informatie. Informatie is wat u nodig hebt voor de volgende stap, “ACT”.

ACT (HANDELEN):

Parents Matter: Advies, beleid en praktische handvatten | Beleid
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Vraag corrigerende acties in verband met duidelijke verschillen tussen daadwerkelijke en geplande resultaten. Analyseer de
verschillen om hun basisoorzaken te bepalen. Bepaal waar veranderingen moeten worden toegepast die verbetering zullen
betekenen van het proces of product. Wanneer het doorlopen van deze vier stappen niet leidt tot de behoefte om te
verbeteren, kan het bereik waarop PDCA wordt toegepast worden verfijnd om de volgende herhaling van de cyclus
uitgebreider te plannen en te verbeteren of moet de aandacht worden gericht op een ander stadium van het proces.
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Bijlage B: Leeswijzer NL
Esch, W. van, Petit, R.,Smit,F. (november 2011). Nabij op afstand: ouders en het mb, ’s Hertogenbosch/
Utrecht:Expertisecentrum Beroepsonderwijs/ITS
Esch, W. van, Petit, R.,Smit,F. (april 2010). Onderzoeksplan Versterking ouderbetrokkenheid in het mbo ’s Hertogenbosch/
Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs/ITS
Molen, H. van der (december 2009). Meer Betrokken Ouders, Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot
voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van OCW
Kamerbrief OCW 16-02-2011 Actieplan mbo “Focus op Vakmanschap 2011-2015”
Kamerbrief OCW 29-11-2011 Ouderbetrokkenheid
Onderwijsraad:Den Haag 2010 advies Ouders als partners
WRR rapport nr. 83 2009 Vertrouwen in de school
Elffers, L. (proefschrift UvA, 2011).The transition to post-secundary vocational education: students’ entrance, experiences, and
attainment.
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PARENTS MATTER

Beroepskeuze
Beschrijving van activiteiten en training
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25

25

Parents Matter: Advies, beleid en praktische handvatten | Beroepskeuze

26

26

De rol van (migranten)ouders
bij onderwijscoaching
Naam activiteit of training

De rol van (migranten)ouders bij onderwijscoaching

Doelgroep

(Migranten)ouders, mentoren

Doel en doelstellingen

Doel:
Ouders informeren over de coachings-/begeleidingsmethoden die op school worden
toegepast en hen motiveren om zelf ook dergelijke methoden te gebruiken om hun
kind te helpen bij de opleiding.
Doelstellingen:
1. Nieuwe coachingsmethoden inzichtelijk maken voor families, zodat zij die
eventueel ook zelf kunnen gebruiken voor het begeleiden van studenten bij
belangrijke momenten in hun leven.
2. De sociale vaardigheden die nodig zijn om goed om te gaan met conflicten bij
alle doelgroepen (ouders, stafmedewerkers op school, mentoren, docenten en
niet-onderwijzend personeel) versterken.
3. Wijzen op het belang van samenwerking en sociale verantwoordelijkheid op
school.

Beschrijving activiteit

Een traject plannen van bijeenkomsten en werkgroepen met een onderwijscoach
waarbij ouders en mentoren samenkomen. Ouders moeten eerst de methoden
begrijpen die op school worden gebruikt en daarna leren om die zelf te gebruiken.
Mentoren moeten daarbij aanwezig zijn om ouders te ondersteunen en voorbeelden
uit de praktijk/casestudy’s aan te dragen.
De afgelopen jaren is op veel scholen een systeem van coaching geïntroduceerd.
Dit is begonnen op leiderschapsniveau, maar wordt nu op alle niveaus toegepast.
De aanpak is voor ouders echter vaak moeilijk te begrijpen, zeker als zij een andere
culturele achtergrond hebben. Sturend coachen houdt in dat docenten geen oplossingen aandragen voor de problemen waar studenten tegenaan lopen. De rol van de
docent is juist eerder dat hij/zij studenten helpt om problemen in kaart te brengen
en daarvoor zelf oplossingen te formuleren. Door het stellen van open vragen en
doorvragen helpt een coach de student om een probleem naar keuze onder de loep
te nemen en hem/haar vervolgens de vraag te stellen waar het uiteindelijk om gaat:
“Hoe ga je dit probleem aanpakken?”
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Vereiste middelen

Een ervaren professionele coach gespecialiseerd in onderwijscoaching.
Een grote vergaderruimte.
Whiteboard, papier, stiften.
Evaluatieformulieren.

Follow-upactiviteiten

Deze activiteit moet in het schoolbeleid worden opgenomen.
Een evaluatieformulier opstellen die door de deelnemers moet worden ingevuld.
Evalueren hoe de volgende bijeenkomst kan worden verbeterd.

Aanvullende informatie

Een aandachtspunt is hoe de school ouders uit moeilijk bereikbare groepen kan
aanspreken. Aanvullend informatiemateriaal om deze activiteit onder de aandacht te
brengen dat speciaal is afgestemd op deze groepen zal tot een grotere opkomst leiden.
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Door deze manier van coachen wordt de student gedwongen om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar gedrag, wat een grote stap is voor een student die
doorgaans bij anderen aanklopt om iets te doen aan het uitblijven van vorderingen.
Een aandachtspunt is hoe ouders deze methoden zouden kunnen gebruiken om de
employability-vaardigheden van hun kind te versterken en hem/haar te helpen bij
het vinden van werk.
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Bezoek aan bedrijven met een voortrekkersrol
en beurzen
Naam activiteit of training

Bezoek aan bedrijven met een voortrekkersrol en beurzen

Doelgroep

(Migranten)ouders, decanen, docenten

Doel en doelstellingen

Doel:
Informatie geven over de arbeidsmarkt ter plaatse.
Doelstellingen:
•O
 uders en decanen van het voortgezet of beroepsonderwijs informeren over de
arbeidsmarkt en stages.
•M
 et eigen ogen zien wat de doelen van stages binnen de opleiding zijn
•O
 uders en decanen kennis laten maken met een bedrijfsmentor en een onderwijsmentor
•W
 eten welke persoonlijke eigenschappen en waarden worden gevraagd van een
baanzoekende jongere

Beschrijving activiteit

Het met ouders en decanen van het voortgezet onderwijs bezoeken van een of
meer bedrijven die contact hebben met de school/beroepsopleiding of van een
banenbeurs.
Indien mogelijk een bedrijf uitzoeken waar studenten stage lopen en werknemers
uit de migrantengemeenschappen werven.
Ouders kunnen zelf een beeld krijgen van de verantwoordelijkheden van een stagiair tijdens een stage en van de werkomstandigheden.
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Het zou ook goed zijn om een bijeenkomst te plannen met de P&O-manager en
de stagementor van het bedrijf, zodat die kunnen uitleggen welke employabilityvaardigheden zij zoeken in een potentiële medewerker.
Vereiste middelen

Busvervoer van de school naar het bedrijf.
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Informatiebladen voor ouders met het programma van het bezoek en informatie
over het bedrijf/de beurs zodat zij zich goed kunnen voorbereiden en gericht vragen
kunnen stellen.
Follow-upactiviteiten

Een workshop voor ouders over voortgang, het zoeken naar een baan en employability-vaardigheden.

Aanvullende informatie

Het is aan te bevelen om ouders te laten begeleiden door decanen van de school/
het college of leden van het schoolbestuur.
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Boekje over de arbeidsmarktsituatie
Naam activiteit of training

Boekje over de arbeidsmarktsituatie

Doelgroep

(Migranten)ouders, docenten, studenten

Doel en doelstellingen

Doel:
Ouders en docenten een eenvoudig hulpmiddel bieden met actuele informatie over
de arbeidsmarkt van dit moment in hun regio.
Doelstellingen:
1. (Migranten)ouders bewust maken van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in
de regio
2. Contact leggen tussen school/college, ouders en de arbeidsmarkt
3. Studenten begeleiden bij hun loopbaankeuze
4. Het zoeken naar een baan vergemakkelijken

Beschrijving activiteit

Actuele gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel/ Centrum voor Werk en
Inkomen/ lokale ondernemersverenigingen voor het samenstellen van een aantrekkelijk en prettig leesbaar boekje. Het is belangrijk dat daarin zowel groeiende als
krimpende sectoren worden genoemd en belangrijke werkgevers.
Een punt van overweging is om het boekje ook in andere talen op te stellen, zodat
zoveel mogelijk ouders kunnen worden bereikt.
Het lesaanbod van de school/het college dat aansluit bij deze arbeidsmarktgegevens beschrijven en benadrukken.
Het beeldmateriaal zorgvuldig kiezen zodat potentiële studenten zich hierin kunnen
herkennen en ouders stimuleren om zich te identificeren met de school/het college.
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Voorbeelden opnemen van succesvolle studenten die op de school/het college hebben gezeten.
De informatie regelmatig evalueren en actualiseren.
Vereiste middelen

Gegevens en cijfers van de Kamer van Koophandel/Centrum voor Werk en Inkomen
Iemand om gegevens te verzamelen en het boekje te redigeren.

Follow-upactiviteiten

Een workshop of bijeenkomst met ouders over arbeidsmarktwaarden om een realistisch beeld te schetsen van de arbeidsmarkt in de regio.

Aanvullende informatie

Het boekje speelt een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen over vervolgopleidingen/toekomstige banen. Het is van belang om de informatie actueel te
houden en te verwijzen naar relevante bronnen voor advies, begeleiding en informatie, zoals de website van de Kamer van Koophandel.
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Aansprekende foto’s van studenten op school/het college en op stageplekken.
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Video over beroepsonderwijs,
coproductie met ouders
Naam activiteit of training

Video over beroepsonderwijs, coproductie met ouders

Doelgroep

(Migranten)ouders en studenten

Doel en doelstellingen

Doel:
Ouders informeren over beroepsonderwijs en de rol van ouders bij het ondersteunen
van studenten.
Advies en tips over de employability- en beroepsvaardigheden die door de lokale
arbeidsmarkt worden gevraagd.
Doelstellingen:
1. Een band opbouwen tussen school/college en ouders/studenten.
2. (Migranten)ouders bewust laten worden van de belangrijke band tussen de
arbeidsmarkt en de school/het college.
3. Ervoor zorgen dat ouders hun kinderen met kennis van zaken beter kunnen
ondersteunen.

Beschrijving activiteit

De video moet worden gemaakt in samenwerking met ouders, studenten en
stafmedewerkers van de school/het college.
In het eerste deel staat algemene informatie over het college, het tweede deel gaat
over andere diensten die het college biedt voor de begeleiding van ouders en het
derde deel gaat in op de arbeidsmarkt in de regio.
Het is misschien mogelijk om de lokale Kamer van Koophandel/lokale ondernemersverenigingen of lokale bedrijven om advies en als sponsor te vragen voor de video.

Vereiste middelen

Middelen voor de planning: ouders en studenten die willen helpen om de video te
maken. Zorg ervoor dat de ouders en studenten in de video representatief zijn voor
de studentenpopulatie.
Videoapparatuur
Staf: docenten en een technicus die een videoclip kunnen maken.

Follow-upactiviteiten

Een open dag of een ouderavond is het beste moment om de video te laten zien.
Een workshop video maken met ouders en studenten om de inhoud te bespreken en
af te stemmen.

Aanvullende informatie

De video mag niet langer zijn dan 10 minuten en moet beschikbaar zijn in verschillende talen of worden voorzien van ondertiteling.
De video kan in een aantal korte fragmenten worden opgesplitst.
Het juridische kader zou ook in de video kunnen worden opgenomen.
De video kan ook worden gebruikt op open dagen, welkomstdagen en op het websitegedeelte voor ouders. De video kan ook aan nieuwe studenten worden gegeven
om samen met hun ouders te bekijken en te bespreken.
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Ouders in de klas
Naam activiteit of training

Ouders in de klas

Doelgroep

(Migranten)ouders van studenten in het beroepsonderwijs

Doel en doelstellingen

Doel:
Ouders uitnodigen om een les van hun kinderen bij te wonen.
Doelstellingen:
Ouders zelf kennis laten maken met het beroepsonderwijs aan studenten om meer
inzicht te krijgen in wat en hoe hun kinderen leren.

Beschrijving activiteit

Er zijn verschillende manieren om deze activiteit te organiseren:
- Ouders kunnen worden uitgenodigd om reguliere lessen in de loop van het
schooljaar bij te wonen. Er kunnen elk jaar een aantal dagen voor deze activiteit
ingepland worden. Ouders zouden ruim van tevoren moeten worden geïnformeerd, omdat zij iets moeten regelen om de lessen bij te wonen.
- Ouders kunnen worden uitgenodigd voor presentaties van projecten die studenten
in de loop van het jaar hebben gedaan.
- Ouders kunnen worden uitgenodigd om lessen bij te wonen over onderwerpen als
specifieke branches, employability of cultuur.
Afhankelijk van het soort evenement zouden studenten hun ouders kunnen uitnodigen met een uitnodigingsbrief in de eigen taal

Vereiste middelen

Follow-upactiviteiten

Geen, behalve wat extra stoelen en het doorgeven aan docenten dat ouders hun
lessen willen bijwonen. In een aantal gevallen zijn er misschien tolken nodig.
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Na afloop van de les kunnen ouders met docenten over hun indrukken praten.
Docenten moeten ook een terugkoppeling geven over hun indrukken.
Meestal zullen alleen moeders naar school/de les komen. Het loont de moeite om
een extra inspanning te doen om in contact te komen met vaders en moeilijk te
bereiken groepen zoals migrantenouders.
Een voorbeeld van een uitnodigingsbrief wordt hier gegeven.
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Aanvullende informatie
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Bijeenkomst met ouders
Naam activiteit of training

Bijeenkomst met ouders

Doelgroep

Ouders van (migranten)studenten

Doel en doelstellingen

Doel:
Ouders worden uitgenodigd voor informatie over en het bespreken van onderwerpen met betrekking tot beroepsonderwijs.
Doelstellingen:
1. Ouders, met name uit de migrantengemeenschappen, en docenten helpen om de
verschillen te begrijpen tussen schoolcultuur, straatcultuur en thuiscultuur.
2. Informatie verkrijgen vanuit de doelgroep over problemen waar ouders tegenaan
lopen bij het helpen van hun kinderen bij het nemen van beslissingen over leven
en loopbaan.
3. Ouders stimuleren om vervolgbijeenkomsten bij te wonen.

Beschrijving activiteit

Deze activiteit moet zo worden gepland dat er uitwisseling van informatie is:
een leermogelijkheid voor het onderwijzend personeel om inzicht te krijgen in de
sociale, culturele en economische achtergrond van hun studenten. Neem voldoende
tijd om te luisteren.
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Dit is een belangrijke activiteit voor het leggen van contacten met moeilijk bereikbare ouders. Het is daarom van groot belang dat er alles aan wordt gedaan om
deze groep zich welkom te laten voelen. Deze activiteit zou bij voorkeur kleinschalig moeten worden georganiseerd met taalondersteuning en presentaties die goed
op de groep zijn afgestemd. Het doel is het opzetten van een communicatielijn met
deze ouders en hen ertoe te bewegen om contact op te nemen bij problemen en om
vervolgbijeenkomsten bij te wonen.

De volgende onderwerpen zouden aan de orde moeten komen: wat zien ouders als
belemmeringen voor succes op school/het college; hoe kunnen ouders en docenten
samenwerken om studenten goed te begeleiden; de juiste procedures voor het
omgaan met problemen en klachten; plannen van bijeenkomsten in de toekomst
om ouders aan te spreken die wel voor dit evenement waren uitgenodigd, maar niet
zijn gekomen.
Vereiste middelen

Tolken, interculturele mediators, docenten en ouders.
Kamer
Drankjes
Feedbackformulier
Informatiebrochure over banen.

Follow-upactiviteiten

Een workshop met ouders over voortgang.

Aanvullende informatie

Contact met representatieve (migranten)organisaties voorafgaand aan de bijeenkomst zal nuttige informatie opleveren over de doelgroep.
Mogelijkheid voor ouders om met andere ouders te praten over problemen die hun
kinderen met elkaar gemeen hebben.
Speciale nadruk ligt op het benaderen en overtuigen van (migranten)ouders om
naar deze bijeenkomst te gaan. Dit betekent dat studenten, interculturele mediators en maatschappelijke organisaties moeten worden ingezet om ouders te benaderen of dat er zelfs huisbezoeken moeten worden gepland.
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Taalondersteuning om met alledaagse
situaties om te gaan
Naam activiteit of training

Taalondersteuning om met alledaagse situaties om te gaan

Doelgroep

Migrantenouders

Doel en doelstellingen

Doel:
Een betere beheersing van de Nederlandse taal om met alledaagse situaties in het
leven om te gaan.
Doelstellingen:
• Een betere actieve beheersing van het Nederlands
• Een beter inzicht in de school-/onderwijservaringen van studenten
• E en beter beeld van de arbeidsmarkt, werk, lokale diensten en voorzieningen zoals informatie op internet
• Betere sociale integratie en tegengaan van uitsluiting
•D
 eze activiteit is gericht op taalverwerving met betrekking tot de opleiding, scholing en toekomstig werk van studenten uit migrantengemeenschappen
•D
 e nadruk ligt op het verwerven van luister- en spreekvaardigheden door middel
van praktische activiteiten en bezoeken. Een nieuwe woordenschat verwerven
waarmee bijvoorbeeld bij het volgende bezoek wordt geoefend. Een duidelijk
beeld krijgen van de lokale instellingen die ondersteuning bieden op het gebied
van wonen, werken en scholing.
•W
 ekelijks één of twee lessen inplannen voor bijvoorbeeld een periode van vier
weken. Daarna evalueren.
•B
 ezoeken aan de openbare voorzieningen in de stad: CWI, centrum voor jeugd
en gezin, gemeentelijke informatiebalie, openbare bibliotheek, bedrijven met een
voortrekkersrol.

Vereiste middelen

Financiële fondsenwerving, indien nodig.
Docenten of vrijwilligers als docenten.
Coördinator voor het organiseren van cursussen en contact met openbare voorzieningen.
Leslokaal.

Follow-upactiviteiten

Workshop met ouders

Aanvullende informatie

Deze activiteit is van groot belang om migrantenmoeders en -vaders in contact te
laten komen met de school/het college en docenten van hun kinderen.
Houd er rekening mee dat er in het begin weinig mensen komen. Bij succes zal het
aantal deelnemers snel toenemen.
Als is vastgesteld dat er behoefte is aan een dergelijke cursus, moet er worden
gecheckt of die niet al wordt aangeboden via andere lokale instellingen. Als dat het
geval is, is het misschien mogelijk om lessen aan te bieden in de school/instelling
die door deze lokale instelling wordt gebruikt.
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Beschrijving activiteit
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Employability-vaardigheden ontwikkelen
Naam activiteit of training

Employability-vaardigheden ontwikkelen

Doelgroep

Docenten in het beroepsonderwijs, studenten (in het laatste jaar) en (migranten)
ouders

Doel en doelstellingen

Vergroten van de employability-vaardigheden van studenten.
Een beter besef bij docenten van het belang van deze vaardigheden.
Erop aansturen dat het toekomstbeeld dat studenten hebben van hun vooruitzichten en employability wordt gedeeld door hun ouders.

Beschrijving activiteit

Deze activiteit is belangrijk voor alle studenten. Maar studenten met de grootste achterstand moeten waarschijnlijk het meest worden geholpen om hun
potentieel waar te maken en een baan te vinden. Een aandachtspunt is hoe hun
ouders ertoe kunnen worden gebracht om onderstaande slotbijeenkomst bij te
wonen.
Structuur:
Twee bijeenkomsten met studenten.
Eén bijeenkomst met studenten, ouders en docenten.
Inhoud:
Eerste bijeenkomst:
studenten werken aan hun formele en informele competenties, employabilityvaardigheden en veerkracht en evalueren en denken na over wat ze zelf kunnen
beïnvloeden, met name op het gebied van opleiding en werk.
Tweede bijeenkomst:
studenten maken een SWOT-analyse van de stage die onderdeel uitmaakt van hun
opleiding, bespreken die met elkaar en geven in de slotbijeenkomst een powerpointpresentatie van ervaringen en evaluatie aan ouders en docenten.
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Slotbijeenkomst met studenten, docenten en ouders over de lokale arbeidsmarkt, het
opstellen van een cv en stagepresentaties door studenten.
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Methode
Individuele activiteiten in kleine groepen, rollenspellen of grotere bijeenkomst.
Vereiste middelen

Twee stafleden
Vergaderruimte met beamer
Computers voor in groepen werken aan presentatie (2e bijeenkomst)
Kort zelfevaluatieformulier over aspecten die studenten zelf kunnen beïnvloeden
Uitnodigingsbrief voor ouders en uitnodigingen afgestemd op migrantenouders en
moeilijk te bereiken ouders.
Feedbackformulier

Follow-upactiviteiten

Bijeenkomst met docenten over feedback, met evaluatie en terugblik.

Aanvullende informatie

Afhankelijk van het ondersteuningsnetwerk van de school/onderwijsinstelling kunnen het CWI en lokale werkgevers bij het project worden betrokken. Succesvolle
oud-studenten kunnen ook worden uitgenodigd.
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Speciale website voor ouders
(of apart onderdeel op website van de school)
Naam activiteit of training

Speciale website voor ouders (of apart onderdeel op website van de school)

Doelgroep

Ouders

Doel en doelstellingen

Doel:
Informatie met betrekking tot scholen toegankelijk maken voor alle ouders en een
instrument aanbieden voor interactie tussen de school en andere ouders.
Doelstellingen:
1. Actuele informatie verstrekken over de school en activiteiten of evenementen
voor studenten en/of families.
2. Een platform om in te schrijven op activiteiten die door de school worden gepubliceerd.
3. Informatie voor ouders over hoe zij hun kinderen het beste kunnen begeleiden.
4. Een mogelijkheid voor feedback / mailbox voor verbetersuggesties / vragenlijsten.
5. Verspreiding (artikelen, foto’s, video’s) van eerdere activiteiten om ouders te
stimuleren om deel te nemen aan toekomstige evenementen.
6. Fora voor open discussies over onderwerpen en advies over gemeenschappelijke
problemen.
7. Verwijzingen naar externe websites die van belang zijn (zoals websites van
sociale voorzieningen, verenigingen, migrantenverenigingen, uitzendbureaus,
vertalers, enz.)
De website moet zowel door stafmedewerkers als oudervertegenwoordigers worden
ontwikkeld. Als de website eenmaal is gebouwd, is een groep ouders vanuit de
oudervereniging of zijn vrijwilligers samen met stafmedewerkers van de school/het
college verantwoordelijk voor de content en het bijhouden van de website en het
verzamelen van feedback en suggesties. Deze groep fungeert dan als tussenpersoon tussen de organisatoren van evenementen en activiteiten en families. Er moet
speciaal moeite worden gedaan om vertegenwoordigers van voor de school moeilijk
te bereiken groepen in beeld te krijgen. Voor migrantengemeenschappen zouden
specifieke onderdelen van de website kunnen worden aangeboden in de eigen taal.

Vereiste middelen

Ouders en staf, van wie een aantal met kennis van het bouwen van websites.
Computers met internetverbinding.
Actuele informatie over evenementen/activiteiten.
Formulieren voor tevredenheidsonderzoek of vragenlijsten.

Follow-upactiviteiten

Het is verstandig om regelmatig informatiebijeenkomsten te organiseren over websites voor ouders om steeds nieuwe vrijwilligers te werven.

Aanvullende informatie

Het bestaan van de website moet regelmatig onder de aandacht worden gebracht,
zowel tijdens bijeenkomsten met (nieuwe) ouders als via informatie op papier. Een
aandachtspunt is hoe er het beste met informatie op papier kan worden gecommuniceerd met moeilijk bereikbare groepen. Persoonlijke ontmoetingen met gemeenschapsgroepen in eigen centra kunnen een meerwaarde hebben.
Regelmatig contact met het schoolbestuur en met ouders die evenementen organiseren is essentieel om de website aantrekkelijk en actueel te houden.
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Beschrijving activiteit
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WELKOMSTDAG (-WEEK)
Naam activiteit of training

Welkomstdag (-week)

Doelgroep

Ouders van nieuwe studenten

Doel en doelstellingen

Doel:
Families van nieuwe studenten informeren over de school en organisatie, met een
speciale nadruk op het aanspreken van ouders van migrantenstudenten.
Doelstellingen:
•B
 elangrijke informatie geven over de organisatie van de school: openingstijden,
regels, onderwijsstrategieën, onderwijsmiddelen
• informatie over vakken, docenten, ontwikkeling, klassikaal werken, toetsen ...
•m
 ogelijkheid voor ouders/families, docenten en stafmedewerkers om kennis met
elkaar te maken
• informatie over ouderactiviteiten die door de school worden georganiseerd.

Beschrijving activiteit

•K
 orte welkomsttoespraak door het hoofd van de school/het college (5 minuten)
• Video of presentatie over de school
• P resentatie waarin het belang en de voordelen worden benadrukt van actieve
ouderparticipatie
•K
 ennismaking met stafmedewerkers die studenten begeleiden en die kunnen
ingaan op hun rol en verantwoordelijkheden
• P resentatie door een stafmedewerker over het vakkenaanbod

Vereiste middelen

Op de eerste plaats een team samenstellen dat het evenement coördineert, bestaande uit docenten, studenten, ouders/vertegenwoordigers van de oudervereniging,
groepen uit de gemeenschap en maatschappelijk werkers. Zorg ervoor dat het team
ook bestaat uit migrantenouders of vertegenwoordigers van migrantenorganisaties.
Deelname aan de groep is op vrijwillige basis.
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Een aantal uitgangsideeën voor het team:
•B
 enader bedrijven om het evenement te sponsoren. Donaties zijn veelal afkomstig van bedrijven die deelnemen aan stageplaatsenprogramma’s. Docenten die
verantwoordelijk zijn voor de stageplaatsenprogramma’s kunnen bij de fondsenwerving worden betrokken.
• Z org voor een ontspannen sfeer en een zorgvuldige planning van de logistiek
(eten, aankleding, drankjes, muziek, enz.).
• S tel een fotopresentatie samen die op een groot scherm kan worden getoond.
•O
 rganiseer een wedstrijd onder de studenten voor het ontwerpen van een uitnodigingsbrief. De brief moet bestaan uit:
- Een persoonlijke uitnodiging van de directeur (en de voorzitter van de oudervereniging)
- Een programma met activiteiten die zijn gepland voor de welkomstbijeenkomst
(inclusief een presentatie door de oudervereniging)
- Een plattegrond of tekening van de school waarop onderwijslokalen, docentenkamers en garderobes staan aangegeven, zodat ouders zelf hun weg kunnen
vinden.
• L aat studenten als schoolactiviteit een video/presentatie maken over de school.
• Maak een fotogalerij over de geschiedenis van de school.
•R
 egel parkeervoorzieningen, ontvangst en bordjes naar de ingang en aula…
probeer elke plek duidelijk met bordjes aan te geven.
•B
 ied bij aankomst een drankje aan, in afwachting van de start van het evenement. Docenten kunnen helpen om bezoekers op hun gemak te stellen en het ijs
te breken.
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Welkomstdag (-week)

Vereiste middelen

Om het evenement aantrekkelijk te maken voor migrantenouders moeten:
•U
 itnodigingen en andere informatie worden vertaald in de eigen taal
• S tudenten en stafmedewerkers met een migrantenachtergrond aanwezig zijn om
ouders welkom te heten
•D
 e hapjes en drankjes aansluiten bij de verschillende culturen op school
• E r kleinere ruimtes beschikbaar zijn voor “privégesprekken”
•V
 ertegenwoordigers van migrantenorganisaties (of interculturele mediators)
aanwezig zijn.

Follow-upactiviteiten

Een kort evaluatieformulier opstellen die bezoekers moeten invullen voordat ze
weggaan.
Het evenement evalueren om te bepalen welke oudergroepen niet aanwezig waren,
hoe zij de volgende keer het beste kunnen worden bereikt en hoe het evenement
een nog groter succes kan worden.

Aanvullende informatie

Deze activiteit kan het beste worden georganiseerd aan het begin (tweede of derde
week van het schooljaar), na inschrijving van de studenten.
Begin daarom al in het schooljaar daarvoor met de organisatie. Een school/college
met veel vakgroepen zou per afdeling een welkomstdag kunnen organiseren. Het
is handig om een modelprocedure te maken voor een welkomstdag die elk jaar kan
worden gebruikt en kan worden aangepast aan nieuwe omstandigheden.
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Naam activiteit of training
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Computertraining
Naam activiteit of training

Computertraining

Doelgroep

(Migranten)ouders

Doel en doelstellingen

Doel:
Ervoor zorgen dat (migranten)ouders nieuwe technologieën kunnen gebruiken om
op de hoogte te blijven van de voortgang van hun kind op school en van nieuwe
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Doelstellingen:
1. Wegwijs worden in de website van de school en (indien beschikbaar) de informatie voor ouders op deze website.
2. Leren hoe de computer kan worden gebruikt bij de inrichting van de studie.
3. Ouders helpen om websites te vinden die betrekking hebben op begeleiding naar
en vinden van werk.
4. De band tussen ouders en hun kinderen versterken en het zelfvertrouwen en
zelfrespect van studenten vergroten.
Een ‘Parents Matter’ training voor ouders waarbij hun eigen kind hun persoonlijke
trainer is. Studenten kunnen helpen bij het plannen en ontwerpen van de cursus.
Zorg ervoor dat er websites aan de orde komen die relevant zijn voor de lokale
arbeidsmarkt en employability. Zorg er ook voor dat onderwijzend en technisch
personeel bij de training aanwezig is om vragen te beantwoorden en technische
problemen op te lossen. Medewerkers van school zouden de training tijdens het
welkomstevenement onder de aandacht van ouders kunnen brengen. De training
kan het beste in het eerste semester worden georganiseerd.

Vereiste middelen

Een computerruimte met voor elke deelnemer een computer met internetverbinding.
Eén of twee stafmedewerkers voor supervisie (of een paar leden van de oudervereniging). Een aandachtspunt is hoe je ouders gemakkelijk toegang tot een
computer kunt geven als zij thuis zelf geen computer hebben.
De cursus kan ook in een buurthuis of op een basisschool worden gegeven. Het doel
is om zoveel mogelijk (migranten)ouders en vooral vrouwen op de cursus te krijgen.

Follow-upactiviteiten

Een workshop met ouders om deze cursus aan andere ouders te presenteren en om
ouders op te leiden als trainer voor nieuwe families die instromen.

Aanvullende informatie

Goede communicatie vooraf met nieuwe ouders (en met de oudervereniging) om
zoveel mogelijk ouders over te halen om de cursus te doen. Een aandachtspunt is
om moeilijk te bereiken groepen aan te spreken via lokale maatschappelijke organisaties.
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Beschrijving activiteit
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Bijeenkomst en debat over de arbeidsmarkt (AM)
Naam activiteit of training

Bijeenkomst en debat over de arbeidsmarkt (AM)

Doelgroep

(Migranten)ouders.
Decanen van voortgezet en beroepsonderwijs
Docenten en studenten van voortgezet en beroepsonderwijs

Doel en doelstellingen

Doel:
Informatie verstrekken aan ouders, studenten en docenten over de huidige arbeidsmarktsituatie en over de competenties en vaardigheden die studenten nodig
hebben om te slagen op de arbeidsmarkt.
Doelstellingen:
1. Een realistisch inzicht geven in de AM.
2. De belangrijkste competenties die studenten nodig hebben voor het vinden van
een baan benadrukken.
3. Actierichtlijnen binnen het ouderlijke domein benoemen om deze kerncompetenties te cultiveren.
4. Een band opbouwen tussen college/school en de verschillende doelgroepen.

Beschrijving activiteit

Een ‘Parents Matter’ informatiebijeenkomst in het tweede semester of tijdens de
Open Dag/Week wanneer toekomstige studenten en ouders het college/de school
bezoeken. De staf verzorgt een presentatie over het beroepsgerichte programmaaanbod van het college/de school.
Een aandachtspunt is hoe deze informatie het beste kan worden gepresenteerd. Een
algemene inleiding; een grote lokale werkgever die vertelt wat hij/zij zoekt in een
potentiële werknemer; iemand die recent de school/opleiding heeft afgerond en nu
een baan heeft.
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Vereiste middelen

Een grote vergaderzaal.
Laptop en beamer.
Deskundigen uit het onderwijsveld en het maatschappelijk en economisch veld.
Een gespreksleider.
Drankjes en hapjes.

Follow-upactiviteiten

Een informatiebrochure met actuele informatie over banen.
Een bezoek aan een lokaal bedrijf.
Een workshop met ouders over de AM.
Employability-vaardigheden ontwikkelen.

Aanvullende informatie

Contact van tevoren:
1. Oudervereniging (indien mogelijk of een andere maatschappelijke of migrantenvereniging die invloed heeft op ouders) om zoveel mogelijk ouders op de
bijeenkomst te krijgen.
2. Lokale deskundigen op verschillend terrein (onderwijsinstellingen, bedrijven, CWI,
ouderverenigingen, P&O-functionarissen). Licht toe waarom de keuze op hen is
gevallen, wat de samenstelling van het publiek is, wat het doel is van de bijeenkomst en hoeveel tijd elke deelnemer krijgt.
Stel een goede gespreksleider aan die de deskundigen aan tafel helder en kort en
bondig laat reageren en de zaal betrekt in het debat. De zaal kan in de gelegenheid
worden gesteld om de vragen aan de deskundigen op te schrijven, zodat minder
zelfverzekerde ouders ook aan de discussie kunnen deelnemen.
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Een vraag- en antwoordsessie met een panel van deskundigen is eventueel een
optie. Reserveer altijd tijd voor vragen en opmerkingen. Een veelgehoorde klacht
van ouders is dat er nooit genoeg tijd is, dus laat de gespreksleider hier rekening
mee houden.

39

Workshop met ouders: een baan vinden
Naam activiteit of training

Workshop met ouders: een baan vinden

Doelgroep

(Migranten)ouders en studenten

Doel en doelstellingen

Doel:
Voorlichting geven over hoe je je het beste kunt voorbereiden op het vinden van de
juiste baan.
Doelstellingen:
1. Goede voorbeelden geven van hoe je je moet voorbereiden op een succesvol
sollicitatiegesprek.
2. Basisadviezen en -tips voor het zoeken naar een baan.
3. Potentieel en zelfvertrouwen van studenten vergroten en hen helpen bij het
maken van verstandige keuzes.
4. Basisinformatie geven over wat werkgevers verwachten van hun personeel.
5. Studenten en (migranten)ouders helpen om een beter besef te krijgen van de
mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hun kennis van werkgevers in de regio
vergroten.
6. Ouders de middelen geven om hun kinderen te steunen.

Beschrijving activiteit

Een workshop voor (migranten)ouders, studenten, docenten (en indien mogelijk
medewerkers van het CWI) om met elkaar te bespreken wat de beste manieren
zijn om een baan te vinden. De nadruk ligt op taal, gedrag, uitstraling en culturele
context.
(Migranten)ouders die goede ervaringen hebben als werkzoekenden vertellen hun
verhaal en geven adviezen en tips (slechte ervaringen kunnen ook als voorbeeld
worden gebruikt voor gedrag of situaties die vermeden moeten worden).
Een gespreksleider kan ouders en studenten helpen om ervaringen en informatie uit
te wisselen en vragen te beantwoorden. Een vertegenwoordiger van het CWI kan
informatie geven over actuele vacatures en over welke eisen werkgevers stellen aan
sollicitanten.
Een evaluatieformulier wordt uitgereikt dat voor afloop van de bijeenkomst moet
worden ingevuld.

Vereiste middelen

Selecteer van tevoren twee of drie ouders met een goed verhaal over hun werkervaringen. Dit zou anderen ertoe moeten aanzetten om hun verhaal ook te vertellen.
Stel een ervaren gespreksleider aan die de bijeenkomst kan sturen, maar die
mensen die het moeilijk vinden om in het openbaar te spreken ook flexibel kan
aanmoedigen.
Gebruik alle beschikbare communicatiekanalen om ouders te stimuleren om hierbij
aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat er drankjes en hapjes zijn die wellicht door studenten kunnen worden geserveerd.
Een punt van overweging is om een vertegenwoordiger uit een moeilijk te bereiken
groep van ouders te vragen om te helpen bij het onder de aandacht brengen van
het evenement en bij de presentaties.
Zorg voor een goede sfeer en bordjes waarop de bijeenkomst duidelijk wordt
aangegeven voor (migranten)ouders die de school niet goed kennen.
Evaluatieformulier

Follow-upactiviteiten

Neem in het evaluatieformulier een verzoek aan ouders op om andere suggesties te
doen in het kader van het bevorderen van employability.

Aanvullende informatie

Het is wellicht een interessant idee om een cursus verhalen vertellen te organiseren
voorafgaand aan dit evenement.
Evalueer in hoeverre moeilijk te bereiken ouders met succes zijn benaderd en wat je
de volgende keer kunt doen om nog meer succes te hebben.
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Open dag (met oud-studenten)
Naam activiteit of training

Open dag (met oud-studenten)

Doelgroep

Families van nieuwe en potentiële studenten.

Doel en doelstellingen

Doel:
Families van nieuwe en potentiële studenten informeren over de school/het college
en het lesaanbod.
Doelstellingen:
• E rvoor zorgen dat ouders en studenten de school/het college goed leren kennen
en nieuwe studenten werven.
•O
 uders laten zien welke voorzieningen er zijn en praktische activiteiten tonen en
laten demonstreren door studenten op school.
•B
 enadrukken welke verschillende beroepsgerichte programma’s door de school/
het college worden aangeboden.
• E en eerste contact leggen met ouders dat in een later stadium kan worden uitgebouwd.

Beschrijving activiteit

Tijdens een open dag worden activiteiten van studenten binnen hun vakrichting
getoond en is er gelegenheid om succesvolle oud-studenten te ontmoeten.
Een open dag moet worden gebruikt voor presentaties en rondetafelgesprekken,
waaraan vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en/of oud- studenten deelnemen.
Families moeten worden verwelkomd door het managementteam van de school/het
college en door de gastheren/-vrouwen van de open dag.
Speciale aandacht moet worden geschonken aan ouders met een migrantenachtergrond. Vertegenwoordigers met verschillende culturele achtergronden (van
plaatselijke maatschappelijke organisaties of interculturele mediators) moeten voor
zover nodig deze ouders begeleiden in hun eigen taal. Dit kan ook worden gedaan
door oud-studenten met dezelfde culturele achtergrond. Een bijkomend voordeel is
dat deze oud-studenten kunnen fungeren als rolmodellen.
Bezoekers kunnen in verschillende groepen worden ingedeeld om specifieke onderdelen van de school/het college te bezoeken.
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Vereiste middelen
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Zorg ervoor dat bezoekers voldoende mogelijkheden hebben om deel te nemen aan
activiteiten.
De open dag moet breed worden aangekondigd in de media, op de website van
de school, via sociale netwerken, bushaltes en scholen. Studenten moet worden
gevraagd om ouders te wijzen op de open dag.
Voor moeilijk te bereiken ouders moet er een speciale lijn van activiteiten worden
uitgezet met bezoeken aan scholen en aan migrantengroepen of -organisaties.
Ouders moeten door deze organisaties worden gestimuleerd om met hun kinderen
naar de open dag te komen. Ouders krijgen zo een eerste indruk van beroepsonderwijs en kunnen hun kinderen laten zien dat de beslissing voor een beroepsonderwijsinstelling/ college zeer belangrijk is.
• E en organisatieteam samenstellen, bestaande uit docenten, studenten, ouders/
vertegenwoordigers van de oudervereniging, groepen uit de gemeenschap en
maatschappelijk werkers. Verschillende culturele achtergronden moeten ook worden vertegenwoordigd. Deelname aan de groep is op vrijwillige basis.
•D
 e organisatie van een aantal activiteiten kan worden voorbereid door studenten.
Brainstormen is een goede methode die zowel door docenten als studenten kan
worden gebruikt.
•D
 e beste ideeën uit de brainstormsessie moeten verder worden ontwikkeld door
de mensen die de ideeën naar voren hebben gebracht.
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Follow-upactiviteiten

•D
 ocenten moeten hieraan een actieve bijdrage leveren en studenten stimuleren
om de ideeën verder te ontwikkelen en uit te voeren. De docenten begeleiden de
activiteiten en/of werken als team samen met de studenten.
•G
 oede parkeervoorzieningen, wegwijzers en drankjes en hapjes dragen bij aan het
succes van de dag.

Follow-upactiviteiten

Een vragenlijst om de open dag te evalueren en te controleren of deze aan de
verwachtingen van de bezoekers heeft voldaan. De uitkomst kan worden gebruikt
voor het plannen van de volgende open dag. Besteed speciale aandacht aan hoe
succesvol je bent geweest in het benaderen van moeilijk te bereiken groepen.

Aanvullende informatie

Deze open dag moet midden in het schooljaar in het voorjaar worden georganiseerd, voorafgaand aan de aanmeldingsperiode.
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PARENTS MATTER

Mentoren en decanen
Beschrijving van activiteiten en training
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Vacaturebank
Naam activiteit of training

Vacaturebank

Doelgroep

• Studenten
• Bedrijven (lokaal, regionaal)
• Decanen en mentoren.

Doel en doelstellingen

De vacaturebank actueel houden.

Beschrijving activiteit

• S tudenten vullen een cv-formulier in en sturen die naar de vacaturebank.
•B
 edrijven vullen een vacature-formulier in en sturen die naar de vacaturebank.
•D
 e verantwoordelijke persoon bij de vacaturebank registreert elk formulier en
koppelt bedrijven aan kandidaten.
•G
 egevens over vacatures en eisen van bedrijven, evenals getekende contracten
worden elk jaar op de website van de school/onderwijsinstelling gepubliceerd.

Vereiste middelen

• Computer
• P rocedure en formulieren (cv-formulier en vacature-formulier)
• Gedeelte van de website.
Follow-upactiviteiten kunnen het hele jaar plaatsvinden.
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Ontmoeting met de arbeidsmarkt
Naam activiteit of training

Ontmoeting met de arbeidsmarkt

Doelgroep

Docenten, vertegenwoordigers arbeidsmarkt, studenten en ouders

Doel en doelstellingen

Docenten en vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt spreken af wat een goed
presentatieniveau is voor de stagiaires.
Studenten en ouders krijgen de kans om vragen te stellen over de arbeidsmarkt.

Beschrijving activiteit

Docenten en vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt wisselen uit wat zij verwachten van hun stagiaires. Na het bereiken van ‘overeenstemming’ volgt er een
informele ontmoeting met ouders en studenten. Ouders en studenten kunnen
vragen stellen over wat er wordt verwacht van stagiaires.

Vereiste middelen

Mensen uit de arbeidsmarkt
Docenten
Studenten
Ouders

Aanvullende informatie
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Deze bijeenkomst kan worden gecombineerd met een ouderavond, waar ouders
meer informatie kunnen inwinnen over het schoolsysteem en stages.

Presentaties over stages
Naam activiteit of training

Presentaties over stages

Doelgroep

Studenten die op stage gaan en hun ouders/verzorgers.

Doel en doelstellingen

Doel:
Mentoren/loopbaanadviseurs organiseren presentaties die worden gegeven door
stagiaires die werkervaring hebben opgedaan bij verschillende bedrijven.
Doelstellingen:
Studenten die hun stages hebben afgerond geven aan andere studenten een
presentatie, waarin zij vertellen over hun ervaringen en gedetailleerd ingaan op
het bedrijf en het werk dat ze hebben gedaan. Ouders en studenten krijgen zo een
beeld van wat ze kunnen verwachten wanneer studenten later voor zo’n soort
bedrijf of organisatie kiezen.

Beschrijving activiteit

Elke student geeft een powerpointpresentatie van 20 minuten over het werk
dat hij/zij heeft gedaan binnen het bedrijf en over de organisatie zelf: algemeen
overzicht van het bedrijf, organogram, werkomstandigheden, inhoud van het werk,
ondersteund door beeldmateriaal, brochures, enz.
Aanwezige studenten en hun ouders worden in groepen verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met hun belangstelling. Zij moeten vier presentaties bijwonen (verplicht, afstemmen met mentor/loopbaanadviseur). Na afloop wordt hen
gevraagd om een eenvoudige vragenlijst in te vullen

Vereiste middelen

Beamer en laptop

Follow-upactiviteiten

Het is een goed idee om deze activiteit te combineren met andere activiteiten,
zodat studenten verschillende opties te zien krijgen over hun toekomstige stagetraject.
Geadviseerd wordt om studenten die net hun stage hebben afgerond, de bijeenkomst te laten verzorgen. De activiteit zou aan het begin van het schooljaar
moeten plaatsvinden met studenten die aan het eind van het schooljaar naar het
stagebedrijf gaan.
Het is handig om voorafgaand aan de bijeenkomst een aantal vragen voor te bereiden met de studenten die de presentaties zullen bijwonen.
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Aanvullende informatie
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Banencarrousel
Naam activiteit of training

Banencarrousel

Doelgroep

Studenten.

Doel en doelstellingen

Studenten brengen hun competenties en interesses in kaart en bezoeken daarna
verschillende bedrijven om uit te zoeken of het soort baan waarin zij geïnteresseerd
zijn overeenkomt met hun beeld van de baan.

Beschrijving activiteit

Groepen jonge studenten mogen bij bedrijven rondkijken om een idee te krijgen van
wat de “baan” daadwerkelijk inhoudt. Studenten moeten naar aanleiding van hun
bezoek een verslag schrijven en aangeven of hun ervaringen overeenkwamen met
hun verwachtingen.

Vereiste middelen

Een netwerk van (lokale) bedrijven.

Follow-upactiviteiten

Optioneel: studenten sturen een brief waarin zij hun ervaringen beschrijven naar de
bedrijven die zij hebben bezocht.

Aanvullende informatie

Voorafgaand aan het bezoek aan de (lokale) bedrijven kunnen studenten en ouders
naar de website van het bedrijf gaan om een indruk te krijgen van het bedrijf.
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Samenstellen van een team
van arbeidsmarktadviseurs
Naam activiteit of training

Samenstellen van een team van arbeidsmarktadviseurs

Doelgroep

Studenten die informatie nodig hebben over de lokale arbeidsmarkt zodat ze de
juiste baan kunnen kiezen.

Doel en doelstellingen

Een team samenstellen dat verantwoordelijk is voor de overdracht van arbeidsmarktinformatie aan studenten en ouders.
Zorgen voor een vaste informatiestroom tussen vertegenwoordigers van bedrijven,
loopbaanadviseurs en docenten met relevante en actuele informatie over de lokale
arbeidsmarkt.

Beschrijving activiteit

Aan het begin van het schooljaar wordt een team van adviseurs samengesteld, dat
een of twee keer per schooljaar samenkomt met vertegenwoordigers van lokale
bedrijven.
Een team van adviseurs uit alle vakgroepen brengt een dag lang een bezoek aan
verschillende bedrijven. Het team verzamelt informatie van de bedrijven en beslist
in overleg met de bedrijven over toekomstig lesaanbod (optioneel).
Deze informatie wordt gepresenteerd aan andere docenten, loopbaanadviseurs,
studenten en ouders.

Vereiste middelen

Netwerk van (lokale) bedrijven.
Voor presentaties: laptop, beamer
(Lokale) bedrijven kunnen met scholen overleggen over het toekomstig lesaanbod.

Aanvullende informatie

Bij een bedrijfsbezoek van het team van adviseurs kunnen groepen studenten
meekomen om te zien om wat voor bedrijven (banen) het gaat.
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Bezoek aan lokale werkgevers
Naam activiteit of training

Bezoek aan lokale werkgevers

Doelgroep

Ouders

Doel en doelstellingen

Doel:
1. (Migranten)ouders bewuster maken van werkmogelijkheden in de regio.
2. Oordeel en advies van werkgevers vragen over vaardigheden bij het zoeken van
een baan en sollicitatietechnieken.
3. (Migranten)families beter inzicht geven in de diverse mogelijkheden en benodigde vaardigheden in de regio.
Doelstellingen:
1. Informatie uit eerste hand verkrijgen over de arbeidsmarkt en -mogelijkheden.

Beschrijving activiteit

• L oopbaanadviseur coördineert bezoeken aan relevante werkgevers die openstaan
voor en positief zijn over
arbeidsmogelijkheden in hun bedrijf.

Vereiste middelen

•V
 ervoer naar bedrijf
• E xtra medewerkers afhankelijk van de grootte van de groep
•V
 oorlichtingsmateriaal, bijv. brieven, hand-outs met informatie over de bedrijven,
feedbackformulieren

Follow-upactiviteiten

• Informatie die bezoeken hebben opgeleverd doorgeven aan andere ouders via
bijeenkomsten op school en aan studenten via werkgroepen beroepsvoorlichting
en individuele gesprekken

Aanvullende informatie

•H
 et inplannen van bezoeken met ouders levert vaak problemen op, vanwege hun
andere verplichtingen. Ook taalvaardigheid kan een probleem zijn.
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•H
 et is voor een loopbaanadviseur gemakkelijker om ouders te informeren via
bijeenkomsten op school en informatie te verspreiden onder studenten via werkgroepen beroepsvoorlichting en in individuele gesprekken
Parents Matter: Advies, beleid en praktische handvatten | Mentoren en Decanen

• E en voldoende begrip van het Nederlands is van belang voor al het voorlichtingsmateriaal, zoals brieven, hand-outs, andere informatie en feedbackformulieren
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Vakdeskundigen bij lessen
Naam activiteit of training

Vakdeskundigen bij lessen

Doelgroep

Studenten in het laatste jaar van het beroepsonderwijs

Doel en doelstellingen

• Studenten in het beroepsonderwijs betrekken bij hun eigen loopbaanontwikkeling.
•V
 ia vakdeskundigen bij lessen werkvaardigheden aanbieden.
•M
 entoren en loopbaanadviseurs bijpraten over dingen die spelen op de arbeidsmarkt.

Beschrijving activiteit

•V
 akdeskundigen van arbeidsbureaus uitnodigen voor het bijwonen van een les.
•M
 entor en/of loopbaanadviseur moet aanwezig zijn in de klas.
•A
 rbeidsmarktdeskundigen verschaffen informatie zodat studenten zelf richting
kunnen geven aan hun loopbaan.

Vereiste middelen

• Een gewoon klaslokaal
• Computer/laptop
• Beamer
(Migranten)ouders kunnen ook worden uitgenodigd voor de lessen door vakdeskundigen. Dat kan apart of samen met de studenten.

Aanvullende informatie

Deze activiteit zou in het eerste of tweede schooljaar kunnen plaatsvinden.
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Arbeidsmarktnetwerken: begeleiding en succes op school
Naam activiteit of training

Arbeidsmarktnetwerken: begeleiding en succes op school

Doelgroep

Loopbaanadviseurs
Mentoren
Docenten
Studiebegeleiders
Ouders

Doel en doelstellingen

• Mentoren en loopbaanadviseurs informeren over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
• Professionele netwerken tussen beroepsonderwijsinstellingen versterken.
• Betere schoolbegeleiding door onderwijstrajecten in kaart te brengen die het beste
arbeidsprofiel opleveren.
• Keuzevakken aanpassen zodat er een balans ontstaat tussen het lesaanbod van de
school en de vraag van de student.

Beschrijving activiteit

Een bijeenkomst over dingen die spelen op de arbeidsmarkt voor docenten uit het
beroepsonderwijs, mentoren en loopbaanadviseurs uit de hele regio.
Informatie over niveauvereisten en toelatingseisen voor het beroepsonderwijs voor
decanen van het voortgezet onderwijs.
Deze informatie kan deels worden verkregen door:
- Het invullen van vragenlijsten door docenten uit het beroepsonderwijs over kernvaardigheden die studenten moeten hebben en factoren voor succes op school.
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- Decanen van het voortgezet onderwijs/mentoren/docenten informeren studenten
over deze eisen en gebruiken deze informatie om gericht advies te geven in de
laatste fase van de opleiding.
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De beroepsonderwijsinstellingen kunnen deze bijeenkomsten om beurten organiseren.
Deelnemers moeten “prangende vragen” voorbereiden voor verheldering en bespreking met de andere deelnemers.
Vereiste middelen

• Een vergaderzaal.
• Computer/laptop.
• Beamer.
• Schoolbord.
• Stiften.

Follow-upactiviteiten

De bijeenkomsten zouden elke drie maanden kunnen worden georganiseerd..
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Employability-vaardigheden ontwikkelen
Naam activiteit of training

Employability-vaardigheden ontwikkelen

Doelgroep

Docenten, studenten in hun laatste jaar en ouders

Doel en doelstellingen

Studenten zich bewuster laten worden van persoonlijke employability-vaardigheden.
Advies- en oriëntatievaardigheden van docenten en ouders vergroten.
Communicatie tussen school en gezin bevorderen.

Beschrijving activiteit

Twee bijeenkomsten met studenten.
Eén bijeenkomst met studenten, ouders en docenten.
In de eerste bijeenkomst wordt studenten gevraagd om na te denken over hun
competenties en employability-vaardigheden.
Dit gebeurt aan de hand van individuele activiteiten in kleine groepjes en rollenspellen.
In de tweede bijeenkomst wordt de studenten gevraagd om hun stage-ervaringen
te evalueren en een powerpointpresentatie te geven aan ouders en docenten.
Een laatste bijeenkomst met studenten, docenten en ouders over de arbeidsmarkt
en stagepresentaties door studenten.
Formulieren, stafleden, bijeenkomstruimte en kleinere lokalen voor werkgroepen.

Aanvullende informatie

Tijdens de derde bijeenkomst vindt er een evaluatie plaats.
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Vereiste middelen
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Informatiebijeenkomst
Naam activiteit of training

Informatiebijeenkomst

Doelgroep

Ouders die een andere moedertaal hebben dan de taal die wordt gesproken in het
land waar ze nu wonen.

Doel en doelstellingen

Het doel van de bijeenkomst is in eerste instantie om in contact te komen met
ouders en algemene arbeidsmarktinformatie (AMI) te geven.
Een goed beeld krijgen van ouders, hun gezin en de problemen die zij hebben met
het begeleiden van hun kinderen bij het nemen van belangrijke beslissingen, vooral
op het gebied van loopbaankwesties (bijv. het vinden en krijgen van een baan).

Beschrijving activiteit

Versturen van twee brieven (één in eenvoudige taal en één wat uitgebreider) om de
bijeenkomst onder de aandacht te brengen.
Opstellen van een contactformulier, een overzicht en een eenvoudige AMI-brochure.
Aanwezigheid van medewerkers om ouders welkom te heten.
Presentatie over de arbeidsmarkt.

Vereiste middelen

Posters en flyers om de bijeenkomst onder de aandacht te brengen, indien mogelijk
ook in een aantal andere gangbare talen. Persoonlijke benadering van de ouders
door de school.
Optioneel: een sleutelfiguur uit een lokale migrantengroep en een sociaal-cultureel
werker uitnodigen.

Aanvullende informatie
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Het is moeilijk om (migranten)ouders op school te krijgen. Misschien kan er een
vergelijkbare informatiebijeenkomst worden georganiseerd op een plek waar deze
ouders wel naartoe gaan.

Stagemarkt
Naam activiteit of training

Stagemarkt

Doelgroep

Nieuwe studenten en hun ouders

Doel en doelstellingen

Nieuwe studenten en hun ouders informeren over stages en over de stand van
zaken van de arbeidsmarkt in de specifieke branche.

Beschrijving activiteit

Studenten uit het tweede/derde jaar informeren ouders van nieuwe studenten en
de nieuwe studenten zelf over het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.
Docenten begeleiden deze studenten bij het organiseren van de markt en het verhaal aan de ouders.

Vereiste middelen

Nieuwe studenten en hun ouders
Docenten
Locatie voor het organiseren van een markt
Informatiebladen over elk bedrijf
Om dit tot een succes te maken is het belangrijk om de ouders persoonlijk welkom te heten. Optioneel kunnen nieuwsbrieven van de vakgroep en flyers over de
arbeidsmarkt worden verspreid. Elke student op de markt moet informatie hebben
over zijn/haar eigen stageplek die hij aan de ouders kan geven. De ouders kunnen
alle informatie over de verschillende stages op informatiebladen krijgen.

55

Parents Matter: Advies, beleid en praktische handvatten | Mentoren en Decanen

Aanvullende informatie

55

Informatieblad over de arbeidsmarkt
Naam activiteit of training

Informatieblad over de arbeidsmarkt

Doelgroep

Loopbaanadviseurs en mentoren

Doel en doelstellingen

Doel:
Een “good practice”-systeem invoeren over het geven van advies over arbeidsmarktinformatie door loopbaanadviseurs/mentoren aan studenten en hun ouders.
Doelstellingen:
1. Spreadsheet opstellen
2. Plan opstellen voor het ontwikkelen en onderhouden van de spreadsheet
3. Richtlijnen opstellen voor het gebruik van de spreadsheet
4. Feedback verzamelen en evalueren

Beschrijving activiteit

Een dynamische database maken op basis van bevindingen van loopbaanadviseurs/
mentoren, die is ingedeeld in beroepen en branches en met algemene economische
en onderwijsgegevens. De database zal worden gebruikt voor informatie-, advies en
begeleidingsgesprekken met studenten en hun ouders.

Vereiste middelen

Een computer met toegang tot Microsoft Excel

Follow-upactiviteiten

Feedback en evaluatie

Aanvullende informatie

Richtlijnen en een sjabloon voor feedback en evaluatie.
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Speeddaten voor stages
Naam activiteit of training

Speeddaten voor stages

Doelgroep

Loopbaanadviseurs, docenten, maatschappelijk werkers, studenten, werkveldvertegenwoordigers

Doel en doelstellingen

Transparantie
Kennis over de arbeidsmarkt
Kwalificatie-eisen
Rollenspellen
Vraaggesprekken
Studenten moeten een sollicitatiebrief opstellen die wordt nagekeken door
docenten en maatschappelijk werkers/loopbaanadviseurs.

Vereiste middelen

Deskundigen van verschillende bedrijven die op zoek zijn naar stagiaires.

Follow-upactiviteiten

Studenten hebben een vraaggesprek met werkgevers en geven een presentatie aan
andere studenten. Studenten kunnen zo al doende van elkaar leren.

Aanvullende informatie

Reguliere update van informatie over de arbeidsmarkt.
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Beroepsoriëntatie
Naam activiteit of training

Beroepsoriëntatie

Doelgroep

Studenten

Doel en doelstellingen

Transparantie
Informatie over nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en beschikbare stages

Beschrijving activiteit

Eens per maand worden studenten door het arbeidsbureau begeleid bij het vinden
van een goede stageplek.
Of: beroepskeuzeadviseurs vragen om met een aantal studenten tegelijkertijd te
praten.
Groepen indelen op basis van studenten die tegen dezelfde problemen aanlopen of
die belangstelling hebben voor dezelfde soort banen.

Vereiste middelen

Kamer voor de gesprekken

Follow-upactiviteiten

Studenten koppelen terug aan loopbaanadviseurs.

Aanvullende informatie

Studenten moeten een CV en een ID hebben (en een idee hebben over een
eventueel vakgebied)
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