Ouders

tekst Ineke Westbroek

		
Het belang van ouderbetrokkenheid dringt langzamerhand tot het mbo
door. Ook roc’s zien het belang van overleg met ouders, ook al zijn studenten ouder
dan 18 jaar. Binnen de branche Gezondheidszorg van het Albeda College speelt
ouderbetrokkenheid een rol bij het terugdringen van schooluitval.
>OUDERBETROKKENHEID IN HET MBO
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‘M

et u doen we geen zaken, uw dochter is 18’, kreeg Janette
Brussen-de Vries te horen, toen zij bij het toenmalige roc
van haar dochter bezorgd informeerde naar de schoolresultaten.
Tot een paar jaar geleden was het in de ogen van scholen en
studenten ongebruikelijk dat ouders de studieloopbaan van een
(bijna) meerderjarig kind volgden. Janette: ‘Mijn dochter wilde niet
dat ik me ermee bemoeide, dus hield het op.’
Ouderbetrokkenheid was tot voor kort alleen een zaak voor het
basis- en voortgezet onderwijs. Inmiddels is dit aan het veranderen. Binnen de branche Gezondheidszorg op het Albeda College
kan Janette overleg plegen over de studievorderingen van haar
dochter, derdejaars student Verpleegkunde.
‘Het is belangrijk om dingen te kunnen aankaarten die mijn dochter niet naar voren brengt’, vindt Janette, ‘over de meeste dingen
is mijn dochter open, maar ik hoorde niet alles over toetsen die zij
krijgt, hoe die worden afgenomen en beoordeeld.’ Dit soort zaken
bespreekt ze nu in het ouderplatform waarvan zij deel uitmaakt.

Ervaringen
Sinds drie jaar vormt ouderbetrokkenheid binnen het Albeda een
speerpunt tegen schooluitval. Volgens onderzoeken kan ouderbetrokkenheid ook in het mbo schooluitval helpen voorkomen.
De branche Gezondheidszorg beschikt al over de nodige ervaringen;
al 20 jaar worden er bijvoorbeeld informatieavonden voor ouders georganiseerd. De laatste jaren zijn er nieuwe stappen gezet. Sinds 2011
overleggen ouders van studenten in de branche vier keer per schooljaar met de directie over de gang van zaken binnen de opleidingen,
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’Ouders en docenten
kunnen belangrijke
informatie delen’
zoals lesrooster, stages en begeleiding van
studenten. Drie keer per jaar organiseren studenten en docenten ouderbijeenkomsten met
presentaties en demonstraties, en in rapportperiodes worden ouders gebeld, met goed of
slecht nieuws. Bij verzuim worden ouders altijd
direct gebeld Verder hebben ouders altijd de
mogelijkheid docenten tussentijds te spreken.

Informatie delen
Ouders maken dankbaar gebruik van de
mogelijkheden, constateren Wendela Dutman

en Brigitte Laukens, onderwijsleiders branche
Gezondheidszorg. Brigitte: `Ouders en docenten kunnen belangrijke informatie delen. Een
student kan bijvoorbeeld op school heel anders
zijn dan thuis. Ouders en school kunnen hierop
inspelen.’
Janette, die regelmatig met haar dochter schoolzaken bespreekt, vindt het prettig om zo nodig
te overleggen met school: ‘Zo hebben we kunnen afspreken dat mijn dochter extra aandacht
kreeg toen ze moeite had met een bepaald vak.
Het is ook goed dat er contact is met ouders en

het stageadres, voor als daar iets misgaat.’
‘Ik wil de studie van mijn kinderen desnoods
tot hun 25e volgen’, betoogt Arif Akdemir,
vader van een dochter in de opleiding Doktersassistent. Als lts’er moest hij het destijds
zelf uitzoeken: ‘Dat wilde ik voor mijn
kinderen anders. Ik wil weten wat ze leren,
praat met hen over school en heb regelmatig
contact met docenten. Toen mijn dochter
moeite had met het vinden van een stageplek, heb ik haar geholpen. We hebben een
stage kunnen regelen via onze huisarts.’

Post
Als actief lid van het ouderplatform zet
Arif zich in voor betere communicatie met
andere Turkse ouders. ‘Veel van hen lezen
hun e-mail niet, daarom heb ik geadviseerd
uitnodigingen per post te sturen’, noemt hij
als voorbeeld, ‘dat gebeurt nu ook.’
Ouderbetrokkenheid werkt, daarvan zijn
Brigitte en Wendela overtuigd. ‘Sinds de
ouderbetrokkenheid structureel op alle
niveaus is ingevoerd, is de schooluitval
binnen de branche Gezondheidszorg 30
procent gedaald, mede door ouderbetrokkenheid’, constateert Wendela. ‘Bij de
ouderavonden komen gemiddeld 30 ouders
op 80 studenten. Vroeger was dat beduidend minder.’
‘Ouders van spijbelende studenten zijn blij
met het contact’, merkt Brigitte. ‘Sommigen
brengen hun kind dagelijks naar school.
Zoals een moeder tegen haar dochter zei:”Jij
krijgt kansen die ik niet heb gehad”.’ U
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Ouders maken dankbaar gebruik
van de mogelijkheden, constateren Wendela Dutman (links) en
Brigitte Laukens.
foto Petja Buitendijk
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