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Opbrengstgericht werken en ouders

Inleiding

onderwijsdoelen af. Ouders sluiten daar thuis bij aan door hun kind
ondersteuning te geven. Die ondersteuning kan bestaan uit het zorgen voor
een rustige werkplek en afspraken over het maken van huiswerk. Ook is het
belangrijk dat ouders met hun kind praten over motivatie, wensen en
toekomstplannen voor het (vervolg)onderwijs. Zowel school als ouders en
leerlingen zorgen vervolgens voor onderling contact over de voortgang van de
leerling. Idealiter worden de ouders ook door de school geïnformeerd over
(meer)jaarlijkse onderwijsdoelen van de school; de wijze waarop de school
daaraan werkt en wat daarbij de rol van de ouders kan zijn.

Scholen die opbrengstgericht werken (OGW) halen meer uit hun leerlingen en
sturen gericht op hun resultaten. Deze scholen varen niet blind op alleen de
behaalde cijfers, maar gebruiken ook eigen observaties en luisteren naar
leerlingen en hun ouders. Door die input te combineren, te analyseren en er
vervolgens rekening mee te houden in het onderwijs, maken zij hun onderwijs
effectiever en leggen zij de lat hoger. Meer contact in de vorm van didactisch
partnerschap met ouders versterkt het OGW. School, leerling en ouders praten
met elkaar over hun verwachtingen, over het schoolsucces en spreken samen
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Ouders willen handvatten; ook in het VO!
Uit recent onderzoek blijkt dat ouders graag handvatten van school ontvangen
en meer zicht willen hebben op wat en hoe hun kind op school leert. Zo willen
ouders in het VO graag weten hoe de school hun kind voorbereidt en
ondersteunt in het plannen en structureren van hun school- en huiswerk en wat
zij daar zelf aan kunnen bijdragen. Geef daar, passend bij de leeftijd van hun
kind regelmatig informatie over. Anders gaan steeds meer ouders
tegenwoordig, zeker bij tegenvallende onderwijsresultaten, zelf op zoek naar
extra begeleiding voor hun kind. Stem daarom af met de ouders. Laat zien hoe
de leerling leert; waar de leerling extra van kan profiteren en toon interesse in
de bijdrage van ouders thuis.

De overgang van PO naar VO: Zorg voor continuïteit
Veel VO-scholen maken bij voorkeur een frisse start met hun nieuwe leerlingen.
Maar daarmee gaan zorgvuldig opgebouwde kennis en contacten verloren.
Bouw voort op de informatie die u hebt gekregen van het basisonderwijs!
Vooral leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften –en hun ouders- hebben
veel baat bij continuïteit in de aanpak.
Tips voor een warme overdracht
• Vraag ouders of en welke tips ze voor hun kind mee hebben gekregen voor
hun rol in het voortgezet onderwijs.
• Misschien heeft de leerling een portfolio mee met domeinen waarin het
kind heel goed presteert of juist moeite mee heeft.
• Schenk vooral aandacht aan begrijpend/studerend lezen; één van de
belangrijkste succesfactoren voor een goede schoolloopbaan. Er zijn
materialen die zowel in het basis- als voortgezet onderwijs gebruikt kunnen
worden. Zo heeft de basisschool misschien een goed uitgewerkt leesbeleid
waar leerlingen veel profijt van hebben gehad. Vooral bij zwakkere
leerlingen blijft het een vereiste dat de geleerde vaardigheden ook in het
voortgezet onderwijs onderhouden worden.
• Vraag aan de leerkrachten van groep 8 hoe de leerlingen gewend waren
hun huiswerk te plannen en op te schrijven
• Vooral leerlingen met een basis- en kaderadvies hebben veel baat bij
continuïteit in een persoonlijke aanpak, zowel op onderwijsinhoudelijk als
pedagogisch gebied.

Jongeren verwachten steun van hun ouders
Als u ouders uitnodigt met u samen te werken als partners in het schoolsucces
van hun kind, kunt u gebruik maken van het feit dat kinderen van hun ouders
verwachten dat ze hen helpen. Overigens kunnen álle ouders bijdragen. Veel
kinderen vinden dat ouders hen moeten motiveren voor het maken van hun
huiswerk en daar ruimte en rust voor moeten creëren. Als hun ouders dat
kunnen, moeten ze hen ook helpen als dat nodig is, vinden ze.
Een doorlopend partnerschap van school en ouders blijft essentieel voor
het schoolsucces en de toekomst van de leerling.
Ouders zijn ook in het VO van groot belang als stabiele steunende factor in het
onderwijssucces van hun kind. Vaak is het voor scholen een zaak van lange
adem om contacten met ouders vol te houden omdat ouders niet regelmatig
op school komen. Deels komt dat, omdat veel ouders niet weten hoe belangrijk
zijzelf zijn voor de ontwikkeling van hun kind en wat zij concreet kunnen
bijdragen. Zij hebben informatie nodig. Met name laagopgeleide ouders die
weinig ervaring met het Nederlandse onderwijs hebben en de taal niet goed
beheersen, ervaren meer belemmeringen om hun kind te helpen. Zij lopen in
het VO aan tegen hun eigen beperkingen in kennis en vaardigheden als de
lesstof complexer en specialistisch wordt. Geef daarom jaarlijks aan het begin
van schooljaar concrete informatie over hoe en wat er geleerd wordt en geef
aan wat de rol van de ouders daarbij kan zijn. Geef daarbij ruimte aan
ondersteunende gezins- en familieleden als ouders zelf niet in staat zijn
ondersteuning te bieden.

Maak als toekomstig mentor samen met leerlingen en hun ouders kennis
met de leerkracht van groep 8. Vraag de basisschool zo’n gesprek samen
met de leerling en de ouders voor te bereiden en doe dat zelf ook.
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Tips voor het VO
• Vooral aan het begin van het voortgezet onderwijs hebben veel kinderen
hun ouders nodig bij hulp bij huiswerk. Al is het maar bij de planning of het
tonen van belangstelling. Geef ouders handvatten hoe zij dit kunnen doen.

Het gevaar is, dat sommige ouders hun kind via dit systeem dwangmatig
gaan volgen. Praat van tevoren met ouders over hoe zij kunnen investeren
in de vertrouwensband met hun kind en vertel dat meer afstand nemen van
ook past in de ontwikkeling van een puber.

• Start elk schooljaar met gesprekken tussen leerlingen, ouders en de mentor.
De mentor presenteert de doelen bij de examenvakken die nagestreefd
worden en stelt vragen als: “Wat wil je in het nieuwe jaar extra leren? Waar
heb je nog moeite mee? Wat vind je leuk? Hoe kunnen de leraren je
helpen? Wat kunnen klasgenoten en je ouders doen?”. Afspraken kunnen
vastgelegd worden in een overeenkomst die zowel de mentor, de ouders
als de leerling zelf ondertekenen. Zorg voor regelmaat in deze contacten.
Maak meteen vervolgafspraken.

• Leerlingen in het VO, het MBO en HBO voelen zichzelf soms al bijna
volwassen. Toch hebben ze de steun van hun ouders nog steeds hard
nodig. Vertel ouders niet ontmoedigd te worden, als hun kind het
kinderachtig vindt als de ouder meegaat naar school en zegt dat andere
ouders ook niet komen. Veel ouders gaan wel!
• Stimuleer ouders regelmatig aan hun kind te vragen hoe het gaat op
school. Daarmee tonen zij interesse, en dat is belangrijk voor een kind. Zelfs
ook al zegt hij of zij misschien van niet!

• Zorg er voor dat het leren resultaatgericht is en dat de doelen vooraf zowel
voor de leerling als de ouders duidelijk zijn. Het vergemakkelijkt het maken
van de opdracht en het geeft richting aan het ordenen en plannen van het
werk.

• Meer communicatie tussen school en ouders helpt spijbelen en schooluitval
te voorkomen. Licht ouders meteen in als het kind spijbelt. Vertel ook wat u
als school ertegen doet en dat samenwerking met ouders kan voorkomen
dat hun kinderen gaan spijbelen of zelfs van school gaan zonder een
diploma. Informeer ouders en kind over de consequenties. Te vroeg van
school gaan betekent dat je kind minder kans heeft op een goede baan.
Ook staat hij of zij sneller op straat als het slecht gaat met de economie.

• Geef ouders en leerlingen tips mee over het maken van samenvattingen en
het aanbrengen van structuur in de leerstof. Geef informatie over het
verschil tussen een studiewijzer (per vak) en een weekplanner (voor
meerdere vakken). Geef aan hoe de school daarmee werkt.

• Als ouders goed geïnformeerd zijn over de opleiding van hun kind en diens
toekomstmogelijkheden, zullen zij beter in staat zijn hun kind te steunen in
zijn of haar schoolloopbaan. Zorg dat ouders hun kind helpen als het een
opleiding of school moet kiezen. Stel als regel dat ze samen naar
informatiemarkten en open dagen gaan. Vraag bevriende klasgenoten
waarvan de ouders het Nederlands minder goed beheersen met anderen
mee te gaan. Stimuleer hen samen met hun ouders te komen.

• Zorg ook in het VO voor een leescultuur (geef tips mee over leesstrategieën)
en vertel hoe belangrijk het is dat leerlingen blijven lezen in de
schoolvakanties. Zorg voor afspraken daarover met de leerlingen én hun
ouders en maak ruimte voor inspirerende leespresentaties/debat/wedstrijd.
• Wijs ouders er op, dat ze zich beperken tot toezicht en steun bij het huiswerk
dat u hebt meegegeven. Het doel van het huiswerk is uiteindelijk het kind te
helpen het werk zelfstandig te maken. Zorg er daarom voor dat leerlingen
de instructie voor het huiswerk goed hebben begrepen. Veel bemoeienis
van ouders met huiswerk kan contraproductief werken. Thuis overhoren kan
leiden tot spanning. Het kind wil het immers zelf doen en wil niet meer dat
zijn ouders zich daar mee bemoeien.

• Spreek ouders erop aan als zij niet goed meewerken en blijf die
verwachting uitstralen. Het gaat om de toekomst van hun kinderen en
ouders willen immers het beste voor hen.

• Leg daarom uit dat het zwaartepunt van de inzet van ouders ligt bij het
praten met hun kind over zijn/haar opleiding en toekomst en het toezicht op
(eventueel) spijbelen. Maar zorg er wel voor dat ouders goed en regelmatig
geïnformeerd worden over de onderwijsresultaten van hun kind. Dat kan
door digitale systemen waarin ook het opgegeven huiswerk terug te vinden
is. Maar let er bij de introductie en het gebruik van dit soort systemen op,
dat ouderbetrokkenheid die gekenmerkt wordt door vertrouwen, leidend is.
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