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Voorwoord  

 

Voor u ligt het onderzoek naar de implementatie van het startgesprek in de eerste klas op 

het vmbo op 2College Durendael.  

Na een aantal jaar betrokken te zijn geweest bij de werkgroep ‘Ouderbetrokkenheid’ via het 

AOS-samenwerkingsverband VSLS (Versterkte Samenwerking Leraren en Scholen) en 

daarmee ook diverse workshops en materialen te hebben ontwikkeld, kon ik niet anders dan 

deze kennis ook toepassen in mijn eigen lespraktijk. Mijn eigen enthousiasme was er, maar 

nu nog andere mensen enthousiast krijgen... 

Aan de noodzaak op school lag het niet, ouders van nieuwe eerstejaars willen dolgraag 

weten ‘wie er voor hun kind gaat zorgen’. Mijn ambitie was om een pilotgroep te draaien en 

het startgesprek vervolgens te implementeren in het vmbo en misschien wel door de hele 

school.  

Tijdens de pilot werd ik alleen maar enthousiaster en gelukkig zat ik al behoorlijk in de 

theoretische onderbouwing door voorgaand onderzoek. Door het vinden van steeds meer 

informatie en bevestiging van dat ik het goede aan het doen was, bleef mijn enthousiasme 

groeien. Gelukkig kreeg ik van mijn teamleider de ruimte om de pilot te starten en voordat ik 

met zwangerschapsverlof ging, schreef ik al een aanbeveling om het startgesprek te 

implementeren in de eerste klas van het vmbo. Gelukkig werd hierop positief gereageerd, 

hoewel ik het daaropvolgende schooljaar het onderzoek nog wel verder af moest ronden.  

 

Graag bedank ik de mensen die als steun voor me zijn geweest tijdens de pilot, het 

onderzoek en de afronding van het onderzoek. Allereerst mijn partner, Iain, die me steeds 

weer motiveerde om door te gaan, om door te zetten en tot afronding te komen. Mijn 

teamleider, José, die me de ruimte en het vertrouwen gaf om de pilot gewoon te gaan doen 

en het onderzoek verder uit te werken, bedankt. Kitty, de begeleider van de UvT die me 

steeds weer motiveerde om toch naar de bijeenkomsten te komen en me ervan te 

overtuigen dat er al heel veel goeds zat in hetgeen ik geschreven had. Dankjewel voor je 

support. Ten slotte wil ik mijn collega-mentoren bedanken voor het feit dat ik ze mocht 

enthousiasmeren en dat ze mee wilden gaan in mijn plannen. Hopelijk zien jullie er net 

zoveel voordeel in als ik, bedankt! 

 

Hopelijk wordt u net zo enthousiast van mijn plannen als ik.  

 

Moon de Jong 

30 mei 2019,  Berkel Enschot 
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Samenvatting  

 

Iedereen aan het startgesprek. Dat is de ambitie. Door een startgesprek te initiëren geef je 

de indruk: wij vinden jullie belangrijk; vertel eens...  
Dit onderzoek is erop gericht om het startgesprek te implementeren in klas 1 van 2College 

Durendael. Naar aanleiding van onvrede onder collega’s en uit tevredenheidsonderzoeken 

onder ouders, wisten we dat we iets moesten doen om daar verandering in aan te brengen. 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag ‘Hoe kan Durendael startgesprekken 

implementeren binnen de eerste klas van het vmbo op 2College Durendael in schooljaar 

2018-2019 ?’ is gebruik gemaakt van deelvragen. De deelvragen waren gericht op de 

inhoud van de pilot, het effect van het startgesprek en de adviezen vanuit het 

verandermanagement ten aanzien van een aanpak als deze.  

 

Naar aanleiding van een theoretisch onderzoek naar het startgesprek en de noodzaak 

daarvan, is een pilot gedraaid in één klas vmbo-gt met het uitvoeren van het startgesprek. 

Deze pilot is uitvoerig geëvalueerd in de vorm van een vragenlijst aan ouders en een eigen 

evaluatie. Daarnaast is er op verschillende manieren betrokkenheid en draagvlak gecreëerd 

bij collega’s doormiddel van een Deep Democracy-sessie en het uitzetten van een 

vragenlijst. Na de data-analyse zijn aanbevelingen gedaan voor de school. 
 

De pilot is een succes gebleken, ouders en leerlingen voelen zich gezien en vinden het 

prettig om vroegtijdig contact te hebben met de mentor. Daarnaast verlaagt het de drempel 

om vervolgcontact op te nemen en draagt het wederzijds bij aan de betrokkenheid. Onder 

collega’s is er draagvlak om de pilot uit te breiden naar de gehele eerste klas vmbo. Deze 

implementatie heeft plaatsgevonden in schooljaar 2018-2019 waarbij mentoren zelf 

zeggenschap hadden over het hoe en wanneer van de startgesprekken. Wel is er nog 

behoefte aan iets meer concretisering van gemaakte afspraken en eventuele aanpassingen 

in de gesprekscyclus. Daarnaast is er behoefte om de startgesprekken uit te breiden verder 

de school in.  

Het staat buiten kijf dat het startgesprek positief bevallen is en behouden dient te worden. 

Wel is er nader onderzoek nodig naar de rest van de gesprekscyclus en hoe de 

startgesprekken uit te breiden naar andere plaatsen (afdelingen en leerjaren) binnen de 

school.  

  



   
 

   
 

Inleiding: aanleiding en context  
 

De afgelopen twee jaar heb ik me samen met collega’s van andere scholen vanuit het AOS-

project ‘Versterkte Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen’ (VSLS) beziggehouden 

met het thema ‘Ouderbetrokkenheid’. Binnen dat project, dat inmiddels afgesloten is, hebben 

we ons vooral verdiept in ‘Wat houdt ouderbetrokkenheid in?’ en ‘Hoe kunnen 

lerarenopleidingen hun studenten meer ‘ouderbetrokken’ opleiden?’. Dit project was vooral 

gericht op een combinatie van het overbrengen van kennis en het aanreiken van handvatten 

voor studenten, startende en zittende docenten binnen een school. Daarnaast hebben we 

suggesties aangedragen voor scholen hoe ze de ouderbetrokkenheid kunnen vergroten.  

De afgelopen jaren heb ik diverse workshops gegeven over ouderbetrokkenheid en omdat 

het VSLS-project afgelopen was, wilde ik er heel graag mee verder omdat ik dacht dat er 

nog veel mogelijkheden voor Durendael lagen. Ondertussen heb ik veel kennis en informatie 

vergaard, die we op onze school heel mooi kunnen inzetten.  Dit is één van de redenen dat 

ik graag verder wilde met het onderwerp naast mijn gewekte interesse voor 

ouderbetrokkenheid. 

 

Eerder schreven mijn collega’s en ik het volgende:  

“Ouderbetrokkenheid is vanzelfsprekend. Iedere ouder is betrokken bij zijn kind, maar niet 

iedere ouder en docent weet hoe hij hier het beste vorm aan kan geven (De Vries, 2003). 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de mate van ouderbetrokkenheid invloed heeft op de 

schoolse prestaties van het kind. (Smit e.a., 2006) Ook heeft het effect op het sociaal 

functioneren(Smit e.a., 2006, Henderson & Mapp, 2002), het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten (Smit e.a., 2006) en andere zaken.” (de Jong e.a., 2017) 

  

Eén van de belangrijkste pijlers vanuit het CPS (voor onderwijsontwikkeling en advies) en 

van onderzoekers op het gebied van ouderbetrokkenheid is het invoeren van het 

startgesprek op scholen (de Vries, 2003, Lusse, 2014). Het vroegtijdig leggen van contact 

zorgt voor wederkerigheid tussen ouders en school. (Lusse, 2014) Van mijn teamleider heb 

ik dit jaar (schooljaar 17-18) de mogelijkheid gekregen om de startgesprekken als pilot in 

mijn mentorklas 1f (eerste klas vmbo gt) uit te voeren. Uit mijn bevindingen kan ik conclusies 

trekken en die gebruik ik voor dit onderzoek, namelijk om het startgesprek te implementeren 

in de onderbouw van het vmbo op 2College Durendael.  

 

2College Durendael is een brede school die verzorgt in onderwijs vanaf niveau vmbo basis 

(al dan niet met LWOO) tot en met atheneum. Er zitten plusminus 1700 leerlingen op de 

school, die onderwijs krijgen van ongeveer 170 collega's. Vanwege de omvang van de 

school, wordt gewerkt in teams. De volgende teams hebben een rol in de school:  

1. Team vmbo onderbouw (klas 1+2 vmbo basis/kader/gt) 

2. Team vmbo bovenbouw basis/kader (klas 3+4 vmbo basis/kader) 

3. Team vmbo bovenbouw gt (klas 3+4  vmbo gt) 

4. Team havo/vwo onderbouw (klas 1 t/m 3 havo en vwo) 

5. Team havo/vwo bovenbouw (klas 4 t/m 6 havo en vwo) 

6. Team havo/vwo tweetalig (tto) onderbouw (klas 1 t/m 3 havo en vwo tweetalig) 

 

De populatie van leerlingen en ouders binnen de school is dan ook afwisselend te noemen 

voor wat betreft opleidingsniveau. Door de ligging in Oisterwijk hebben we relatief weinig te 



   
 

   
 

maken hebben met leerlingen en ouders met een migratieachtergrond.  

 

Als gekeken wordt naar de huidige opzet van de oudergesprekken zien we dat er gedurende 

het schooljaar tweemaal een tienminutengesprek gevoerd wordt. In klas 1 is dit gesprek 

verplicht, in de hogere jaarlagen wordt hier flexibel mee omgegaan of worden ouders niet 

altijd uitgenodigd als daar geen aanleiding toe lijkt te zijn voor de mentor.  

De opkomst bij de oudergesprekken is wisselend. Bij gesprekken die ouders zelf plannen 

met behulp van 'de oudergesprekplanner' (een website die in de planning voorziet) zien we 

dat de opkomst hoger is dan wanneer de mentor de indeling maakt.  

 

Durendael-breed zijn we zoekende naar een manier om op een positieve manier met ouders 

om te gaan. Uit tevredenheidsonderzoeken (2016-2017) komt veelal naar voren dat ouders 

tevreden zijn over de school, maar ze vinden dat de school vooral reactief handelt. In andere 

woorden: er moet eerst aanleiding voor de school zijn, om contact met het thuisfront op te 

nemen. Daarnaast krijgen we als feedback dat dit vaak in negatieve zin is. We handelen 

vooral incidentgericht, terwijl de school geen oudercontact legt met leerlingen die prima 

functioneren.  

Er is al een tijdje onvrede onder de docenten op Durendael over de tienminutengesprekken. 

In de eerste plaats over de duur, daarnaast ook over de invulling, de timing en het nut van 

de gesprekken. Als school willen we, bij een succesvolle pilot, de startgesprekken in gaan 

voeren. Dit onderzoek dient als verkenning op de implementatie.  

 

De startgesprekken die dit jaar uitgevoerd worden voor klas 1 vmbo onderbouw, zien er als 

volgt uit: Na de kennismaking aan het begin van school schooljaar, een informatieve 

bijeenkomst, worden alle ouders van de pilotklas met hun kind uitgenodigd voor een gesprek 

om nader kennis te maken. De klassenmentor heeft zijn beschikbaarheid gedurende de hele 

week (eveneens tussenuren of na schooltijd evenals de beschikbare avonden waarop de 

school toch al geopend is) aan ouders doorgegeven via een Excel-sheet. In dit bestand 

konden ouders zich intekenen voor een gesprek van een half uur. Tijdens dit gesprek is het 

voornaamste doel kennismaken en wederzijdse verwachtingen afstemmen. Ook is na dit 

gesprek sprake van wederkerigheid, alle partijen (zowel school als ouders en kind) willen 

allemaal het beste voor de leerling en dat verlaagt de drempel tot het opnemen van contact.  

Daarnaast wordt dit schooljaar nog wel gebruik gemaakt van de tienminutengesprekken 

naar aanleiding van rapport 1 en 2. Het kan zijn, dat na de pilot hier een andere vorm voor 

gekozen zal worden.  

 

De opbrengst van dit onderzoek is hopelijk een kant-en-klaar actieplan, te gebruiken bij 

implementatie van startgesprekken op scholen, waar alle betrokken collega’s achter kunnen 

staan. Om dit plan te kunnen schrijven, wordt de pilot startgesprekken geevalueerd, worden 

collega’s bevraagd over welke behoeften en belemmeringen zij hebben rondom de 

startgesprekken, wordt een collega-school geinterviewd over hun aanpak. Deze informatie 

wordt samengevoegd en leidt tot een passend programma voor Durendael team vmbo 

onderbouw.  

  

 

  



   
 

   
 

Probleemstelling 

 

Het praktijkprobleem 

Op scholengemeenschap 2College Durendael in Oisterwijk, zijn de eerste oudercontacten in 

principe bij het eerste rapport. Het gaat dan om tienminutengesprekken welke rond 

november/december plaatsvinden. In de tussentijd kan er al heel veel bij een leerling spelen, 

maar wanneer ouders dat niet eerder aankaarten, zijn de mentor en de school daarvan ook 

niet eerder op de hoogte.  

Van ouders krijgen we uit tevredenheidsonderzoeken vooral als feedback dat Durendael 

redelijk goed anticipeert wanneer er problemen spelen bij een leerling maar dat men bij een 

leerling die prima functioneert, de ouders weinig terug horen van de school.  

Daarbij komt dat mentoren veel tijd kwijt zijn met het voeren van individuele 

kennismakingsgesprekken met leerlingen onder de lessen. Wanneer de combinatie gemaakt 

wordt door de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar te voeren met de 

aanwezigheid van de ouders, in de vorm van startgesprekken, is dit naast een tijdswinst 

voor de mentor ook een grote opbrengst op het gebied van kennis en pedagogisch handelen 

richting de leerling en de begeleiding hierin aan de start van het schooljaar.  

 

Met behulp van een pilot in klas 1 (vmbo gt) hoop ik succesfactoren te kunnen vasthouden 

en problemen te kunnen signaleren. In de inleiding is beschreven hoe de aanpak van de 

gesprekken eruit ziet.  

Door de startgesprekken niet simpelweg op te leggen aan collega’s, wat bij andere 

beslissingen soms wel het geval is, hoop ik alle iedereen te betrekken bij de nieuwe aanpak 

en daarmee ook meer bijval te krijgen. De kans dat collega’s meewerken aan een plan 

waarop ze zelf invloed uit hebben geoefend en dus meer verantwoordelijkheid hebben, heeft 

meer kans op succes. (Kamminga & Van der Vloed, 2009)  

 

Degenen die met het probleem te kampen hebben zijn mentoren, ouders en leerlingen en de 

schoolleiding. 

De mentoren lopen er tegenaan dat het oudercontact pas laat op gang komt. Voor 

sommigen té laat, terwijl voor anderen een verplicht oudergesprek onnodig is, omdat er 

geen aanleiding toe is. Dit werkt door in de beleving van de ouders en leerlingen. Wanneer 

zij zelf geen initiatief nemen, is het eerste contact met de mentor pas op het eerste 

tienminutengesprek, welke pas in november/december plaatsvindt. Er kan dan al van alles 

spelen, waar wellicht eerder op ingegrepen had kunnen worden. Ook kan de leerling veel 

meer persoonlijk aangesproken en begeleid worden, als dit in een eerste gesprek al kenbaar 

gemaakt is. De schoolleiding kampt met wisselende tevredenheid. Er zijn ouders die uiterst 

tevreden zijn, maar een veelgehoorde klacht is ook dat Durendael nogal probleemgestuurd 

handelt, en daarmee leerlingen die prima functioneren, vaak 'passeert' als het aankomt op 

aandacht of oudercontact.  

 

Dit kan een probleem vormen omdat ouders zich niet gehoord voelen of kinderen voelen 

zich niet gezien. Kennismakingsgesprekken kosten veel tijd tijdens de lessen en het 

oudergesprek komt vaak als mosterd na de maaltijd of is vooral mentorgestuurd in plaats 

van dat het echt om het kind en zijn ouders draait. Bovendien wordt de tijdsdruk van een 

tienminutengesprek als belemmerend ervaren.  



   
 

   
 

In eerste instantie doet het probleem zich door de gehele school voor, gebaseerd op de 

oudertevredenheidsonderzoeken. De grootste behoefte is er, naar inschatting van mijn 

collega’s en mij, in de onderbouw van het vmbo.  

Het voortbestaan van de tienminutengesprekken is het gevolg van een gewoonte die al 

jarenlang bestaat. Deze gewoonte kunnen we doorbreken. Het is zaak om te onderzoeken 

hoe we dat het beste kunnen doen om het kennismakingsgesprek te promoten bij collega's.  

 

Hoe kan Durendael startgesprekken implementeren binnen de eerste klas van het vmbo op 

2College Durendael in schooljaar 2018-2019 ? 

 

De beschreven praktijksituatie leidt tot een aantal vragen die gedeeltelijk vanuit de literatuur 

te beantwoorden zijn, voor het gemak ‘praktijkvragen’ genoemd.  

 

Praktijkvragen 

 

1. Wat houdt de pilot ‘startgesprekken’ in? 

1.1 Wat wordt verstaan onder het startgesprek?  

1.2 Wat is het doel van het startgesprek? 

1.3 Hoe zijn de startgesprekken verlopen, wat heeft het opgeleverd? 

1.4 Welke handreikingen/hulpmiddelen zijn er voor mentoren ten aanzien van het 

startgesprek?  

Hierbij wordt ingegaan op wat voor hulpmiddelen gebruikt kunnen worden om de mentoren 

houvast te bieden. Te denken valt aan vragenlijsten of hulpmiddelen voor de opbouw of het 

verloop van het gesprek. 

1.5 Hoe kunnen de randvoorwaarden geoptimaliseerd worden voor het startgesprek? 

Hiermee wordt bedoeld, welke randvoorwaarden kunnen geboden worden voor docenten 

om op een positieve manier tegenover de startgesprekken te staan. De denken valt aan het 

verkennen van de behoeftes van docenten en bijvoorbeeld het faciliteren in plaats, tijd en 

uren.  

1.6 Heeft een communicatieplan op maat een tijdsbesparend effect gedurende het 

schooljaar?  

Het communicatieplan is één van de onderdelen die besproken kunnen worden in het 

startgesprek. Het zou een uitkomst kunnen zijn voor Durendael om hiervan de 

mogelijkheden te verkennen.  

1.7 Hoe is de opkomst van ouders en leerlingen bij de startgesprekken? 

Deze vraag is vooral gericht op de aard van de opkomst en de waargenomen verschillen bij 

de tienminutengesprekken en de pilot startgesprekken.  

 

2. Wat is het effect van het startgesprek?  

2.1 Hoe wordt omgegaan met de opbrengst van het startgesprek?  

Wat is de meerwaarde van informatie uit het startgesprek en hoe gaat de school daar 

vervolgens mee om?  

 

3. Welke suggesties voor veranderingen binnen de school zijn er vanuit het 

verandermanagement?  

3.1 Hoe kan Deep democracy een rol spelen in de implementatie? 



   
 

   
 

Binnen het team onderbouw vmbo hebben we een cursus Deep Democracy gevolgd, 

waarbij alle leden van een team inspraak hebben in een te nemen beslissing. Ik wil bekijken 

hoe Deep Democracy een rol kan spelen in dit besluit.  

3.2 Hoe kan het bevragen van collega’s helpend zijn in de implementatie? 

De input van collega's is belangrijk bij het breed dragen van het startgesprek.  

3.3 Hoe kan het onderscheid tussen vmbo basis/kader/gt een rol spelen in de 

implementatie? 

In de verschillende doelgroepen lijkt verschillende behoefte te zijn aan begeleiding door de 

mentor. Voorkeur voor basis/kader lijkt uit te gaan naar huisbezoeken terwijl gt meer 

voldoening denkt te halen uit startgesprekken op school. 

3.4 Hoe is dit idee op de Cobbenhagenmavo geïmplementeerd? Vragen stellen aan Niek de 

Cock van Cobbenhagenmavo. (naar aanleiding van de workshop ‘Ouderbetrokkenheid’ die 

zij bij mij gevolgd hebben) 

De startgesprekken zijn dit jaar geïmplementeerd op 2College Cobbenhagen. Ik wil de heer 

De Cock graag bevragen op hoe hij deze verandering aangepakt heeft. 

3.5 Welke manier/-en leent/lenen zich voor Durendael? 

Een samenvatting van de antwoorden op bovenstaande vragen om te komen tot een 

'pasklaar' plan om de startgesprekken op 2College Durendael in te voeren.  

 

 

  



   
 

   
 

Literatuuronderzoek 

 

Ouderbetrokkenheid 

Als gekeken wordt naar het Koersplan 2023 van OMO, wordt daarin aandacht besteed aan 

de samenwerking met ouders:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De interpretatie van deze definitie biedt vele mogelijkheden voor koppeling naar de 

schoolpraktijk. Er wordt gesproken over participatie van ouders, maar dat is niet automatisch 

hetzelfde als ouderbetrokkenheid.  

Onder ouderbetrokkenheid wordt het gedrag van ouders verstaan waaruit blijkt dat zij zich 

gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in 

dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn school en 

zijn leraar. De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken 

en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. Maar ook bezoeken zij ouderavonden en tonen 

respect voor de leraar. Kortom: ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is zowel van 

belang in het voortgezet onderwijs als in het primair onderwijs (De Vries, 2013). Diverse 

bronnen wijzen erop dat de mate van ouderbetrokkenheid van grote invloed is op de 

leerprestaties van kinderen. Marzano (2003) stelt bijvoorbeeld dat de thuissituatie en 

daarmee de rol van ouders één van de belangrijke succesfactoren is voor kinderen. Ook 

wijzen verschillende onderzoeken aan dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op 

het sociaal functioneren van leerlingen (Smit e.a., 2006).  

 

De kern van effectieve ouderbetrokkenheid is een kwalitatief goede communicatie met elke 

individuele ouder (Lusse & Diender, 2014). Dit betekent dat er geïnvesteerd dient te worden 

in alle ouders. Het liefst wanneer beide partijen nog blanco tegenover elkaar staan zonder 

vooroordelen of een gekleurd beeld van één van de kanten. Uit de tien succesfactoren van 

Lusse (2013) blijkt dat het vroegtijdig in contact komen met ouders van cruciaal belang kan 

zijn. De volgende afbeelding geeft een toelichting: 

“Kansen voor de toekomst, dat wil je als ouder/verzorger voor je kind. Elk team 

van iedere school zet zich in om de vorming van je kind te ondersteunen. 

Samen dagen we je kind uit om zijn talenten en ambities te ontwikkelen. Wij 

benutten daarbij zijn natuurlijke nieuwsgierigheid, creativiteit en 

verbeeldingskracht. Iedere leerling krijgt een stevige kennisbasis. We dagen je 

kind uit verbanden te leggen over leergebieden heen om meer inzicht te 

krijgen in allerhande vraagstukken. Zo oriënteert hij zich op de moderne 

kennis- en maakmaatschappij waarin digitale technologie grenzen overstijgt. 

Onderwijs voor denken en doen én voor hart en geweten: daar gaan wij voor. 

Jouw participatie in de schoolgemeenschap wordt gewaardeerd en geven we 

in samenspraak vorm” 



   
 

   
 

(figuur 1, Tien succesfactoren voor betere samenwerking tussen school en ouders, Samen 

werken aan schoolsucces, Lusse & Diender, 2014)  

 

Omdat het vroegtijdig in contact komen met ouders zo’n belangrijke pijler is in het vergroten 

van de ouderbetrokkenheid, focust dit onderzoek zich hierop. Bovendien is het realiseren 

van deze gesprekken goed te plannen omdat het geen ingrijpende verandering lijkt te zijn. 

Het tienminutengesprek in november/december zou naar voren gehaald kunnen worden en 

daarmee zou het moment van in contact komen al vervroegd kunnen plaatsvinden. Nader 

onderzoek moet uitwijzen of het huidige tienminutengesprek in zijn vorm zal blijven bestaan 

op 2College Durendael.  

 

 

Startgesprekken 

Als weer teruggekeken wordt naar de tien succesfactoren van Lusse (2013), blijkt dat het 

startgesprek met ouders en kind als het meest effectief gezien wordt.  

Allereerst dient benadrukt te worden dat de startgesprekken echt gericht zijn op de 

samenwerking tussen school, de leerling en de ouders. Deze driehoek vormt dat ook de 

basis van het gesprek en het is dan ook van belang dat alle drie de partijen bij het gesprek 

aanwezig zijn. Als de leerling niet aanwezig is, gaat het gesprek zijn doel voorbij. Bij het 

startgesprek is het doel dat er een relatie gelegd wordt, iedereen zich uit kan spreken en dat 

alle partijen zich betrokken voelen bij gemaakte afspraken of gezamenlijke conclusies (De 

Vries, 2013). Ook is er dan echt sprake van een samenwerking, welke in eerste instantie 

vooral open en vriendelijk neergezet dient te worden. Hiermee wordt de drempel voor 

ouders en leerling verlaagd om op een ander moment opnieuw het contact met school te 

zoeken. Hiermee kan voorkomen worden dat ouders wachten tot het oudergesprek om hun 

probleem te delen. Soms kan vroegtijdig signaleren voorkomen dat problemen erger 

worden.  

 

Om effectieve startgesprekken te voeren, hoeven deze niet langer dan 15 à 20 minuten te 

duren (De Vries, 2013). Daarbij hoeft de invulling van het gesprek niet altijd vast te staan. De 

inleiding van het gesprek kan volstaan met ‘Vertel eens..’ en de leerling en zijn ouders 

kunnen vertellen over het verleden op de basisschool, de verwachtingen en eventuele 

angsten voor het voortgezet onderwijs en de wensen in de begeleiding. Ook mag er zeker 

ruimte zijn om het kind beter te leren kennen. Vragen naar hobby’s, bezigheden of 

interesses is dan ook zeker gepast in het startgesprek. Docenten die het moeilijk vinden om 



   
 

   
 

zo’n gesprek ‘uit de losse pols’ te voeren, kunnen gebruik maken van een bepaald format 

dat houvast kan bieden voor het gesprek.  

De drie belangrijkste pijlers van ouderbetrokkenheid en het startgesprek zijn volgens De 

Vries (2013) :1. Gelijkwaardigheid 2. Samen verantwoordelijk 3. Verantwoordelijk voor 

elkaar. Dit betekent dan ook dit in het (onbewust) aandacht moet zijn voor deze punten. 

Ieder dient in de samenwerking hetzelfde doel: het beste voor de leerling willen.  

De opbrengsten van de startgesprekken worden door de mentor vastgelegd (in Magister) en 

dienen als uitgangspunt/aanvulling van omgang met leerling en ouders.  

 

Deep democracy 

‘Deep democracy’ is een discussievorm om te komen tot besluiten in een groep. Het is een 

gespreksvorm die ‘democratisch’ is omdat alle deelnemers aan het gesprek, een 

mogelijkheid hebben om hun mening te geven en bij kunnen dragen aan het besluit. 

Anderzijds is het ‘deep’ omdat de methode ook bedoeld is om zogenaamde ‘onderstromen’ 

bloot te leggen. Dit kunnen mensen zijn die een bepaalde belemmering ervaren om wat voor 

reden dan ook. Dit kan zijn uit desinteresse, vanwege persoonlijke zaken of een andere 

manier waardoor het nemen van het besluit verhinderd wordt. Binnen ‘deep democracy’ is er 

dan ruimte om daar op een respectvolle manier mee om te gaan en te kijken welke 

mogelijkheden er wel zijn voor deze personen om mee te kunnen in een besluit. Dit betekent 

soms ook dat onderliggende problemen eerst blootgelegd moeten worden, voordat 

overgegaan kan worden op het nemen van een besluit (Kramer, 2014). 

 

De fases die doorlopen worden in het proces van ‘deep democracy’ zijn als volgt:  

1. Verzamel alle invalshoeken ten aanzien van een bepaald onderwerp of bepaalde stelling 

(dus ook die haaks staan op die van jou) 

2. Zoek actief naar het alternatief (is er iemand die iets heel anders vindt?) 

3. Verspreid het alternatief (wie herkent dat?) 

4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit (wat heb je nodig 

om mee te gaan met het meerderheidsbesluit?) 

5. Duik in de onderstroom (zijn er mensen die ja zeggen maar 'nee doen', zijn er 
verstoringen, persoonlijke belemmeringen of conflicten die het succes van het besluit in de 
weg staan? Maak dit bespreekbaar.) 
 
Fase één richt zich vooral op het verzamelen van de verschillende meningen die er zijn 
binnen een groep mensen die samen een besluit moeten nemen. In fase twee is het de 
bedoeling dat de groep echt bevraagd wordt op ´Wie vindt er iets heel anders?’. Daarna is er 
ruimte in de derde fase om te kijken welke mensen het er met de verschillende standpunten 
eens zijn, deze mensen kunnen zich bij elkaar scharen. Op een zeker moment zullen de 
meeste mensen ‘ergens bij horen’. De mensen die zich nog niet bij een groep gevoegd 
hebben, zullen een andere mening hebben of hebben vaak nog details toe te voegen. Het 
kan ook zijn dat ook deze mensen nog iets volstrekt nieuws toe te voegen hebben. In fase 
vier wordt gekeken naar wat de ‘minderheid’ nog in te brengen heeft en wordt gekeken of 
deze kennis wellicht toegevoegd kan worden aan bestaande standpunten. Op het punt dat 
dit naar ieders tevredenheid is, kunnen ook de ‘minderheidslieden’ zich bij de grote(re) groep 
scharen. De laatste fase, fase vijf is eigenlijk een fase die het meest belangrijk is bij ‘deep 
democracy’. Het brengt namelijk in kaart waar (persoonlijke) zaken spelen, waar 
belemmeringen zijn, waar mensen de ontwikkeling van de groep tegenhouden etc. Door 



   
 

   
 

deze ‘onderstroom’ te benoemen, kunnen zaken blootgelegd worden die door mensen als 
storend worden ervaren zodat deze besproken kunnen worden en mensen weer beter 
(geruster) verder kunnen met het besluit in plaats van met het proces. 
 
Op 2College Durendael heeft een aantal teams, waaronder team onderbouw vmbo, een 
cursus gevolgd om de beginselen van ‘deep democracy’ onder de knie te krijgen. De 
werkvorm die zich in een grote groep het beste leent, is het ´gesprek op voeten´. Hierbij 
staan alle groepsleden in een grote kring en worden de verschillende fases van ´deep 
democracy´ doorlopen. Een gespreksleider neemt de beurtwisseling op zich en zorgt ervoor 
dat individuen nooit alleen komen te staan. Ook probeert de gespreksleider samen te vatten, 
zodat het standpunt voor alle deelnemers duidelijk is.  
Deze werkvorm leent zich voor de besluitvorming en invulling van het startgesprek omdat op 
een laagdrempelige manier alle meningen, visies, kansen en belemmeringen verkend 
kunnen worden. Met de informatie die dit oplevert, kan verder nagedacht worden over het 
implementatieplan, vooral wanneer juist blijkt dat meerdere opties mogelijk zijn. Op die 
manier kan geluisterd worden naar de collega's maar tegelijkertijd kan het startgesprek zijn 
vorm krijgen, bijvoorbeeld met behulp van optionele en vastgelegde onderdelen. Te denken 
valt aan flexibele momenten voor het startgesprek: bijvoorbeeld twee vaste dagen en voor 
degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen zij de gesprekken in hun eigen tijd 
inplannen. 
 
Verandermanagement binnen de school 
Volgens Kamminga en Van der Vloed (2009) is het van groot belang om, wanneer het gaat 
om veranderingen binnen het onderwijs, vooral verbinding te zoeken tussen de leden van 
een team. De verantwoordelijkheid wordt hierdoor gedeeld en draagt daarmee bij aan meer 
betrokkenheid bij het besluit en de naleving ervan. Dit gedachtegoed sluit tevens aan bij de 
ideologie van Deep Democracy en bevestigt dat deze methode zinvol ingezet kan worden. 
 
Een veelgebruikte veranderstrategie, gebruikt in het onderwijs, verloopt als volgt: de school 
brengt de huidige en de gewenste situatie in kaart. Als duidelijk is wat het verschil is tussen 
de huidige situatie en de gewenste situatie, onderzoekt de school wat er nodig is om de 
gewenste situatie te bereiken. Benadrukt wordt dat het belangrijk is om een goed 
communicatieplan te hebben zodat alle betrokkenen weten wat er staat te gebeuren en wat 
er van hen verwacht wordt (Kamminga en Van der Vloed, 2009). Ten slotte is het belangrijk 
de verandering te monitoren en te borgen. Daarvoor geeft het volgende schema een richtlijn 
voor 2College Durendael.  
 
ACTIEPLAN/ STAPPENPLAN op teamniveau t.b.v. implementatie van startgesprekken 
( concreet: alle taken in chronologische volgorde en wie is verantwoordelijk voor wat)  

Wanneer  Wie  Wat  

Schooljaar 2017-2018  

Teamvergadering 31-10-
17  

Team  Inventariseren van standpunten   

Teamvergadering 19-12-
17  

JOM/SLR/GEN/BXL  Presenteren van actieplan komende 
vijf jaar  

Week van 18-12-17  Alle teamleden  Invullen van vragenlijst   

December-Maart 
schooljaar 2017-2018  

JOM  Evalueren van startgesprekken en 
afronden onderzoek AOS  

Schooljaar 2018-2019  
Start schooljaar 18-19  

Mentoren klas 1 en 2 team 
vmbo onderbouw  

Voeren van startgesprekken en 
inschatten/afstemmen 
gesprekscyclus  



   
 

   
 

Na herfstvakantie 
schooljaar 18-19  

Mentoren klas 1 en 2 team 
vmbo onderbouw  

Evalueren van startgesprekken  

Gedurende schooljaar 
18-19  

Mentoren klas 1 en 2 team 
vmbo onderbouw  

Uitvoeren van gesprekscyclus  

Gedurende schooljaar 
18-19  

Mentoren klas 1 en 2 team 
vmbo onderbouw  

(informeel)Uitwisselen/delen van 
ervaringen met mensen uit andere 
teams  

Gedurende schooljaar 
18-19  

JOM/SLR/GEN/BXL (en/of 
andere enthousiaste 
ambassadeurs)  

Bezoeken van 
teamleidersvergadering/teamoverleg 
andere onderbouwteams om hen te 
enthousiasmeren voor het 
startgesprek  

Einde schooljaar 18-19  Mentoren klas 1 en 2 team 
vmbo onderbouw  

Jaarevaluatie van startgesprekken en 
gesprekscyclus  

Schooljaar 2019-2020  
  

Mentoren klas 1 en 
2 schoolbreed  

Voeren van startgesprekken en 
gesprekscyclus op maat  

Schooljaar 2020-2021  Mentoren klas 1 en 
2 schoolbreed  

Innoveren van gesprekscyclus 
(vakgesprekken/meer 
verantwoordelijkheid bij de leerling in 
de gesprekken/…..)  

Schooljaar 2021-2022  Mentoren schoolbreed  Voeren van startgesprekken en 
geïnnoveerde gesprekscyclus  

 

    

 

Documentstudie van oudertevredenheidsonderzoeken 2017 

In schooljaar 2016-2017 is een landelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder ouders 

van middelbare scholen. Voor 2College Durendael stonden dit jaar 4 domeinen op het 

programma: Scholen op de kaart, OP2. Zicht op begeleiding, OP2. Zicht op ontwikkeling en 

Brugklas nov-jan. De relevante resultaten m.b.t. ouderbetrokkenheid en wederzijdse 

betrokkenheid zullen besproken worden. Het aantal reacties was 48% voor onze school. Dat 

ligt 18% hoger dan het aantal respondenten in de benchmark (30%). 

Scholen op de kaart 

Op de vraag ’Ik word door de school goed geïnformeerd over de vorderingen van mijn kind’ 

reageert 70,8% met ‘zeer tevreden’, 8,4% reageert met ‘zeer ontevreden’ en de overige 

20,8% bevindt zich in de middenmoot.  

Op de vraag ‘Ik kan makkelijk contact krijgen met de school als ik dat wil’ reageert 83,4% 

met ‘zeer tevreden’ 3,4% reageert met ‘zeer ontevreden’ en de overige 13,2% bevindt zich in 

de middenmoot.  

OP2. Zicht op begeleiding 

De resultaten op de volgende vragen zijn relevant: ‘Als de ontwikkeling van mijn kind 

achterblijft, krijgt mijn kind begeleiding om die achterstanden weg te werken’, ‘Mijn kind 

wordt goed begeleid door de mentor’, ‘Ik heb een goed contact met de mentor van mijn 

kind’, ‘Ik zou meer contact willen hebben met de mentor van mijn kind’.  



   
 

   
 

Hierbij de 

resultaten waarbij de rechterbalk (lichtgrijs) staat voor (zeer) tevreden, en de 

donkergekleurde balk voor (zeer) ontevreden. De bovenste balk is steeds de score van onze 

school, waarbij de onderste balk de benchmark reflecteert.  

Te zien is dat er behoefte is aan meer begeleiding vanuit school dan wel vanuit de mentor. 

Ouders willen contact maar het lijkt erop dat daar niet voldoende gehoor aan gegeven wordt. 

Als ingegaan wordt op de schriftelijke antwoorden die gegeven zijn door ouders bij open 

vragen, wordt vaak genoemd ’geen bericht is goed bericht’, ’als we als ouders iets willen 

weten, moeten we er zelf achteraan’, ’er wordt geen vervolgactie gegeven aan vragen die 

we stellen’, ’naast de rapportgesprekken/tienminutengesprekken horen we niets’, ’als het 

goed gaat met je kind, hoor je niks van de school’, ’weinig zicht op ontwikkeling, enkel 

cijfers’.  

Samenvattend geven ouders terug dat school vooral erg reactief is en zowel mentor als 

vakdocent pas laat of zelfs geen contact opneemt. Belangrijk is wel om te noemen dat 

ouders die tevreden zijn, op de open vragen weinig specifieke antwoorden hebben gegeven. 

Dit valt te verklaren omdat het voor hen minder relevant is.  

 

Praktijkcontext 

Vanuit de wetenschap dat ouderbetrokkenheid een prominentere plaats gaat innemen bij 

scholen (De Vries, 2013) wil 2College Durendael daarin stappen zetten. Om de 

mogelijkheden te verkennen wordt een pilot uitgevoerd in klas 1 vmbo gt om te zien wat 

deze startgesprekken op kunnen leveren. Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan bij de 

pilotgroep, maar ook bij de andere ouders van klas 1 en 2 vmbo breed en bij collega’s van 

het team vmbo onderbouw. Op die manier kunnen de verschillende wensen en behoeftes in 

kaart gebracht worden. In schooljaar 2017-2018 worden de pilotgesprekken gevoerd, om 

deze startgesprekken in 2018-2019 in klas 1 breed in te voeren op een manier die bij de 

leerlingen, ouders en mentoren past.  

 

Onderzoeksdoel en –vraag 



   
 

   
 

 

Het doel van dit onderzoek is de ultieme manier te vinden om het startgesprek te 

implementeren in de onderbouw van het vmbo. De vraag luidt dan ook als volgt: Hoe kan het 

startgesprek geïmplementeerd worden in de onderbouw van het vmbo op 2College 

Durendael in schooljaar 2018-2019? 

 

Deze hoofdvraag kan ingedeeld worden in verschillende deelvragen: 

 

Deelvragen 

1. Wat houdt de pilot ‘startgesprekken’ in? 
1.1 Wat wordt verstaan onder het startgesprek?  
1.2 Wat is het doel van het startgesprek? 
1.3 Hoe is het verloop van het startgesprek?  
1.4 Welke handreikingen/hulpmiddelen zijn er voor mentoren ten aanzien van het 
startgesprek?  
1.5 Hoe kunnen de randvoorwaarden geoptimaliseerd worden voor het startgesprek? 
1.6 Heeft een communicatieplan op maat een tijdsbesparend effect gedurende het 
schooljaar?  
1.7 Hoe is de opkomst van ouders en leerlingen bij de startgesprekken? 

 

2. Wat is het effect van het startgesprek?  
2.1 Hoe wordt omgegaan met de opbrengst van het startgesprek? 

 
3. Hoe kan het startgesprek geimplementeerd worden in de onderbouw vmbo van 
2College Durendael? 
3.1 Hoe kan Deep democracy een rol spelen in de implementatie? 
3.2 Hoe kan het bevragen van collega’s helpend zijn in de implementatie? 
3.3 Hoe kan het onderscheid tussen vmbo basis/kader/gt een rol spelen in de 
implementatie? 
3.4 Welke manier/-en leent/lenen zich voor Durendael? 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

Onderzoeksmethode/aanpak  

Tijdsplanning 

 

Deelvragen Onderzoeksactiviteit Planning in de tijd 

1. Wat houdt de pilot 

‘startgesprekken’ in? 
1.1 Wat wordt verstaan onder het 

startgesprek?  
1.2 Wat is het doel van het 

startgesprek? 
1.3 (Hoe is het verloop van het 

startgesprek?)  
1.4 Welke 

handreikingen/hulpmiddelen zijn er 

voor mentoren ten aanzien van het 

startgesprek?  
1.5 Hoe kunnen de 

randvoorwaarden geoptimaliseerd 

worden voor het startgesprek? 
1.6 Heeft een communicatieplan 

op maat een tijdsbesparend effect 

gedurende het schooljaar?  
1.7 Hoe is de opkomst van ouders 

en leerlingen bij de 

startgesprekken? 

 
2. Wat is het effect van het 

startgesprek?  
2.1 Hoe wordt omgegaan met de 

opbrengst van het startgesprek? 

Pilot startgesprekken 

evalueren 

Resultaten analyseren 

Week 52 

 Vragenlijst 

ouders/leerlingen 

startgesprekken 

Enquête opstellen 

Enquête afnemen 

Inventariseren van 

resultaten 

Opstellen week 2,  

afnemen week 3 na 

tienminutengesprekken 

verwerken week 4 

3.1 Hoe kan Deep democracy een 

rol spelen in de implementatie? 
Deep democracy sessie 

met team/groepsinterview 

Bijeenkomst 

Uitwerking 

Bijeenkomst reeds geweest 

Uitwerken week 49 

3.2 Hoe kan het bevragen van 

collega’s helpend zijn in de 

implementatie? 
3.3 Hoe kan het onderscheid 

tussen vmbo basis/kader/gt een 

rol spelen in de implementatie? 

Enquête team 

Enquête opstellen 

Enquête afnemen 

Inventariseren van 

resultaten 

Opstellen week 2,  

afnemen week 3 

verwerken week 4 

3.4 Welke manier/-en leent/lenen 

zich voor Durendael? 
Verwerken en trekken van 

conclusies.  

Evt. gesprek/interview met 

teamleider 

Week 5/6/7/8 ivm 

zwangerschapsverlof 

   



   
 

   
 

 

 

Pilot startgesprekken evalueren 

Voor de uitgevoerde pilot wil ik graag mijn eigen bevindingen op papier zetten. Wat zijn de 

voordelen, wat de nadelen? Welke veranderingen kan ik aanbrengen om de startgesprekken 

in het vervolg nog beter te laten verlopen? Ook ga ik in op wat de meerwaarde voor mij is, of 

het me extra werk heeft opgeleverd en wat de percentages van opkomst zijn.  

De onderzoeksmethode is dus een observatie/analyse van de door mij gevoerde 

gesprekken en de opbrengst daarvan.  

Ik vind het belangrijk om mijn bevindingen onder de loep te nemen en eventueel 

verbeteringen aan te brengen in de aanpak. Dit is iets wat voor de hele onderbouw vmbo 

relevant kan zijn. Het verwerken van de gegevens gaat om een combinatie van subjectieve 

en objectieve gegevens en deze zal ik verder afzetten tegen de ervaring van leerlingen en 

hun ouders.  

 

Vragenlijst ouders/leerlingen startgesprekken 

Om te kijken naar de effectiviteit en de wederzijdse opbrengst van de gesprekken wil ik alle 

leerlingen met hun ouders ook bevragen over de startgesprekken. Het betreft ouders en 

leerlingen van klas b1f, die dit schooljaar begonnen zijn met een startgesprek. De klas 

bestaat uit 22 kinderen, waarvan 11 jongens en 11 meisjes. Ik verstuur de vragenlijsten aan 

alle ouders afzonderlijk, zodat ik van gescheiden ouders eventueel aparte reacties ontvang. 

De gescheiden ouders zijn echter wel allemaal gezamenlijk op de ouderavond verschenen 

(wellicht relevant voor resultaten). 

Ik verwerk de vragenlijst via Qualtrics, zodat de resultaten eenvoudig te analyseren zijn. Het 

gaat hier om een kleinschalig onderzoek dat subjectieve gegevens verzamelt van leerlingen 

en hun ouders. Het geeft wel objectieve cijfers wanneer ik de gegevens met elkaar vergelijk.  

De gegevens verzamel ik om daar een conclusie aan te verbinden met betrekking tot 

verbeteren van de startgesprekken. Ook geeft het inzicht over de behoeftes van ouders ten 

aanzien van vervolggesprekken in het schooljaar.  

 

Vragenlijst ouders/leerlingen gesprekscyclus Durendael 

Om te kijken naar de wensen, behoeften en tevredenheid van de grootste groep ouders en 

leerlingen, de groep die niet deelneemt aan de pilot, wil ik ook een vragenlijst uitzetten onder 

de ouders van klassen 1 en 2 vmbo. Het voordeel hiervan kan zijn dat ik automatisch meer 

respondenten heb, waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn. Ik bevraag hen over de 

huidige gesprekscyclus met daarin de tienminutengesprekken en probeer in kaart te 

brengen wat hieraan verbeterd of veranderd kan worden. Deze vragenlijst wordt eveneens 

verwerkt via Qualtrics en bestaat uit zowel open als gesloten vragen. Ook is er sprake van 

meerkeuzevragen en vragen waarbij een schriftelijke toelichting wordt gevraagd.  

 

Deep democracy sessie met team 

Team vmbo-onderbouw heeft een bijeenkomst gepland staan om de zogenaamde 

speerpunten van het team te presenteren. Voor ouderbetrokkenheid geeft dat ruimte om de 

meningen en standpunten te inventariseren rondom het startgesprek in de onderbouw van 

het vmbo. Met behulp van de technieken van ‘deep democracy’ wordt geprobeerd dit in 

beeld te brengen. Dit is een subjectieve vorm van meten. Het team bestaat uit 29 

teamleden, in de leeftijd van 23 tot en met 64 jaar. Er zijn meer vrouwen(20) dan mannen(9) 



   
 

   
 

in het team. Het grootste deel van het team is mentor klas 1 of 2 (19 mensen). De 

opbrengsten van de ‘brainstormsessie’ ga ik samenvatten en analyseren. Bovendien ga ik 

deze informatie verwerken in een vragenlijst zodat ik ook objectieve cijfers kan verzamelen 

om te komen tot een gezamenlijk gedragen implementatieprogramma.  

 

 

Enquête team 

De enquête wordt als aanvulling op de ‘deep democracy’-sessie gehouden. Hiermee geef ik 

(de reeds omschreven) collega’s nog een keer extra de kans om hun mening te verwoorden, 

voor het geval dat in de bijeenkomst niet helemaal tot zijn recht is gekomen. Bovendien zijn 

er mensen die zich tijdens de brainstormsessie op de achtergrond hebben gehouden, die wil 

ik graag ook bevragen op hun ideeën en voorkeuren. De vragenlijst zal in Qualtrics 

afgenomen worden, zodat de resultaten goed en eenvoudig uit te lezen en te analyseren 

zijn. De bulk aan gegevens geeft dan een nog betrouwbaarder beeld van de voorkeuren en 

wensen van het team.  

Reden om niet alleen de mentoren te bevragen, is dat de andere teamleden wellicht in de 

toekomst ook met het mentoraat en de startgesprekken in aanraking gaan komen en ook 

vakdocenten op de hoogte mogen zijn van de ontwikkelingen binnen de gesprekscyclus. 

Hun inbreng wordt eveneens gewaardeerd en daarom opgenomen in de 

onderzoeksresultaten.  

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

Resultaten  

 

In deze analyse wordt de verzamelde informatie overzichtelijk gepresenteerd. De opbouw is 

aan de hand van de verschillende onderzoeksinstrumenten 
 

De opbouw van de analyse is aan de hand van de praktijkvragen en uitgevoerde data-

onderzoeken.  
Deelvragen 

1. Wat houdt de pilot ‘startgesprekken’ in? 
1.1 Wat wordt verstaan onder het startgesprek?  
1.2 Wat is het doel van het startgesprek? 
1.3 Hoe is het verloop van het startgesprek?  
1.4 Welke handreikingen/hulpmiddelen zijn er voor mentoren ten aanzien van het 
startgesprek?  
1.5 Hoe kunnen de randvoorwaarden geoptimaliseerd worden voor het startgesprek? 
1.6 Heeft een communicatieplan op maat een tijdsbesparend effect gedurende het 
schooljaar?  
1.7 Hoe is de opkomst van ouders en leerlingen bij de startgesprekken? 

 

2. Wat is het effect van het startgesprek?  
2.1 Hoe wordt omgegaan met de opbrengst van het startgesprek? 

 
3. Hoe kan het startgesprek geimplementeerd worden in de onderbouw vmbo van 
2College Durendael? 
3.1 Hoe kan Deep democracy een rol spelen in de implementatie? 
3.2 Hoe kan het bevragen van collega’s helpend zijn in de implementatie? 
3.3 Hoe kan het onderscheid tussen vmbo basis/kader/gt een rol spelen in de 
implementatie? 
3.4 Welke manier/-en leent/lenen zich voor Durendael? 

 
 

 

 



   
 

   
 

1. Wat houdt de pilot ‘startgesprekken’ in? 
1.1 Wat wordt verstaan onder het startgesprek?  
In de pilot startgesprekken, heb ik in de periode tussen de start van het schooljaar en de 

herfstvakantie, alle leerlingen uit b1f en hun ouders uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Ouders konden zelf een datum inplannen, afhankelijk van mijn en 

hun eigen beschikbaarheid. De insteek van het startgesprek was vooral het kennismaken, 

het afstemmen van verwachtingen en de basis leggen voor het contact gedurende de rest 

van het schooljaar.  
Voor ieder gesprek werd maximaal een half uur uitgetrokken. Tijdens het gesprek kunnen 

verschillende zaken besproken worden, de nadruk ligt op kennismaken.  
Na de startgesprekken, wordt de verworven informatie in Magister verwerkt, zodat collega’s 

ook profijt kunnen hebben van deze kennis. Bovendien stel ik een to-do-list samen op basis 

van zaken die nog uitgezocht of nagevraagd moeten worden naar aanleiding van de 

gesprekken. Uiteraard kom ik daar bij de betreffende ouders en leerlingen op terug als dat 

afgesproken is.  
De tienminutengesprekken in december blijven staan en ook de gesprekken in maart/april 

blijven dit jaar onaangepast. Het zou kunnen zijn dat deze in een later stadium of bij de 

implementatie van de startgesprekken opschuiven, een andere invulling krijgen of in zijn 

geheel vervallen.  
Wel heb ik de invulling van de tienminutengesprekken van december grotendeels bij de 

leerlingen gelaten. Zij hebben de agenda opgesteld van de te voeren gesprekken. Zij gaven 

aan waar ze trots op zijn, waar ze zelf nog verbetering in zouden willen zien en welke 

overige zaken ze nog graag willen bespreken.  
 

1.2 Wat is het doel van het startgesprek? 
Het doel van het startgesprek is een positieve kennismaking met leerling en ouders om de 

betrokkenheid van ouders te vergroten. Ook zorgen we hiermee ervoor dat iedereen zich 

gehoord en gezien voelt en voorkomen we dat het eerste oudercontact pas in december is 

of juist naar aanleiding van een voorval plaats moet vinden (incidentgericht). De mentor 

ontvangt (naast de warme overdracht) aanvullende informatie over de leerling uit de eerste 

hand.  
Het startgesprek kan de drempel verlagen voor ouders om contact op te nemen met school 

wanneer er iets speelt bij de leerling waar de mentor van op de hoogte zou moeten zijn.  
 

1.3 Hoe zijn de startgesprekken verlopen, wat heeft het opgeleverd?  
De startgesprekken zijn in mijn beleving heel positief verlopen. Veel ouders waardeerden de 

tijdsinvestering enorm en gaven aan het echt van meerwaarde te vinden. Naar aanleiding 

van de gesprekken merk ik echt dat voor veel mensen de drempel wat lager is om contact 

met me op te nemen.  
Voor de leerlingen denk ik dat de startgesprekken eveneens positief zijn, ook zij weten me 

goed te vinden en proberen problemen vooral eerst zelf met me te bespreken voordat zij hun 

ouders daarin betrekken.  
Wat ik gemerkt heb, is dat de informatie uit de overdracht van de basisschool vaak toch 

gekleurd is. De aanvulling van de leerling en zijn ouders is van grote waarde om het 

totaalbeeld te kunnen zien.  
Voor mij was het heel positief dat ik de gesprekken in mijn eigen tijd kon plannen, zo zijn er 

mensen voor en onder schooltijd geweest, waren er mensen die na schooltijd kwamen en 

waren er diverse avonden beschikbaar waarop de school toch al geopend was voor publiek. 

Op deze manier heb ik de druk van de gesprekken goed weten te verdelen en hebben alle 

ouders een passend moment weten te vinden. Feit blijft dat het een flinke tijdsinvestering is 

maar persoonlijk vind ik het dat echt waard.  



   
 

   
 

Opvallend was dat veel ouderparen samen kwamen, omdat ze er toch veel waarde aan 

hechtten om samen bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit gold zowel voor ouders die bij 

elkaar zijn als voor ouders die gescheiden zijn. Ik heb geen enkel gesprek ‘dubbel’ moeten 

voeren in verband met gescheiden ouders.  
 

1.4 Welke handreikingen/hulpmiddelen zijn er voor mentoren ten aanzien van het 

startgesprek?  
Wanneer een mentor het lastig vindt om het kennismakingsgesprek vorm te geven, kan 

gebruik gemaakt worden van diverse formats. In bijlage 1 voeg ik een bestand toe dat als 

leidraad kan dienen voor het gesprek (hr.nl/gereedschapskist). 
De planning van de oudergesprekken kan verlopen via www.oudergesprekplanner.nl . Dit is 

de site die we op 2College Durendael doorgaans ook gebruiken voor het plannen van 

tienminutengesprekken. Omdat bij mij deze website nog niet op tijd ingericht was, heb ik 

gebruik gemaakt van een Excelbestand met daarin de beschikbare data en tijden. Door dit 

bestand online te delen, konden ouders zichzelf alsnog heel eenvoudig intekenen voor het 

gesprek. Voor dit bestand, zie bijlage 2.  
 

Evaluatie pilot startgesprekken  
De deelvragen 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 zijn reeds beantwoord.  
De deelvragen 1.5 t/m 1.7 beantwoord ik aan de hand van de verzamelde gegevens 

doormiddel van een vragenlijst, ingevuld door de ouders die betrokken zijn bij de pilot. De 

enquête is uitgezet bij alle ouders van klas b1f (beide ouders van 22 leerlingen) en is 

ingevuld door 11 respondenten. Dit geeft een reactiepercentage van gemiddeld 50%, 

hoewel de vragenlijsten anoniem zijn ingevuld en het dus niet terug te herleiden is of er 

kinderen zijn van wie beide ouders de vragenlijst hebben ingevuld. Dit heeft echter geen 

specifieke invloed op de onderzoeksresultaten.  
 

Opkomst en informatieverwerking 
De startgesprekken, gevoerd in de periode september-oktober 2017, zijn door alle ouders 

bezocht. De opkomst van de gesprekken was dan ook 100% voor zowel ouders als 

leerlingen. Dit, in tegenstelling tot de tienminutengesprekken in december, waarbij 4 

leerlingen (van 22 leerlingen in totaal) afwezig waren. Dit is een percentage van 18% 

afwezigheid.  
De verworven kennis en informatie is door de mentor vastgelegd in Magister. Daarnaast 

heeft de informatie gediend als input voor de zogenaamde ‘signaallijst’ waarin per leerling de 

belangrijkste informatie vastgelegd wordt. Deze informatie is als aanvulling op de gegevens 

die door de basisschool verstrekt worden. 
Aan de hand van de gesprekken, heeft de mentor een takenlijst gemaakt, waarop de 

gemaakte afspraken vastgelegd zijn, zodat de mentor hierop terug kon komen bij ouders en 

leerlingen om de vorderingen en afspraken te evalueren.  
Op basis van de inhoud van de startgesprekken heeft de mentor een inschatting gemaakt 

van de contactfrequentie en heeft daar gedurende het schooljaar naar gehandeld. Per mail 

of telefoon is met diverse ouders en leerlingen intensiever contact geweest dan met 

anderen.  
 

Aanpak en doel 
Binnen de pilot startgesprekken is door de mentor gekozen voor een flexibele tijdsplanning 

van de gesprekken met behulp van een Excel-bestand dat door de ouders ingevuld kon 

worden. Het doel, nader kennis maken met de ouders en het verlagen van de drempel, is 

volgens de mentor behaald. Ook uit de toelichting van de vragen uit de vragenlijst is 

http://www.oudergesprekplanner.nl/


   
 

   
 

herhaaldelijk gebleken dat ouders de gesprekken ook als drempelverlagend hebben 

ervaren.  
In de pilot is gebruik gemaakt van een formulier dat als zogenaamde ‘back-up’ kon fungeren 

voor de gespreksonderwerpen. Hier is nagenoeg geen gebruik van gemaakt, behalve als 

notulering van de informatie.  
 

Randvoorwaarden 
Ouders en leerlingen 
Het startgesprek is succesvol gebleken wanneer daar zowel mentor als ouders en leerling bij 

het gesprek aanwezig zijn. Het doel van kennismaken is wederzijds en legt een positieve 

basis om vanuit daar de samenwerking aan te gaan.  
De timing van het gesprek aan het begin van het schooljaar, in de periode tussen 

brugklaskamp en de herfstvakantie is als positief ervaren door zowel mentor als ouders. 

100% van de ouders geeft aan dit moment als ‘op tijd’ te zien. Toelichting hierop is onder 

andere het tijdig kennismaken met de mentor en het vroegtijdig signaleren van eventuele 

problemen. Een enkeling geeft specifiek aan de timing na het schoolkamp en toch in het 

begin van het schooljaar bijzonder te waarderen. 
De duur van het gesprek in de pilot was 30 minuten. Dit is door de mentor als positief 

ervaren, hoewel er soms tijd over was. Een richtlijn van 20 à 30 minuten zou gehanteerd 

kunnen worden. Ouders geven in de toelichting aan bij een tienminutengesprek dit te kort 

vinden om belangrijke zaken te bespreken.  
De planning van het oudergesprek met behulp van een gestandaardiseerd digitaal 

planningshulpmiddel wordt door de ouders gewaardeerd. 
Tijdens de pilot zijn geen specifieke afspraken gemaakt over het vervolg op het gebied van 

communicatie op maat. Uit de vragenlijst blijkt dat ouders dit wel zouden waarderen. Ook 

andere afspraken zouden nog concreter vastgelegd mogen worden voor zowel ouders als 

leerling en mentor.   

Vragenlijst ouders/leerlingen startgesprekken 

Waardering van het startgesprek 
De ouders van klas b1f beoordelen de startgesprekken louter met voldoende cijfers. 9% van 

de ouders geeft het cijfer 7, 45% geeft het cijfer 8, 27% geeft het cijfer 9 en zelfs 18% geeft 

het cijfer 10. De ouders geven in hun toelichting vooral aan dat het gewaardeerd werd dat de 

leerling echt deelnam aan het gesprek met drie partijen: de mentor, de ouders en de leerling 

zelf. Ook geven ze aan dat het kennismaken met de mentor de overgang tussen basisschool 

en voortgezet onderwijs versoepelt. Aan de ene kant geeft men terug dat het fijn is om 

wederzijdse verwachtingen af te stemmen, anderzijds mogen voor sommige ouders en 

leerlingen de afspraken nog iets concreter gemaakt worden.  
 

Ervaring van het startgesprek 
Positieve aspecten die genoemd worden zijn de volgende: de betrokkenheid en het serieus 

nemen van het kind, een open gesprek in begrijpelijke taal waarbij de leerling ook zijn 

aandeel heeft, wederzijdse verwachtingen afstemmen, sfeer van het gesprek en relatie met 

de leerling, goed geïnformeerde mentor, ruimte om informatie uit te wisselen, openheid en 

gehoord worden. Twee ouders geven aan nog iets gemist te hebben in het startgesprek en 

wel de concrete afspraken tussen ouders, leerling en mentor zodat deze afspraken later 

geëvalueerd kunnen worden. Nog specifieker geeft een ouder aan afspraken te willen zien 

over schoolgedrag, actieve studiehouding in de klas, omgaan met afwezigheid en het 

inhalen van eventueel gemiste toetsen.  
Wat ouders bijzonder bij is gebleven aan het startgesprek zijn de volgende zaken: ouders en 

kinderen voelen zich gehoord tijdens het gesprek, ze weten wat ze aan de mentor hebben, 



   
 

   
 

vertrouwen in het kind en de positieve sfeer, de kennismaking met de mentor, de veilige 

(spreek)omgeving voor ouder en kind.  

 

Gesprekscyclus 
Wanneer ouders van de pilotgroep desgevraagd aangeven hoe zij het tienminutengesprek in 

december beoordelen, zijn zij positief. Het gesprek scoort enkel voldoendes: 4x het cijfer 7, 

3x het cijfer 8, 2x het cijfer 9 en 1x het cijfer 10. Toelichting hierbij: prettig om tussentijds 

contact te hebben, positieve benadering, bespreken voortgang, verlagen van de drempel 

met school/mentor. Aandachtspunten die aangestipt worden zijn: erg kort, jammer dat er 

geen ruimte is om met de vakdocent in gesprek te gaan. De timing van het gesprek ervaart 

iedereen als zijnde ‘op tijd’. Wanneer de timing van het tienminutengesprek wordt 

beoordeeld in een fictieve situatie, indien het startgesprek niet had plaatsgevonden, geeft 

90% aan het gesprek dan ‘te laat vindt’. 10% (1 respondent) vindt het tienminutengesprek 

dan op tijd. Toelichting hierbij is dat ouders het prettig vinden al eerder te weten met wie de 

leerling gesprekken heeft, vroegtijdige kennismaking met de mentor om te weten wat je aan 

elkaar hebt, december is laat voor een eerste ontmoeting, het is een nieuwe wereld en een 

nieuwe omgeving; er gebeurt veel, dan is december te laat om voor het eerst met elkaar in 

gesprek te gaan.  
70% van de ouders van de pilotgroep heeft zelf nog contact opgenomen met de mentor 

gedurende het schooljaar om uiteenlopende redenen. 30% heeft dat niet gedaan.  
Ten aanzien van de meest wenselijke gesprekscyclus zijn de resultaten wisselend.  
Op de vraag: ‘Welke onderdelen zijn voor u van belang in de gesprekscyclus met school?’ 

worden de volgende antwoorden gegeven.  
 

 

Welke onderdelen 
zijn voor u van 
belang in de 
gesprekscyclus met 
school?           

 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

startgesprek x x x x x x x x x x 

tienminutengesprek 
1 x x x x x  x  x x 

tienminutengesprek 
2 x x x x x  x x x x 

contact op maat 
wanneer relevant x x x  x x x  x x 

contact met 
vakdocent wanneer 
relevant x  x x x x x   x 

spreekuur met 
vakdocent naar 
keuze ipv 
tienminutengesprek x    x   x   

anders     x      

 

Te zien is dat alle ouders hun voorkeur geven aan het startgesprek in het begin van het 

schooljaar. Daarnaast blijven de keuzes voor het tienminutengesprek bij rapport 1 en 2 ook 

nog populair, deze wordt nog 8x en 7x gekozen. Opvallend is dat wanneer de keuze voor 



   
 

   
 

rapportgesprek 1 geschrapt wordt, hier de keuze gemaakt wordt voor een contactmoment 

met de vakdocent.  
De ouders waarderen het contact op maat via mail of telefonisch, dit blijkt uit een percentage 

van 80% van de ouders dat deze keuze aangeeft. Ook wordt door 70% van de ouders 

gekozen voor contact met de vakdocent wanneer dit relevant is. In de toelichting wordt 

hierbij door één respondent zeer expliciet aangegeven dat hier meer behoefte aan is en dat 

dit enorm gemist wordt. “Vakdocenten ondernemen geen actie als een kind achteruit gaat. 

Terwijl dat met een goede samenwerking misschien niet nodig is. Hier ontbreekt passie voor 

de leerling”. Drie van de tien respondenten kiest dan ook voor een spreekuur met een 

vakdocent in plaats van een standaard tienminutengesprek.  

Waardering tienminutengesprek 

Het tienminutengesprek wordt eveneens positief beoordeeld door ouders. Te weten: het 

cijfer 7 (40%), het cijfer 8 (30%), het cijfer 9 (20%) en het cijfer 10 (10%).  
Als uitleg hiervan komen de volgende zaken ter sprake: ‘positieve ervaring van het gesprek’, 

‘jammer dat er weinig ruimte is om met vakdocenten in gesprek te gaan; het zou fijn zijn als 

deze zelf ook contact opnemen met ouders’, ‘het gesprek was niet oordelend maar wel 

constructief’, ‘bespreken van de voortgang van het kind en bepalen van aandachtspunten’, 

‘tien minuten is wel erg kort’, ‘ goed om tussentijds in gesprek te zijn; maakt de drempel voor 

contact met school/mentor laag’.  
Ouders beoordelen de timing van het tienminutengesprek in december unaniem als ‘op tijd’.  
Wanneer echter gevraagd wordt wat men van de timing had gevonden als het startgesprek 

níet had plaatsgevonden, vindt 90% dit ‘te laat’ en beoordeelt 10% de timing ‘op tijd’.  
Toelichting van deze waardering: Ouders geven aan het prettig te vinden om te weten met 

wie het kind gesprekken voert, het is fijn om meteen in het schooljaar te weten wat je aan de 

mentor hebt. Als er ‘probleempjes’ zijn, is december wel heel laat voor de eerste ontmoeting. 

Ouders ervaren het voortgezet onderwijs als een nieuwe wereld en vinden december dan te 

laat om met elkaar in gesprek te gaan.  

Vragenlijst ouders/leerlingen gesprekscyclus Durendael 
 

 

Uit de vragenlijst die is uitgezet onder alle ouders van klas 1 en 2 vmbo, blijkt dat er veel 

animo is voor een startgesprek. Van de 129 respondenten, geven 118 ouders (91%) aan dat 

het startgesprek ze een goed idee lijkt. Opvallend hierbij is dat zowel de ouders van klas 1 

als van klas 2 meerwaarde zien in het startgesprek aan het begin van het schooljaar.  

De beoordeling van het eerste tienminutengesprek varieert tussen het cijfer 4 (2 

respondenten) en het cijfer 10 (6 respondenten). De meeste respondenten kozen voor de 

beoordeling van het gesprek met het cijfer 8 (55 respondenten). De gemiddelde beoordeling 

komt uit op het cijfer 7,5. Onderbouwing die voor de cijfers die gegeven worden is onder 

andere: prima gesprek maar voor een eerste contact wat kort, verspilde tijd en moeite als er 

niets te bespreken valt, initiatief bij de leerling voor verbeterpunten, het gesprek verliep 

prima maar 10 minuten is niet genoeg om recht te doen aan het kind, kernachtig en to the 

point, geen verslagje of terugkoppeling van gemaakte afspraken, eenrichtingsverkeer, te 

kort, er mag meer initiatief in de vorm van voorbereiding bij de leerling komen te liggen.  



   
 

   
 

Wanneer gekeken wordt naar de timing van het tienminutengesprek dan is de meerderheid 

(83%) hierover positief. Deze groep geeft aan het gesprek op tijd te vinden. Wel wordt als 

toelichting gegeven dat er vaker een terugkoppeling mag zijn.  

Van alle ouders van klas 1 en 2 geeft de helft aan zelf nog contact opgenomen te hebben 

met de mentor gedurende het schooljaar. De respondenten die aangeven geeft contact 

opgenomen te hebben, zagen daar geen reden toe. Ouders geven aan dat 

informatievoorziening vooral via hun kind en de mentor verloopt.  

De onderdelen die voor ouders een belangrijke rol spelen in de gesprekscyclus is de 

uitkomst als volgt in onderstaande tabel.  

 

 



   
 

   
 

 
Hieruit valt af te leiden dat 56% van de respondenten voorstander is van het startgesprek. 

Het huisbezoek is met 2% van de reacties beduidend minder vaak gekozen. De 

tienminutengesprekken naar aanleiding van rapporten 1 en 2 worden door respectievelijk 

68% en 63% van de ouders gekozen. Het contact op maat per mail of telefoon wordt 

gekozen door 60% van de respondenten. Voor wat betreft het contact met de vakdocent zijn 

de reacties wisselend. 45% vindt het belangrijk contact te hebben met de vakdocent indien 

relevant. 6% geeft aan gebruik te willen maken van een spreekuur met een vakdocent naar 

keuze in plaats van een tienminutengesprek. De optie ‘spreekuur naast een 

tienminutengesprek’ is niet bevraagd en daar kan dan ook geen uitslag over gegeven 

worden.  
 

  

 

1.6 Heeft een communicatieplan op maat een tijdsbesparend effect gedurende het 

schooljaar?  
Dit is een vraag die vervolgonderzoek vraagt. In de pilot heb ik nog geen aangepast 

communicatieplan gehanteerd. Wel valt me op dat mensen de mentor sneller weten te 

vinden en dat niet voor iedereen een tienminutengesprek noodzakelijk is. Er zijn 

voorbeelden te noemen waarbij de week van te voren nog een uitgebreid gesprek met 

ouders heb gevoerd, terwijl het tienminutengesprek de week erop wel doorgang vond maar 

dan met de leerling erbij. Daarin zou wat meer efficiëntie aangebracht kunnen worden. Een 

communicatieplan op maat, met bijvoorbeeld afspraken over de frequentie of de ‘weg van 

het contact’ (een gesprek op school, via de telefoon of een update per mail) zou daarin 

uitkomst kunnen bieden. Aan het begin, bij het voeren van de gesprekken is het zeker een 

tijdsinvestering maar door de gesprekken flexibel in te plannen, kan dit beperkt worden.  
 

1.7 Hoe is de opkomst van ouders en leerlingen bij de startgesprekken? 
Zoals al eerder gesteld was in de pilot de opkomst van de startgesprekken 100%. Ik denk 

dat het eraan bijdraagt dat ouders de gesprekken zelf plannen en dat de aanwezigheid van 

de leerling verplicht is. Bij de startgesprekken waren alle leerlingen aanwezig, bij de 

tienminutengesprekken van december was dit niet het geval. Ik denk dat de meerwaarde 

van de aanwezigheid van de leerling bij het startgesprek aanzienlijk is en dan ook als eis 

gesteld zou moeten worden.  
 

2. Wat is het effect van het startgesprek?  



   
 

   
 

2.1 Hoe wordt omgegaan met de opbrengst van het startgesprek?  
De informatie die opgedaan is tijdens het startgesprek, is opgenomen in Magister. De 

informatie die belangrijk is voor andere lesgevende docenten is daarin terug te vinden. De 

startgesprekken geven ook input voor de taken van de mentor. Als er vragen of 

onduidelijkheden zijn bij ouders en leerling, dient de mentor hier achteraan te gaan en 

daarop terug te komen bij de mensen. Op deze manier blijft de communicatiecirkel klein en 

voelen ouders en leerlingen zich gehoord door de school.  

Het contact met de ouders is verbeterd en de zogenaamde ‘lijntjes’ zijn korter. Ouders weten 

de mentor tijdig te vinden alvorens problemen escaleren.  
 

3. Hoe worden veranderingen binnen de school geïntroduceerd/geïmplementeerd?  
3.1 Hoe kan Deep democracy een rol spelen in de implementatie? 
Door het onderwerp tijdens een vergadering te bespreken in de vorm van een ‘gesprek op 

voeten’ worden collega’s al warmgemaakt voor de op handen zijnde verandering. De 

startgesprekken gaan beginnen met ingang van volgend jaar en input daarvoor ligt onder 

anderen bij de docenten. Om hen niet te passeren en hen te betrekken bij de invoering is 

gekozen om deze werkvorm toe te passen in de vergadering. Vragen en opmerkingen 

konden tijdens deze bijeenkomst eveneens gesteld/geplaatst worden. De betrokken 

collega’s hebben input geleverd die gebruikt is bij de invoer van de pilot. Ook wordt hun 

input meegenomen in het vervolgtraject met het oog op de veranderende gesprekscyclus.  

 

3.2 Hoe kan het bevragen van collega’s helpend zijn in de implementatie? 
Wellicht is de Deep Democracy-bijeenkomst niet voldoende voor alle teamleden om zich 

onderdeel te voelen van het besluit. Ook kan het zijn dat mensen tijdens de bijeenkomst 

weinig of geen input geleverd hebben en dit toch nog willen doen. Ook kan het informatie 

bevestigen of aanvullen die tijdens de bijeenkomst niet aan de orde gekomen is. Ten slotte 

biedt het ruimte aan mensen die hun mening toch nog bijgesteld hebben of tijdens de 

vergadering niet in de mogelijk waren om hun mening te delen.  

 

 

Uit de vragenlijst, uitgezet onder collega’s van klas 1 en 2 vmbo, blijkt dat de meningen 

verdeeld zijn. Zowel mentoren als niet-mentoren zijn bevraagd en van de 17 respondenten 

geeft 53%(9 personen) aan het startgesprek het meest geschikt te vinden voor klas 1 en 

47% (8 personen) geeft aan dit voor zowel klas 1 als klas 2 een zinvol idee te vinden.  

 
 

Naast dat collega’s het startgesprek belangrijk vinden, lijkt het hen ook van meerwaarde als 

docent, werkdrukverhogend, bijdragen aan de ouderbetrokkenheid en veel tijd kosten. De 

collega’s van klas 2 zijn kritischer als het aankomt op tijdsinvestering en werkdrukverhoging. 

Aan de toelichting valt af te leiden dat in eerste instantie de startgesprekken in klas 1 de 

voorkeur geniet. De meeste collega’s geven wel aan dat de extra tijdsinvestering aan het 



   
 

   
 

begin van het jaar, zich uit zal betalen in de loop van het schooljaar door de band die reeds 

opgebouwd is met ouders.  

 

De voorkeur van collega’s gaat er in de gesprekscyclus naar uit dat er vooral contact op 

maat gehanteerd wordt. Daarnaast zijn er ook nog collega’s die de bestaande 

rapportgesprekken wel in stand willen houden. De gesprekscyclus is echt een onderwerp 

waar nader onderzoek naar gedaan moet worden om dit naar ieders tevredenheid te kunnen 

aanpassen.  
 

 

3.3 Hoe kan het onderscheid tussen vmbo basis/kader/gt een rol spelen in de 

implementatie? 
Vanuit de Deep Democracy-bijeenkomst kwam naar voren dat er verschillende opvattingen 

zijn in de benadering van ouders en leerlingen uit verschillende niveaus. Een idee dat 

geopperd werd, was onder anderen het doen van huisbezoeken. Dit werd door de mentoren 

van de basis- en kaderklassen beter gewaardeerd dan door de collega's van vmbo-gt. Het 

kan ook zeker een mogelijkheid zijn om dit optioneel te houden voor de mentoren. Wanneer 

zij meerwaarde zien in een huisbezoek, kan dit uitgevoerd worden en wanneer een 

startgesprek op school volstaat, kan hieraan vastgehouden worden. Wel is het raadzaam 

hier goed over na te denken zodat niemand (ouders en leerlingen) zich gepasseerd of 

verplicht voelt een bepaalde behandeling te ondergaan. Een advies aan mentoren kan zijn 

wel een keuze te maken voor de hele groep: dan wel huisbezoeken dan wel startgesprekken 

op school om dit soort problemen te voorkomen.  
 

3.4 Welke manier/-en leent/lenen zich voor Durendael? 
Als gekeken wordt naar de verschillende onderzochte onderdelen, kan een aantal 

conclusies getrokken worden.  
Alle pilot-ouders zijn vóór het behouden van het startgesprek in klas 1, dit geldt ook voor de 

meerderheid van de ouders van klas 1 en 2 die de vragenlijst in hebben gevuld. Onder 

mentoren is verdeeldheid over de invoer van het startgesprek maar de meerderheid is voor 

het startgesprek in klas 1.  
Er is behoefte aan autonomie onder docenten. Aanbevolen wordt om de docenten zelf het 

moment te laten plannen tussen einde voorgaand schooljaar en herfstvakantie in het nieuwe 

schooljaar om de startgesprekken plaats te laten vinden. De duur van het startgesprek kan 

variëren tussen 15 en 30 minuten. Als leidraad voor het gesprek zijn diverse materialen 

beschikbaar die in de bijlage te vinden zijn.  
Mentoren kunnen zelf de oudergesprekken plannen met behulp van 

oudergesprekplanner.nl. Zij kunnen gebruik maken van de tijd dat de school open is tijdens 

reguliere openingstijden alsmede de avondopenstellingen voor bijvoorbeeld informatie-

avonden of andere bijeenkjmsten. Eventueel overleg hierover is gewenst bij uitzonderingen 

of twijfel over de openingstijden van de school. Het is hierbij zeer belangrijk om aan ouders 

en leerlingen te communiceren waar de gesprekken plaatsvinden.  
 

Deep Democracy 

 

Uit de bijeenkomst ‘deep democracy’ blijkt dat er onder docenten animo is voor het 

startgesprek, maar dat over een aantal zaken de meningen nogal verdeeld zijn. 
De plaats van het startgesprek (op school of in de vorm van huisbezoek) zou optioneel 

gelaten kunnen worden. Een andere optie zou kunnen zijn om voor de basisafdeling (en evt. 

kader) huisbezoeken af te spreken en voor de andere richtingen het startgesprek op school 



   
 

   
 

plaats te laten vinden.  
Daarnaast zijn er vragen over de faciliteiten voor de extra tijdsinvestering. Dit zou al in enige 

mate opgeheven kunnen worden door de gesprekken bijvoorbeeld in de laatste schoolweek 

van het voorgaande schooljaar plaats te laten vinden of juist in het begin van het nieuwe 

schooljaar op de eerste dagen ruimte in te plannen voor de gesprekken. Er kan nagedacht 

worden over de beschikbaarheid (openingstijden) van de school zodat er vaste tijden 

kunnen zijn waarop de gesprekken plaats kunnen vinden of juist de flexibiliteit dat mensen 

hun gesprekken in kunnen plannen op momenten waarop het hen het beste uitkomt.  
Een andere vraag zou aan de schoolleiding voorgelegd kunnen worden om te zien in 

hoeverre er faciliteiten gegeven kunnen worden voor de extra tijdsinvestering.  
Daaropvolgend kunnen de startgesprekken ook van invloed zijn op de verdere 

gesprekscyclus gedurende de rest van het schooljaar. De mentor kan met ouders en kind 

afstemmen om op bepaalde momenten en via bepaalde wegen te communiceren. Dit hoeft 

niet automatisch te betekenen dat iedereen gedurende de rest van het schooljaar nog 2 

gesprekken heeft. Dit zou ook telefonisch of per mail kunnen geschieden om de mentor wat 

te verlichten van de tijdsinspanning. 

Wat vooral belangrijk is, is dat de bevindingen uit het startgesprek vastgelegd worden in 

Magister en dat gemaakte afspraken ook genoteerd worden en dat daar ook opvolging aan 

gegeven wordt.  

Tijdens de bijeenkomst wordt ook gesproken over het verkennen mogelijkheden van 

vakdocentgesprekken. Dit is onderwerp voor nader onderzoek naar het aanpassen van de 

gesprekscyclus.  
Een aantal collega’s heeft behoefte aan een harde eis voor wanneer de gesprekken gevoerd 

dienen te zijn als controlemoment. Dit moment zou kunnen zijn na de herfstvakantie als 

uiterlijke datum voor het voeren van de gesprekken. Docenten hebben behoefte aan 

autonomie en geven aan zelf de regie te willen houden over de gespreksduur van het 

startgesprek. Richtlijn hiervoor is tussen 15-30 minuten.  

Eisen aan het gesprek zijn zowel leerling als ouder(s) aanwezig en gelieve geen 

‘gescheiden’ gesprekken te voeren omdat juist het samen zitten, met dezelfde visie ten 

aanzien van het kind als grote meerwaarde wordt gezien. Bovendien zorgt dit voor extra 

tijdsinvestering en dat is niet wenselijk. 



   
 

   
 

Conclusie en aanbeveling 

 

In mijn beleving heeft dit onderzoek veel bijgedragen aan het praktijkprobleem. Binnen de 

pilot zijn veel positieve reacties van alle betrokkenen en de verschillende instrumenten om 

data te verzamelen dragen bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.  
 

In de conclusie wordt antwoord gegeven op de deelvragen (voor zover dat nog niet gedaan 

is) en wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: Hoe kan het startgesprek 

geïmplementeerd worden in de onderbouw van het vmbo op 2College Durendael in 

schooljaar 2018-2019? 

 

 

1. Wat houdt de pilot ‘startgesprekken’ in? 
Deelvraag 1 richt zich op de inhoud van de pilot ‘startgesprekken’. Kort gezegd gaat het om 
een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar waarbij mentor, leerling en 
ouder(s) aanwezig zijn. Doel van het gesprek is wederzijdse kennismaking om de basis voor 
een goede relatie te leggen. Belangrijk hierbij is dat de verslaglegging helder is en afspraken 
duidelijk vastgelegd worden zodat hierop terug gekomen kan worden gedurende het 
schooljaar. Voordelen zijn kennismaking, laagdrempeligheid en positieve insteek. Bovendien 
worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken. 

2. Wat is het effect van het startgesprek?  
Deelvraag 2 heeft te maken met het effect van het startgesprek. Uit de vragenlijsten is 
gebleken dat de betrokken collega’s en ouders veel meerwaarde hechten aan het 
startgesprek. Het startgesprek zorgt voor een band van vertrouwen tussen ouders, leerling 
en mentor waarin verwachtingen afgestemd worden. Bevindingen worden vastgelegd in 
Magister, waardoor vakdocenten hier voordeel uit kunnen halen omdat deze op de hoogte 
zijn van informatie en gemaakte afspraken. Ouders en leerlingen weten de mentor sneller te 
vinden dankzij het startgesprek en laten ‘problemen’ minder lang liggen maar kaarten ze 
direct aan.  
Volgens diverse ouders mogen er nog wel iets meer concrete doelen geformuleerd worden 
aan het begin van het schooljaar waar gedurende het schooljaar aandacht aan besteed 
wordt. 

 
3. Hoe kan het startgesprek geimplementeerd worden in de onderbouw vmbo van 
2College Durendael? 
 
Deelvraag 3 richt zich op de implementatie van het startgesprek op 2College Durendael. In 
het team onderbouw-vmbo was reeds een cursus ‘Deep democracy’ gevolgd. Volgens de 
opbouw van deze methode, hebben we binnen het team de meningen verkend en gekeken 
waar nog weerstand zat ten aanzien van het onderwerp. Ook was deze methode zeer 
geschikt om draagvlak te creëren en te bepalen in welke leerlaag we het startgesprek het 
beste kunnen introduceren.  
De vragenlijst die uitgezet is onder collega‘s, heeft veel waardevolle informatie opgeleverd, 
naast de Deep Democracy-sessie.  In de vragenlijst konden collega’s toch nog iets meer 
informatie geven dan in de bijeenkomst of ze konden een uitgebreidere toelichting geven. Uit 
de vragenlijst bleek dan ook dat er een grotere voorkeur was voor implementatie van het 
startgesprek in klas 1 dan zowel in klas 1 als 2. Daarnaast was de vragenlijst op sommige 
vlakken ook bevestigend, wat ondersteunend is voor de betrouwbaarheid van de informatie.  
Er is in het eerste implementatiejaar (2018-2019) geen onderscheid gemaakt tussen basis, 
kader en gt. In de verkenning leek er behoefte te zijn aan verschil tussen huisbezoeken en 
startgesprekken maar we hebben toen besloten om dat onderscheid bij de mentoren zelf te 



   
 

   
 

laten liggen. In het vervolgonderzoek zal ingegaan worden op hoe dit bevallen is en hoe we 
hier verder mee om moeten gaan bij het aanpassen van de gesprekscyclus.  
 

Antwoord op de hoofdvraag 
Om antwoord te geven op de hoofdvraag ‘Hoe kan het startgesprek geïmplementeerd 
worden in de onderbouw van het vmbo op 2College Durendael in schooljaar 2018-2019?’ 
kan gesteld worden dat het startgesprek naar aanleiding van een succesvolle pilot in 
schooljaar 2017-2018 in schooljaar 2018-2019 gestart is met de implementatie in de 
volledige eerste klas vmbo op 2College Durendael. Draagvlak is gecreëerd doormiddel van 
sessies Deep Democracy en een aanvullende vragenlijst. De richtlijnen van het startgesprek 
zijn gebaseerd op de theorie van De Vries (2003, 2010) en Lusse (2013, 2014). De 
bevindingen worden vastgelegd in Magister zodat mentor en vakdocenten op de hoogte zijn 
van informatie en gemaakte afspraken. Bij behoefte aan structuur tijdens het gesprek kan er 
gebruik gemaakt worden van diverse hand-outs, te vinden in de bijlagen. Naar aanleiding 
van een succesvolle pilot in schooljaar 2017-2018 is in schooljaar 2018-2019 gestart met de 
implementatie in de volledige eerste klas vmbo op 2College Durendael. In een 
vervolgonderzoek zal ingegaan worden op eventuele verbetering van de verdere 
gesprekscyclus.  
 

Aanbeveling aan 2College Durendael 
 

Op basis van de onderzochte gegevens, verkregen uit theorie en vragenlijsten, vanuit 

verschillende hoeken: medewerkers, pilot-ouders en ouders van klas 1 en 2 vmbo kan een 

aanbeveling worden gedaan.  

 

Uit de vragenlijsten blijkt dat 100% van de pilot-ouders positief staat tegenover de invoer van 

het startgesprek. De ondervraagde ouders van de overige klassen 1 en 2 staan ook voor het 

merendeel positief tegenover de invoer van het startgesprek. Echter, het merendeel van de 

mentoren van klas 2 ziet meer nut in het invoeren van het startgesprek voor klas 1 dan voor 

zowel klas 1 en 2.  

 

Startgesprek in klas 1 
Voor de aanbeveling betekent dit dan ook dat geadviseerd wordt het startgesprek in 

schooljaar 2018-2019 te introduceren voor de mentoren, leerlingen en ouders van klas 1. De 

voorkeur gaat ernaar uit om ook gescheiden ouders, indien mogelijk, samen met het kind op 

gesprek te ontvangen. Openheid naar alle kanten staat centraal in het 

kennismakingsgesprek en zou daarmee ook mogelijk moeten kunnen zijn. Bij grote 

uitzondering zou een aparte afspraak met beide ouders gemaakt kunnen worden, maar dit is 

niet wenselijk. Belangrijkste redenen voor het startgesprek zijn het verlagen van de drempel 

voor ouders richting school, het vroegtijdig kennismaken voordat incidenten plaatsvinden, de 

betrokkenheid van ouders te vergroten en de overgang tussen de basisschool en het 

voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. In een open setting verklaren ouders, 

leerling en mentor aan elkaar samen het beste met het kind voor te hebben.  
 

  

Faciliteiten 
Om de werkdruk niet te veel te verhogen en de gesprekken niet te tijdrovend te laten zijn, 

zou tegemoet gekomen kunnen worden aan de docenten.  
 

Planning 



   
 

   
 

De meningen over de planning lopen uiteen, het lijkt me dan ook raadzaam hierin mentoren 

autonomie te laten behouden en hen deze zelf te laten plannen met behulp van de nieuwe 

oudergespreksplanner. We kunnen hiervoor wel faciliteiten creëren om dit voor mentoren zo 

flexibel en efficiënt mogelijk in te plannen.  
Voor de startgesprekken krijgen mentoren de vrijheid deze in hun eigen agenda in te 

plannen. Wel wordt verzocht om de school minimaal twee avonden open te stellen zodat 

mentoren ook gebruik kunnen maken van deze ruimere openingstijden.  
Het tijdsbestek waarin collega’s de gesprekken zouden willen plannen, varieert tussen de 

laatste schoolweek (als dan de klassen al bekend zijn) tot en met de herfstvakantie. Op 

basis van de verschillende ideeën zou ik voorstellen dat alle mentoren klas 1 binnen die tijd 

hun oudergesprekken gevoerd hebben en gerapporteerd hebben in Magister. Zij kunnen 

binnen die tijd hun eigen planning aanhouden. Vanuit de school(leiding) zou dan de 

avondopenstelling gefaciliteerd moeten worden voor minimaal twee avonden.  
Andere faciliteiten voor docenten waaraan gedacht kan worden zijn het uitroosteren van 

docenten voor bepaalde dagdelen (collectief of op aanvraag) of het inzetten van een 

studiedag om de gesprekken te plannen en te voeren.  
 

Afhankelijk van de voorkeur van de mentor, kan het startgesprek tussen 15 en 30 minuten 

duren. Dit geeft voldoende tijd voor kennismaking en volstaat om de belangrijkste informatie 

uit te wisselen. Wanneer gekozen wordt voor een huisbezoek, in plaats van startgesprek op 

school, zal de afspraak doorgaans eerder richting 45 minuten neigen.  
 

Ondersteuning voor mentor 
Voor wat betreft de ondersteuning van mentoren in het startgesprek, zijn diverse formats 

beschikbaar die handvatten kunnen bieden voor de richtlijnen voor het gesprek. Deze zijn 

bijgevoegd als bijlage bij dit document.  
Het gaat om een format met aanwijzingen voor het gespreksverloop, een lijst met 

onderwerpen die tijdens het gesprek besproken kunnen worden en een format om de 

informatie vast te leggen in Magister. Voorstel is om de notitie in Magister direct te labelen 

als ‘overdrachtsdocument’ waardoor dit voor de mentor aan het einde van het jaar 

tijdsbesparend kan werken.  
 

Gesprekscyclus op maat 

Vanwege de tijdsinvestering van het startgesprek, zou overwogen kunnen worden om de 

verdere gesprekscyclus tussen mentor, leerling en ouders, ook aan te passen. Echter, zowel 

ouders als collega’s geven geen duidelijke voorkeur om bepaalde onderdelen van de cyclus 

over te slaan of te vervangen.  
De voorkeur voor rapportgesprek 1 blijft bij iedereen bestaan. Vervolgens is er verdeeldheid 

over rapportgesprek 2, contact op maat wanneer relevant en de rol van de vakdocent (al dan 

niet in spreekuurvorm). Ook is er animo voor een gesprekscyclus op maat S-M-L, daarvoor 

zou in de rest van het schooljaar meer concreetheid gezocht moeten worden. Ook de 

verplichting aan mentoren om, naast het startgesprek, minimaal twee keer contact te hebben 

zou een optie kunnen zijn voor een nieuwe indeling van de gesprekscyclus.  
Wel staat buiten kijf dat de rol van vakdocenten meer aanwezig mag zijn. Uit de 

vragenlijsten komt vaak naar voren dat Durendael op dit gebied beter zou moeten 

anticiperen. Bijvoorbeeld bij het halen van een ‘X’ aantal onvoldoendes dat er door de 

vakdocent verplicht contact opgenomen wordt met ouders. Dit zou ergere problemen kunnen 

voorkomen en tegelijkertijd ook meer vertrouwen wekken bij ouders en leerlingen omdat we 

daarmee onze betrokkenheid bij de leerlingen laten zien.  
 



   
 

   
 

Rol van de vakdocent 
In de vragenlijst werd gevraagd naar de behoefte van ouders aan contact met de vakdocent. 

Ongeveer 20% van de ouders geeft aan dat deze ook een rol mogen hebben in de 

gesprekscyclus. Bovendien wordt in de oudertevredenheidsonderzoeken, eerder uitgevoerd, 

ook nadrukkelijk aangegeven dat de vakdocent te weinig betrokken overkomt bij de 

leerlingen. Hier zou het beleid op aangepast kunnen worden.  
 

Ouderinformatieavond 

De ouderavond van klas 1 is wenselijk om te behouden. Uit een eerdere rondvraag in de 

resonansgroep is gebleken dat nieuwe ouders veel behoefte hebben aan informatie over de 

school en een contactmoment met andere ouders en de nieuwe mentor. De invulling van de 

avond zou wel onder de loep genomen kunnen worden. De informatie die beneden centraal 

gegeven wordt aan alle ouders moet zeer beknopt zijn en zich beperken tot de meest 

relevante info. De mentor kan dan in de klas met de ‘eigen ouders’ aandacht besteden aan 

kennismaking, rol van de mentor of een interactieve wijze om de ouders meer bekend te 

maken met de school. Een vorm kan zijn om doormiddel van post-its de verwachtingen van 

ouders van een mentor in beeld te brengen, relevante vragen op te schrijven die dezelfde 

avond beantwoord worden en bijvoorbeeld een wens/berichtje aan het eigen kind op te laten 

schrijven.  
 

De ouderinformatieavond van klas 2 dient ook nader bekeken te worden. Een veelgehoorde 

reactie is nu dat er in het algemene deel al veel specifieke informatie gegeven wordt, die niet 

voor alle ouders relevant is. Dit veroorzaakt onrust en onduidelijkheid, wat niet nodig is, 

gezien de ouders daarna nog samenkomen bij de mentor. Hier zou bijvoorbeeld door de 

mentoren van klas 2 over nagedacht kunnen worden, welke informatie juist relevant is voor 

een avond als deze en welke invulling daarna gegeven kan worden aan de bijeenkomst in 

de klas met de ouders.  
 

Deep Democracy 
Tijdens de Deep Democracy-sessie blijkt dat er een verschil is in de benadering van 

verschillende niveaus ten aanzien van het startgesprek. De afdeling basis/kader geeft een 

voorkeur voor het huisbezoek en de mentoren van klas gt zien genoeg heil in het 

startgesprek op zich. Dit kan een keuze voor de verschillende afdelingen zijn mits 

daarbinnen voldoende afstemming is. Ook is het zaak daarover eenduidig te communiceren 

met en naar alle betrokkenen.  
Voor wat betreft de planning heeft de meerderheid voorkeur voor alle gesprekken op 2 

dagen of het hanteren van een eigen planning. De schoolgesprekplanner biedt die ruimte, 

dus kan daarvoor een geschikt hulpmiddel zijn.  
Er wordt gesproken over de faciliteiten in de vorm van tijd voor betrokken mentoren. 

Suggesties die worden gedaan zijn de eerste schoolweek bijv. halve dagen, waarop de 

startgesprekken al plaats kunnen vinden of juist de laatste schoolweek die voor sommigen 

wat meer ruimte in het rooster biedt.  
De reacties zijn wisselend als het aankomt op de behoefte aan houvast tijdens het gesprek. 

Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar, daar kan naar wens gebruik van 

worden gemaakt door de mentoren. De hulpmiddelen zijn te vinden in bijlage 1 t/m 4. De 

wens voor de vastlegging van resultaten van het gesprek in Magister is eenduidig. Dit kan 

één op één toegepast worden omdat dit het bestaande leerlingvolgsysteem is. Er is geen 

eenduidigheid verkregen over wat te doen met de vervolggesprekken (communicatieplan op 

maat). Dit is zaak om nader te onderzoeken.  
Tijdens de sessie wordt gesproken over het verkennen van de mogelijkheden van 

vakdocentgesprekken. Ook dit is een onderwerp dat nader onderzocht dient te worden om 



   
 

   
 

daar overeenstemming over te vinden. 
Er is de behoefte aan een harde eis voor wanneer de gesprekken gevoerd dienen te zijn 

(controle). In het volgende schooljaar is die eis gesteld op het voeren van de gesprekken 

tussen einde (voorgaand) schooljaar en de herfstvakantie van het huidige schooljaar.  
De hulp bij het plannen van de gesprekken kan in verschillende vormen: de 

schoolgesprekplanner of zelf via een online Excel-document waarvan een voorbeeld is 

opgenomen in bijlage 5.  
De collega’s zijn het erover eens dat de duur van het gesprek naar eigen inzicht gepland 

mag worden. Richtlijn is tussen 15 en 30 minuten.  
Uit de sessie kwam de voorkeur voor het verplichten van de startgesprekken voor mentoren 

van zowel klas 1 als 2, zoals al eerder in de vragenlijst naar voren is gekomen, zijn de 

mentoren van klas 2 nog geen voorstander van de gesprekken. Deze informatie is dus 

tegenstrijdig maar wel belangrijk voor het draagvlak onder collega’s om de startgesprekken 

daadwerkelijk uit te gaan voeren.  
Breedgedragen eis aan het startgesprek is de aanwezigheid van zowel leerling als ouder(s). 

Dit zou een voorwaarde moeten zijn voor het gesprek om het succesvol te laten zijn (Lusse 

& Diender, 2014) 
De voorkeur gaat uit naar het vermijden van dubbele gesprekken in verband met gescheiden 

ouders.    



   
 

   
 

 Discussie : Vooruitblik / Evaluatie   

 

Voor mij is het onderzoek geslaagd omdat we eerst geen gebruikmaakten van het 

startgesprek en we nu een succesvolle pilot hebben gedraaid. Het feit dat we de 

startgesprekken hebben geïmplementeerd en daarmee recht doen aan leerlingen, ouders en 

mentoren is voor mij een hoogtepunt van het onderzoek.  

Uiteraard is er altijd ruimte voor kanttekeningen en verbeteringen en deze worden hier dan 

ook uiteengezet.  

 

In het onderzoek in zijn huidige vorm heeft de focus vooral gelegen op het bevragen van 

ouders en docenten. De leerlingen zijn daarin niet ‘meegenomen’. In vervolgonderzoek zou 

het raadzaam zijn om ook de leerlingen te betrekken om in kaart te brengen hoe zij de 

gesprekken(gesprekscyclus) ervaren.  

 

In het voortgezet onderwijs is het voor docenten juist een voordeel dat ze veel zeggenschap 

hebben over hun eigen tijd. In hoeverre ga je daar nu invloed op uitoefenen door ze de 

startgesprekken te verplichten en hier ook een tijdseis aan te verbinden. Het is belangrijk dit 

goed te bespreken met de betrokkenen als met de leidinggevende.  

 

Het onderzoek is nu gericht op één school met bepaalde docenten, met een bepaalde 

populatie leerlingen. Binnen dit specifieke team is al een bepaalde basis op het gebied van 

Deep Democracy. Wanneer de pilot en de implementatie op een andere school uitgevoerd 

zouden worden, zouden de resultaten en de stappen wellicht heel anders zijn omdat deze 

heel specifiek zijn voor de behoeften van een school. Wanneer een school (of groep) nog 

niet bekend is met Deep Democracy, zou ik de vorm niet aanraden omdat het wel een 

intensieve cursus is waarbij je als team heel goed getraind wordt op het doel en de aanpak 

van de methode. 

 

Als teruggekeken wordt op de pilot kan deze voor scheve gezichten zorgen richting andere 

mentoren. Het is natuurlijk een groot verschil als de ene mentor wél startgesprekken voert 

en de andere mentor doet dat niet. Door heel expliciet te benoemen dat het een pilot betreft, 

die bij succes misschien wel doorgevoerd kan worden, hebben we geprobeerd dit effect te 

beperken. Dit blijft echter aandachtspunt.  

 

De kleine pilotgroep kan in het onderzoek belemmerend zijn, de informatie is erg gericht op 

een specifieke (doel)groep en eigen gegevens en visie. De verzamelde data is daarmee niet 

automatisch één-op-één te vergelijken met andere klassen. Hiermee is rekening gehouden 

in het onderzoek.  

 

Het enthousiasme van de mentor speelt een belangrijke rol. Betrokkenheid bijvoorbeeld in 

andere vormen zoals resonansgroep en andere ouderactiviteiten is bijzonder hoog in de 

pilotgroep. Dit kan dus te verklaren zijn aan de hand van de mentor maar wellicht ook aan 

de hand van andere zaken. Anderzijds zou het dus mooi zijn als het één het ander in de 

hand werkt.  

 

Zoals al eerder genoemd, is nader onderzoek is noodzakelijk. De startgesprekken klas 1 

vmbo-breed zullen goed geëvalueerd moeten worden. Hoe wordt het daar ontvangen en in 



   
 

   
 

hoeverre laat men de collega’s hun eigen invulling geven? 

 

Uit verschillende vragenlijsten komt dat er meer nadruk mag liggen op de afspraken die 

gemaakt worden in het startgesprek. Op welke wijze gaat contact onderhouden worden, in 

welke frequentie, vastleggen in leerlingvolgsysteem. Deze informatie in combinatie met het 

onderzoek gericht op de gesprekscyclus is aanleiding voor vervolgonderzoek.  

 

Ten slotte zou het mooi zijn als het startgesprek ook op andere plekken in de school 

opgepakt wordt. Alle leerlingen en hun ouders hebben het recht om gezien te worden en 

zich ook gezien te voelen. Niets is er meer uitnodigend dan een mentor die zijn leerlingen en 

ouders wil leren kennen. Op deze wijze krijg je samen, als driehoek ouders, mentor, leerling, 

ook veel meer voet aan de grond en weet je elkaar veel makkelijker te vinden en aan te 

spreken als een situatie daarom vraagt.  

 

Vandaar: Iedereen aan het startgesprek! 
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Bijlage 1. Hulpmiddelen voor het startgesprek 

Vragenlijst startgesprek     Naam:  

1. Hoe heeft uw kind de eerste schoolweken ervaren?  
 
 
 
 

 
2. Hoe zou u uw kind omschrijven?  
 
 
 
 

 
3. Waar is uw kind goed in? Welke hobby’s heeft uw kind?  
 
 
 
 
 
4. Wat verwacht u van uw kind in deze groep?  
 
 
 
 
 
5. Wat zijn aandachtspunten voor school?  
 
 
 
 
 
6. Zijn er bijzonderheden in de thuissituatie waar school rekening mee moet houden?  
 
 
 
 
 
7. Wat wilt u nog kwijt over uw kind?  
 
 
 
 
 
8. Communicatieafspraken  
 

 

9. Concrete acties/afspraken 



   
 

   
 

 

Bijlage 2 Gereedschapskist ‘het kennismakingsgesprek’  

zie https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-

publicaties/pub/gereedschap-het-kennismakingsgesprek/f3beb15a-5831-4c51-9959-

7fffef1cbd45/  

 
 

  

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/gereedschap-het-kennismakingsgesprek/f3beb15a-5831-4c51-9959-7fffef1cbd45/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/gereedschap-het-kennismakingsgesprek/f3beb15a-5831-4c51-9959-7fffef1cbd45/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/gereedschap-het-kennismakingsgesprek/f3beb15a-5831-4c51-9959-7fffef1cbd45/


   
 

   
 

 



   
 

   
 

 

  



   
 

   
 

Uit: Samen werken aan schoolsucces, M. Lusser en A. Diender 

 

 

  



   
 

   
 

  



   
 

   
 

Bijlage 2  

Intekenbestand oudergesprekken Excel 

 

 

 


