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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

Over het algemeen genomen zien we dat de ondersteuning vanuit scholen aan ouders en de 
ondersteuning van ouders aan leerlingen in hun loopbaanontwikkeling is toegenomen in de loop van 
het project. We zien dat de interventies van het City Deal project een positieve invloed hebben op de 
ouderbetrokkenheid bij LOB, en ouderbetrokkenheid bij LOB weer bijdraagt aan de 
loopbaanontwikkeling van leerlingen. We zien dat het nauwelijks uitmaakt of je meedoet aan het 
project (over all verschil tussen experimentele en controlegroep), maar wel wat je doet binnen het 
project.  
 
Leraren, ouders en leerlingen ervaren de loopbaangerichte ouderactiviteiten veelal positief, zien we 
in de resultaten van de focusgroepen. Net als in de kwantitatieve analyses, komt het beeld naar 
voren dat de activiteiten het meest bijdragen als zij in samenhang met elkaar ontwikkeld worden en 
er een doorgaande lijn ontstaat van loopbaangerichte ouderactiviteiten die in timing goed aansluiten 
bij de LOB-activiteiten die de leerlingen op school uitvoeren. Duidelijk is ook dat de aanpak nog tijd 
nodig heeft om te ontwikkelen. Zowel leraren als ouders en leerlingen leren stap voor stap hoe ze 
zich in de nieuwe rollen kunnen opstellen en hoe de ouderactiviteiten het beste kunnen bijdragen 
aan de loopbaanontwikkeling van leerlingen.  

Criteria 
Sector 
☒ vmbo 

☒ havo / vwo 

☐ mbo  

☐ ho  

 

Thema 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 

☐ LOB-leeromgeving 

☐LOB-programma  

☐ Studiekeuze/ studiesucces 

☐ Loopbaangesprek  

☐ Doorstromen 

☐ Arbeidsmarktinformatie 

☐LOB-documenten 

☒ Ouderbetrokkenheid 

☐ Professionalisering 

☐ Samenwerking 

☐Kansengelijkheid 

 

Jaartal 
☐ > 2020 

☒ 2015 - 2020 

☐ < 2015 

 

Soort publicatie 
☐ Proefschrift 

☐ Inaugurele rede/ lectorale rede 

☒ Onderzoeksrapport 

☐ Samenvatting onderzoeksrapport 

☐ Artikel 
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TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

Aanbevelingen 
Gezien de resultaten van het onderzoek is de aanbeveling om interventies voor ouderbetrokkenheid 
bij LOB in de school te organiseren om loopbaanontwikkeling van leerlingen (met 
migratieachtergrond) te bevorderen. Het is van belang om een samenhangend geheel van 
interventies in te zetten, die zowel thuis als op school kunnen plaatsvinden, die samenhangen met 
het leren op school en in de beroepspraktijk, en daarmee onderdeel uitmaken van een doorlopende 
LOB-lijn in het curriculum. 
 
Voor het realiseren van opbrengsten van ouderbetrokkenheidactiviteiten zijn er de volgende 
aandachtspunten van belang gebleken: 
- zorg voor inbedding van de ouderactiviteiten in het curriculum van de leerlingen, zodat deze 

voortbouwen op eerdere ervaringen van leerlingen, worden voor- en nabesproken, en de 
opbrengst wordt gebruikt voor de keuze van een vervolgstap; 

- zorg dat ouders vooraf worden geïnformeerd en de activiteit met ouders wordt nabesproken; 
- formuleer haalbare opdrachten die bijdragen aan een positief gesprek met hun ouders waarin 

de leerling de regie heeft;  
- schakel het netwerk van leerlingen in van wie de ouders niet voldoende in staat zijn hen te 

begeleiden bij LOB; 
- zorg voor een goede timing, voorbereiding (bijvoorbeeld van de presentaties van leerlingen) en 

organisatie; 
- zet in op het ontwikkelen van beleid en faciliteiten om ouderbetrokkenheid mogelijk te maken; 
- professionaliseer de leraren voor het beter betrekken van ouders bij LOB. 


