
 

 

Fan van je eigen kind 
Ouders actief op de ouderavond 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Op het ROCvA organiseert de opleiding Mode & Jean School rondom de herfstvakantie van ieder 
eerste leerjaar, een informatieve kennismakingsavond voor ouders en studenten. 
Studenten van de opleiding zijn verplicht om aanwezig te zijn bij deze avond en ook van de ouders 
wordt verwacht dat zij de avond bezoeken. 
 
Na een korte informatieronde over de opleiding worden de ouders zelf aan het werk gezet om iets te 
gaan maken. Dit doen zij onder leiding van hun kind. Bij de richting Fashion Tailer maakt de ouder iets 
achter de naaimachine en bij Fashion Designer maken de ouders bijvoorbeeld een collage van hun 
zoon of dochter. De collage wordt daarna gepresenteerd aan de hele groep ouders en studenten.                                           
Wat het extra leuk maakt is dat ouders, terwijl ze aan het werk zijn, een button dragen met de tekst 
‘IK BEN FAN VAN …’ (+ de naam van hun kind). Studenten bedenken zelf de opdrachten die ze aan hun 
ouder(s) geven om te maken en geven de ouders hierbij instructies. 
De informatieavonden zijn altijd goed bezocht en leveren steeds actieve, leuke en energieke (ouder) 
avonden op! 

 
De ouders worden op deze manier actief betrokken bij de opleiding van hun kind. Ze krijgen echt een 
kijkje in de keuken van de opleiding en doen ondertussen ook praktische informatie op. De 
ouderbetrokkenheid bij ouderavonden van de genoemde opleidingen is mede door deze opzet heel 
erg groot. Ouders reageren  erg enthousiast en worden al van tevoren 'opgewarmd' en gestimuleerd 
door hun kind om naar de kennismakingsavond te komen.  

  

Tips 
 
 

Het idee is vooral bedoeld voor opleidingen die praktisch, beeldend of creatief zijn.                                               
Je  zou ook bij meer theoretische opleidingen een vorm kunnen bedenken die ouders op vergelijkbare 
wijze activeert en betrekt bij de opleiding van hun kind. 
 

Criteria 
Sector  
☐ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☐ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☐ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☒ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
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Contactpersoon Margreet Mantel: m.mantel@rocva.nl  
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