
Ouderbetrokkenheid en 
goede schoolprestaties 
hangen positief samen. Als 
ouders betrokken zijn bij de 
opleiding en positief staan 
tegenover de school en 
leren, doen hun kinderen 
het beter op school en 
vallen minder vaak uit. Dit 
gebeurt vooral wanneer 
scholen ouders serieus 
nemen en hen van meet af 
aan betrekken bij de 
schoolloopbaan van hun 
kind. Ga er niet bij voorbaat 
van uit dat ouders geen 
interesse hebben om mee 
te praten. Scholen die 
ouders regelmatig betrek-
ken, constateren dat de 
houding van ouders 
verandert: zij worden van 
kritische en veeleisende 
consument naar partner in 
het onderwijsproces.
Deze handreiking bevat 
informatie en tips hoe u 
ouders actief kunt betrek-
ken en welke rol zij kunnen 
spelen om schooluitval te 
voorkomen. Daarnaast 
vindt u voorbeelden uit de 
praktijk. 

De informatie in deze factsheet 
is gebaseerd op het onderzoek 
‘Meer Betrokken Ouders’ van 
Ouders & COO, december 
2009, www.ouders.net. 

Betrek ouders bij de keuze 
van opleiding
De keuze voor de opleiding is 
géén individuele zaak van de 
deelnemer. 43% van de jongeren 
die kiest voor het MBO noemt 
hun ouders als belangrijkste 
bron van advies bij het kiezen 
van een opleiding.
Betrek ouders daarom bij de 
keus voor een opleiding door 
met andere scholen (vmbo, 
mbo) afspraken te maken over 
de benadering van ouders. 
Breng een specifieke brochure 
voor ouders uit met informatie 
over opleidingen, de arbeids-
markt en praktische zaken die te 
maken hebben met het starten 
van een opleiding. 

Betrek ouders bij 
verzuimaanpak
Geef ouders inzicht in de 
resultaten die de deelnemer 
behaalt en in het verzuimgedrag 
van de leerling. Stel de gegevens 
direct aan ouders beschikbaar, als 
de jongere nog leerplichtig is. 
Deze gegevens kunnen aanleiding 
zijn tot een gesprek met ouders.
Zie het contact met de ouders 
niet als sluitstuk van een proces. 
Schakel ze vroeg in als het risico 
bestaat op uitval. Zie hen als 
partner, zeker bij een opleiding 
die veel zelfredzaamheid van 
deelnemers vraagt.
Worden de zorgen over de 
ontwikkeling van een leerling 
echt groot, dan is samenwer-
king tussen school en ouders 
nog belangrijker. Soms zijn 
ouders deel van het probleem, 
maar zij zijn altijd (een deel van) 
de oplossing. Daarnaast is het 
zo dat de toestemming van 
ouders expliciet nodig is voor 
interventies, waarbij externe 
hulpverleners zijn betrokken. 

Ouderbetrokkenheid is een 
continu proces
Ouderbetrokkenheid is een 
continu proces waarmee 
instellingen voordeel kunnen 
behalen. Een paar tips:

Laat ouders meepraten op het ■■

niveau dat hen het meest 
interesseert: de opleiding. 
Betrek ouders bij de koers van ■■

de instelling. Dat kan via 
medezeggenschap, maar ook 
op opleidingsniveau, 
bijvoorbeeld via een 
ouderklankbordgroep.
Doe een oudertevredenheids-■■

onderzoek en peil hoe 
betrokken ouders zich 
voelen. 
Beleg bijeenkomsten over ■■

concrete thema’s. 
Veel allochtone ouders? Stel ■■

een contactpersoon aan met 
dezelfde culturele 
achtergrond. 
Doen ouders van deelnemers ■■

in niveau 1 en 2 weinig mee in 
gesprekken? Laat ouders 
elkaar benaderen. 
Zijn ouders onbekend met de ■■

instelling? Maak onderdeel 
van de opleiding dat 
deelnemers zélf het resultaat 
van een project aan ouders 
presenteren.  
Wilt u ouders snel van ■■

verzuim op de hoogte stellen? 
Stuur hen dan een sms-
bericht. 

Tips om ouders te betrekken



Loopbaanoriëntatie VMBO
In dit project verzamelen VMBO-
leerlingen informatie over 
mogelijkheden over een 
vervolgopleiding in een dossier. 
Dit dossier moet deels met de 
ouders ingevuld en ook aan hen 
gepresenteerd worden. Ouders 
geven aan de grote mate van 
betrokkenheid bij de oplei-
dingskeuze van hun kind 
waardevol te vinden.

Informatie
H.M.M. Rutten
E h.rutten@rocmn.nl
W www. rocmn.nl

Ouders informeren over 
verzuim per sms
Het sms-systeem verbetert de 
communicatie van school naar 
student en naar ouder.
Ouders die zich hebben 
aangemeld, ontvangen een 
sms-bericht zodra hun kind niet 
aanwezig is.
Hierdoor neemt het school-
verzuim af en het zorgt tevens 
voor een administratieve
lastenverlichting voor scholen 
en docenten. 

Informatie
E  menc@rocflevoland.nl 
W www.rocflevoland.nl 

Ouderportal
Ouders krijgen via een directe 
toegang op de site van de 
instelling – dus niet via de 
leerling! - inzicht in studieresul-
taten en eventueel de verzuim-
registratie. Ouders zijn zo in 
staat om de vorderingen van 
hun kind te volgen. Ouders 
geven aan dat zij het op prijs 
stellen om al in een vroeg 
stadium geïnformeerd te zijn 
over eventuele risico’s in de 
schoolloopbaan van hun kind.

Informatie
F. Eberhardt
E f.eberhardt@noorderpoort.nl
W www.noorderpoort.nl

Ouders in het lesprogram-
ma en intake
Het Graafschap College ziet de 
betrokkenheid van ouders als 
een belangrijke succesfactor; 
deze betrokkenheid is daarom 
in de gehele opleiding verwe-
ven. Zo worden ouders samen 
met de potentiële deelnemer 
uitgenodigd voor het intakege-
sprek, voor de informatieavond 
(speciaal voor het eerste jaar) in 
september/oktober, en voor 
voortgangsgesprekken na elke 
10 weken, wanneer de cijfers 
van deelnemers bekend zijn. 
Studieloopbaanbegeleiders zijn 
daarbij aanwezig; zij zijn hét 
aanspreekpunt voor deelnemer 
en ouder. Daarnaast zijn er 1 á 2 
keer per jaar projectweken, 
waarbij ouders worden 
uitgenodigd voor de 
eindpresentaties.

Informatie
R. Windt
E wdt@graafschapcollege.nl
W www.graafschapcollege.nl

Klankbord Technolyceum
In een klankbord van ouders 
met kinderen op een van de 
technische opleidingen wordt 
periodiek gesproken over de 
ervaringen met de opleidingen. 
Men stelt vast dat ouders die 
regelmatig betrokken worden 
een andere houding gaan 
aannemen. Zij worden van 
kritische en veeleisende 
consument naar partner in het 
onderwijsproces.

Informatie
H. Scholten
E h.scholten@fcroc.nl
W www.fcroc.nl

Overleg met medewerkers 
met kind op de MBO 
instelling
Op gezette tijden vinden 
gesprekken plaats met mede-
werkers, die óók ouder zijn van 
een deelnemer. Tijdens deze 
gesprekken komen ook de 
praktische zaken waar zij als 
ouders tegenaan lopen, aan 
bod. Het gemak waarmee je 
ouders op deze manier kunt 
spreken en mobiliseren is het 
voordeel van deze opzet. 

Informatie
H. Scholten
E h.scholten@fcroc.nl
W www.fcroc.nl

Projectmedewerker 
Ouderbetrokkenheid
ROC Kop van Noord Holland 
heeft een projectmedewerker 
aangesteld die zich bezighoudt 
met betrokkenheid van ouders. 
De aandacht gaat daarbij uit 
naar de ‘warme overdracht’ 
tussen VMBO en MBO. De 
projectmedewerker maakt een 
inventarisatie van de bestaande 
praktijk en stelt een aanpak 
voor waar verbeteringen nodig 
zijn. 

Informatie
A. Escher
E aescher@rockopnh.nl
W www. rockopnh.nl

Team schakelt ouders in 
jongeren weer op school te 
krijgen 
Het Citaverde College in 
Roermond heeft een team dat 
ouders betrekt bij het aanpak-
ken van schoolverzuim. Als een 
leerling langdurig afwezig is of 
als er indicaties zijn dat een 
leerling stopt met de opleiding, 
dan neemt het team – in eerste 
instantie telefonisch – contact 
op met de ouders. Krijgt men 
geen contact dan volgt 
huisbezoek. Levert dat ook niets 
op dan benadert het team het 
overige ‘systeem’ van de 
jongere: buren, vrienden of 
groepsgenoten. Hiermee kiest 
men voor een directe en 
‘hands-on’ aanpak van de 
jongeren, waar mogelijk in 
directe samenwerking met de 
ouders.

Informatie 
E info@citaverde.nl 
W www.citaverde

Voorbeelden ouderbetrokkenheid

Meer info

Meer informatie over ouder-
 betrokkenheid vindt u op 
www.aanvalopschooluitval.nl. 
U kunt ook contact opnemen 
met Loes Evers: 
l.r.m.evers@minocw.nl, 
telefoon 070 412 24 24. 


