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Voorwoord 
Voor u ligt het projectdossier ‘Hoe betrek je ouders bij themavoorlichtingen?’. Hierin leest u het 

onderzoek naar de best practices die ervoor kunnen zorgen dat ouders van middelbare scholieren 

meer betrokken worden bij voorlichtingen die over gevoelige onderwerpen gaan. 

Wij zijn zes studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan Saxion Deventer en Enschede. 

Voor het Safety & Security Lab hebben wij gedurende een semester een praktijkopdracht mogen 

doen voor een opdrachtgever. Wij hebben gekozen voor de opdracht van Petra van den Berg, zij is 

oprichter van het lesprogramma #leerling- en #studentalert. 

Na vooronderzoek te hebben gedaan en veldwerk te hebben uitgevoerd, hebben wij drie prototypes 

opgesteld die de best practices moeten voorstellen. Aan het eind van dit projectdossier leest u onze 

aanbevelingen. 

Daarnaast wordt er in het document meerdere keren de commentaarfunctie gebruikt. Deze zijn 

bedoeld voor de beoordelingspunten, waarop wij beoordeeld willen worden. In de 

commentaarfunctie gebruiken wij codes per beoordelingspunt. De beoordelingspunten en 

bijbehorende codes staan uitgeschreven in bijlage 3.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

Nathalie Bleijenburg, Tara Bron, Sem Hendriks, Iris klein Breteler, Maxime Masselink en Tess van 

Straten. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

1.1 Inleiding 
Scholen en ouders zijn cruciaal in het proces van het voorkomen van jeugdcriminaliteit, omdat zij 

veel invloed hebben op de toekomst van jongeren. Zonder een goede opvoeding of een opleiding 

komen de meeste jongeren niet veel verder dan de middelbare school en zullen zij op andere 

manieren geld proberen te verdienen. Dit gaat vaak via de illegale weg en zo belanden ze in de 

criminaliteit. 

Scholen organiseren daarom verschillende voorlichtingen die gericht zijn op ouders om hen in te 

lichten over onderwerpen waarvoor jongeren erg kwetsbaar zijn, zoals drugs, alcohol en geweld. 

Ouders komen echter niet altijd opdagen. Een aantal jaar geleden is er vanuit Bureau Halt van 

Limburg Zuid een scriptie geschreven over hoe een informatieve en educatieve ouderavond opgezet 

en ontwikkeld kan worden (Bureau Halt Limburg Zuid, 2007). Ook is er een ander onderzoek, uit 

2012, waar gekeken wordt wat de redenen zijn voor ouders om wel of niet naar een thema-

ouderavond te gaan (Visser, 2012). 

Petra van den Berg heeft in het kader hiervan het #leerling- en #studentalert opgezet. Dit is een 

lesprogramma dat gegeven wordt aan leerlingen, met name op middelbare scholen, om deze 

jongeren bewust te maken van ondermijning en hoe snel ze op het criminele pad terecht kunnen 

komen.  

Het project van Petra van den Berg is vooral gericht op het bereiken van jongeren. Het is echter ook 

belangrijk dat de ouders van de jongeren ook ingelicht worden. Om het programma zo effectief 

mogelijk te maken, moeten ook de ouders en de scholen hierbij betrokken raken. Op dit moment 

gebeurt dat bij de ouders nog niet goed genoeg. Om die reden heeft Petra onze groep de opdracht 

gegeven om onderzoek te doen naar ‘best practices’ die ervoor kunnen zorgen dat ook de ouders 

van leerlingen hierbij betrokken worden. Het doel daarmee is dat de ouders ook bewust worden van 

bepaalde thema’s die hun kinderen aangaan, maar voor de ouders niet altijd zichtbaar zijn. 

1.2 Aanleiding 
Ouders laten het regelmatig afweten om bij ouderavonden aanwezig te zijn. Dit is bevestigd door 

Petra van den Berg. Zij heeft ons verteld dat er bij de laatst georganiseerde ouderavond slechts 

twintig van de ruim driehonderd ouders aanwezig waren. Dit is een aanzienlijk lage opkomst. Het 

lijkt erop dat de meeste ouders zich niet geroepen voelen om te komen naar de ouderavond. 

Redenen hiervoor kunnen zijn dat ouders het probleem onderschatten, geen interesse hebben in het 

onderwerp of een andere tijdsbesteding hebben op dat moment. Ouders raken dan mogelijk niet 

(goed) geïnformeerd over gevoelige onderwerpen, zoals ondermijning.  

1.3 Doelstelling 
Het project van Petra heeft als doel om ouders meer te betrekken bij bijeenkomsten en 

informatieavonden over gevoelige onderwerpen, zoals het thema ‘ondermijning’. Het doel daarvan 

is dat ouders bewust worden van de gevaren die hun kind lopen. Zo wordt voorkomen dat hun kind 

op het criminele pad terecht komt. Als ouders meer betrokken zijn bij deze risico’s en meer kennis 

hebben over dergelijke onderwerpen, kunnen zij ook meer betekenen in het preventief tegengaan 

dat hun kind op het criminele pad komt. 

Naar aanleiding hiervan ontwikkelen wij drie best practices, die ervoor zorgen dat ouders beter 

betrokken zullen worden bij dergelijke voorlichtingen. 
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Hoofdstuk 2: Probleemstelling en onderzoeksvragen 

2.1 Probleemstelling 
De probleemstelling bij dit onderzoek is dat er steeds meer ouders zijn die niet aanwezig zijn bij de 

themavoorlichtingen op de middelbare school. Dit is vooral een probleem als het gaat om 

voorlichtingen met een thema waar de jongere mee te maken krijgt op die leeftijd. Voorbeelden 

hiervan zijn criminaliteit en het gebruik van verdovende middelen. Ouders denken bijvoorbeeld dat 

zij hun kinderen daarin blind kunnen loslaten en vertrouwen. Ze hebben daarom het idee dat het 

onnodig is om bij dergelijke voorlichtingen aanwezig te zijn. Om het kort samen te vatten is de 

probleemstelling van ons onderzoek als volgt: 

“Op welke manier kunnen ouders meer betrokken worden bij themavoorlichtingen van middelbare 

scholen gericht op (jeugd)criminaliteit?” 

2.2 Onderzoeksvragen 
In ons onderzoek staan de onderstaande onderzoeksvragen centraal. De aanbevelingen die we 

uiteindelijk doen, zijn gebaseerd op de resultaten die voort zijn gekomen uit ons onderzoek. De 

onderzoeksvragen die wij hanteren zijn: 

1. Op welke manier kunnen voorlichtingen voor ouders gericht op criminaliteit vormgegeven 

worden? 

2. Welke factoren zorgen voor meer betrokkenheid van ouders, zodat de deelname aan 

voorlichtingen verhoogd wordt? 
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Hoofdstuk 3: Begrippenlijst 
Als eerst is het belangrijk om een uitleg te geven over elk begrip. Sommige begrippen kunnen op 

verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Door de begrippen met de betekenissen in dit 

hoofdstuk op te schrijven, ontstaat er duidelijkheid wat er wordt bedoeld.  

Documentaire:  

“Een documentaire is een non-fictieve film met scènes uit de werkelijkheid die een beeld 
proberen te geven van een bepaalde situatie. Gesprekken en acties komen niet allemaal van 
een script zoals in een film, in een documentaire wordt dan ook niet geacteerd” (Ensie, 
2013). 

Enquête:  

“Een enquête of bevraging is een manier van onderzoek doen, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een vragenlijst, die aan meerdere personen wordt voorgelegd. Deze personen 
kunnen de hele doelgroep vormen, of zijn gehaald uit een representatieve steekproef. Het 
onderzoek kan gaan om zowel feiten als meningen (zoals bij een opiniepeiling). De uitslag 
van een enquête kan op zichzelf gehouden worden, maar dient meestal ter ondersteuning 
van andere gegevens. Een enquête is meestal anoniem en het resultaat is een gemiddelde 
van meningen. Een al dan niet geslaagd resultaat is afhankelijk van de mate waarin de 
steekproef van een doelgroep representatief is, en in hoeverre de antwoorden op de 
enquêtevragen bijdragen aan het onderzoek” (Wikipedia-bijdragers, 2020). 

 
Ondermijning:  

“Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een 

zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de 

bovenwereld, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, 

overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, 

afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of 

het ontstaan van ‘vrijplaatsen’. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden 

zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, 

de bedreiging van de burgemeester, een puber die dealt voor een ‘baas’, of de dumpingen 

van drugsafval in wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal” (Politie, z.d.). 

Projectweek:  

“Een project is een proces waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een 
gesteld doel. Het is per definitie eenmalig en wordt gekenmerkt door een beperkt 
tijdsbestek, waarbinnen de gestelde doelen behaald dienen te worden. Projecten kunnen 
voorkomen op de werkvloer en in het onderwijs, maar ook in de privésfeer houdt men zich 
soms bezig met een project. In de publieke, commerciële en de non-profit sector wordt het 
gebruik van projecten vaak projectwerk genoemd. De organisatie stelt dan doelen die 
afwijken van de dagelijkse werkzaamheden, die binnen een bepaald tijdsbestek moeten 
worden behaald. De projectwerker houdt zich dus bezig met een unieke klus en moet daarbij 
rekening houden met de tijdsgrenzen en daardoor met een eventuele beperking in bruikbare 
middelen” (Ensie, 2015). 

Prototype: “Eerste exemplaar van een nieuw product” (Kernerman Dictionaries, z.d.). 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vragenlijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steekproef
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opiniepeiling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anoniem
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Resultaat_(uitkomst)&action=edit&redlink=1
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/proces
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/definitie
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/organisatie


 

 

8 
 

Vlog:  

“Vlog (een afkorting voor videoweblog) is de benaming van een dagboek (Engels: log) op 
internet, waarbij het grootste deel van het dagboek bestaat uit videobeelden. De vlog is een 
variant op het blog (afkorting voor weblog), waarbij de inhoud voornamelijk tekst is. Iemand 
die een vlog maakt wordt een vlogger of vlogster genoemd. Een vlog is een van de genres 
van filmpjes op sites als YouTube” (Wikipedia-bijdragers, 2020). 

Webinar:  

“Een Webinar is een samenvoeging van de woorden ‘Web’ en ‘Seminar’. Het is een 
evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is. Dit in tegenstelling 
tot een webcast, daar is ook een fysiek publiek bij aanwezig. Soortgelijke termen die voor 
een Webinar worden gebruikt zijn Web Event, Online Seminar, WebCast, Weblecture of 
Virtueel Event” (Webinar, 2018). 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagboek_(persoonlijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlogger
https://nl.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Hoofdstuk 4: Actorenanalyse 
In dit hoofdstuk brengen we de belangrijkste actoren in kaart. Deze actoren zijn allemaal direct of 

indirect betrokken bij het vraagstuk.  

Actor Rol  Taak  Betrokkenheid 

bij/direct of indirect 

Petra van den Berg Opdrachtgever Geeft wensen Veiligheidsvraagstuk, 

beleidsontwerp en 

het proces  

Direct betrokken 

Nicole Lieve Co-presentator  Voorlichting geven Veiligheidsvraagstuk 

Direct betrokken 

 

Middelbare scholen Onderdeel van beleid Openstaan voor het 

organiseren van 

ouderavonden 

Veiligheidsvraagstuk 

Direct betrokken 

Ouders van 

middelbare scholieren 

Doelgroep van beleid Uiteindelijk 

voorlichtingen bijwonen 

Veiligheidsvraagstuk 

Direct betrokken 

Ouderraad Doelgroep van beleid Meegedacht over nieuw 

concept 

Proces, 

beleidsontwerp 

Direct betrokken 

Politieagenten Expertise op gebied 

ondermijning 

Jongeren uit het 

criminele circuit houden 

Veiligheidsvraagstuk 

Indirect betrokken 

Jongerenwerkers Begeleiden van 

jongeren 

Voorkomen dat 

jongeren op het 

verkeerde pad komen 

Veiligheidsontwerp 

Indirect betrokken 

Gemeente Financieren Financiering bij 

draagvlak, het 

faciliteren om het 

mogelijke te maken 

Veiligheidsvraagstuk 

Indirect betrokken 

Deskundigen Informatief Informatie verstrekken 

over criminele wereld 

Beleidsontwerp, 

veiligheidsvraagstuk 

Indirect betrokken 

Jongeren in het 

criminele circuit 

Informatief: 

ervaringsdeskundigen 

Het delen van 

ervaringen in het beleid 

Proces, 

veiligheidsontwerp 

Indirect betrokken 

Ouders van jongeren 

in het criminele circuit 

Informatief: 

ervaringsdeskundigen 

Het delen van 

ervaringen in het beleid 

Proces, 

veiligheidsontwerp 

Indirect betrokken 

De Moraalridder Informatief Informatie geven over 

nieuw concept voor 

ouderavonden 

Proces, 

beleidsontwerp 

Indirect betrokken 
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De meeste relevante informatie staat in de bovenstaande tabel, maar een aantal actoren hebben 

een verdere toelichting nodig. Deze aanvullende informatie staat hieronder beschreven:  

Petra van den Berg – Zij is de opdrachtgever van dit project en tevens de oprichter van #leerling- en 

#studentalert. Zij is gedurende het gehele onderzoeksproces betrokken geweest en wij hebben 

meerdere keren contact met haar gehad. Ze beoordeelt ons eindproduct aan de hand van haar 

wensen en belangen. Haar belang ligt bij het gehele proces, maar met name bij het eindproduct dat 

opgeleverd wordt. Hiermee kan zij verder werken en dit naar de praktijk vertalen. 

Ouders van middelbare scholieren – Zij vormen de doelgroep die centraal staat binnen dit 

onderzoek. Om inzicht te krijgen in hun belangen hebben wij een enquête uitgezet, zijn wij bij een 

ouderraad aanwezig geweest en hebben we ouders van middelbare scholieren in onze eigen 

omgeving gesproken. De drie prototypen zijn gebaseerd op hun wensen en belangen. Hun belang 

ligt ook bij het eindproduct dat wij zullen leveren. Hiermee willen wij hen motiveren en 

aanmoedigen om meer betrokken te raken met dit onderwerp. 

Deskundigen, politieagenten en andere externe actoren – In het onderzoeksproces hebben zij 

nauwelijks tot geen rol gespeeld. Het eindproduct is voor hun van belang, omdat zij hun eigen 

methoden erin kunnen verwerken. Daarnaast bieden de resultaten van dit project een kans om hun 

eigen voorlichtingen te vernieuwen.  

De Moraalridder – Heeft als informatiebron gediend in dit project. Door aanwezig te zijn geweest bij 

een opname van dit project, hebben wij een idee gekregen van de mogelijkheden om ouders op een 

andere manier te bereiken. Zo hebben wij gezien dat er bij een dergelijk initiatief voldoende 

promotie nodig is om ouders te enthousiasmeren.  
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Hoofdstuk 5: Veldonderzoek 
Om tot relevante prototypen te komen, moet er informatie worden opgezocht voor ons onderzoek. 

Er is gekozen om een aantal scholen, ouderraden en een instantie te interviewen en/of een bezoek 

aan hen te brengen. Dit is gedaan om op die manier informatie te verkrijgen over hoe ouders het 

beste gemotiveerd kunnen worden om een themavoorlichting bij te wonen. Daarnaast wilden wij 

meer inzicht krijgen in de wensen en belangen van ouders. De gesprekken en bezoeken die hebben 

plaatsgevonden staan in dit hoofdstuk verwerkt.  

‘De Moraalridder’ 
Naar aanleiding van een artikel afkomstig van “Samen in Oost-Gelre" (Walterbos, 2019), brachten 

Nathalie Bleijenburg en Tara Bron op 3 maart 2020 een bezoek aan het initiatief ‘De Moraalridder.’ 

Dit was op de middelbare school Marianum te Lichtenvoorde, gelegen in de gemeente Oost-Gelre. 

Het initiatief sprong bij ons in het oog, omdat het als inspiratiebron kon dienen voor onze 

prototypes.  

Het initiatief is genomen door jongerenwerk MAZZEL, in samenwerking met de werkgroep Ouders 

voor Ouders. Dit is een groep ouders/verzorgers van kinderen en jongeren die op de middelbare 

scholen binnen de gemeente zitten. Elke maand wordt er een maatschappelijk thema, dat voor de 

ouders/verzorgers en hun kinderen belangrijk is, behandeld op het YouTubekanaal van ‘De 

Moraalridder.’ Dit wordt gedaan via een livestream, wat moet dienen als een online ouderavond. 

Jongerenwerker Talie Wijlens is in dit initiatief de voortrekker geweest. Hij heeft Nathalie en Tara 

ook verwelkomd bij ‘De Moraalridder’. Het programma is opgezet doordat het Marianum hem had 

gevraagd om een oplossing te vinden voor het probleem dat weinig ouders de voorlichtingsavonden 

bezochten. Hij betrok de ouders van de werkgroep bij het initiatief, omdat het voor hen bedoeld 

was. In 2019 ging het initiatief van start. 

Er is een bezoek gebracht aan één van de livestreams van ‘De Moraalridder’. Het thema waar deze 

livestream op gericht was, was fysieke en mentale weerbaarheid. Bij elke livestream worden mensen 

betrokken die te maken hebben met dat thema. Voorbeelden hiervan zijn mensen die hiermee te 

maken hebben bij hun werk. Dit was ook bij deze online ouderavond het geval. Een (oud-)kickbokser 

werd uitgenodigd om te vertellen over zijn kickboksschool, waar hij ook lessen aanbiedt in fysieke en 

mentale weerbaarheid. In dit geval legde de zogenoemde deskundige uit waar de personen die de 

lessen volgen, les in krijgen. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om tijdens de livestream vragen te 

stellen via de chat.  

Nathalie en Tara zijn een aantal zaken opgevallen aan het bezoek. Allereerst lijkt het initiatief een 

goede manier om meer ouders te bereiken in vergelijking met reguliere ouderavonden. Talie 

vertelde dat de opkomst gedurende de livestream ongeveer gelijk is als bij fysieke ouderavonden op 

de middelbare school zelf. Een voordeel van de livestream is dat de video na afloop op het 

YouTubekanaal van ‘De Moraalridder’ te zien blijft, wat er dus voor zorgt dat ouders altijd de 

mogelijkheid hebben om de digitale ouderavond terug te kijken. Hierdoor zijn de bezoekersaantallen 

uiteindelijk hoger. Er kan hierbij gedacht worden aan honderd of een paar honderd kijkers, in plaats 

van ongeveer dertig bezoekers.  

Het initiatief bestaat nu één jaar en er worden weinig nieuwe stappen gemaakt. Omdat het concept 

erachter goed is, dat de informatie naar de ouders gaat in plaats van andersom, is het jammer om te 

zien dat het idee nog steeds niet volledig is toegepast.  

Een klein voorbeeld is dat Nathalie en Tara gedurende de livestream een vraag stelden in de chat 

vanuit de rol van een ouder “Hoe kan ik merken dat mijn kind gepest wordt?”. Deze vraag werd 
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vervormd en er werd dus op een andere vraag antwoord op gegeven dan die werd gesteld. Dit is 

jammer, want de live opkomst is al niet hoog, dan geef je de mogelijkheid om ouders vragen te laten 

stellen betreft het thema en dan worden ze niet eens beantwoord. Dit is meteen een duidelijk 

verbeterpunt. Daarnaast merkten Nathalie en Tara aan het gesprek wat zij met Talie over het 

initiatief hadden dat er niet wordt gekeken naar verbetering in de promotie van de maandelijkse 

online ouderavonden van ‘De Moraalridder’. Hij vertelde bijvoorbeeld dat er ‘wat posters door de 

school worden gehangen’. Er valt veel meer te halen als er meer aandacht wordt gestoken in de 

promotie. Er lijkt nog veel te weinig naamsbekendheid te zijn onder de doelgroep van het initiatief.  

‘De Moraalridder’ wordt volledig georganiseerd door het jongerenwerk MAZZEL. Zij financieren het 

initiatief met het geld wat zij van de gemeente krijgen. De middelbare scholen nemen hier dus niet 

de leiding in, terwijl ouders zich wellicht veel meer persoonlijk aangesproken voelen als de school 

hen op de online manier probeert te betrekken bij de thema’s. Daarnaast lijkt het jongerenwerk 

door het beperkte budget te weinig groeiruimte te hebben. Wat ook opvalt, is dat er niet naar 

nieuwe mogelijkheden wordt gekeken binnen het budget. Als laatst werd het niet duidelijk welk doel 

het initiatief uiteindelijk heeft en wat erop korte of lange termijn bereikt moet worden. Hierdoor het 

dat er geen duidelijk plan achter het initiatief zit. Dit lijkt ervoor te zorgen dat er ook niet naar de 

toekomst wordt gekeken waarbij het initiatief kan worden verbeterd.  

Les #leerlingalert Isendoorn College te Zutphen  
Op 9 maart 2020 zijn Maxime Masselink, Nathalie Bleijenburg, Iris Breteler, Tess van Straten, Sem 

Hendricks en Tara Bron aanwezig geweest bij een les van het #leerlingalert, gegeven door Petra van 

den Berg en Nicole Lieve. Dit was een leerzame ochtend. We hebben geholpen met de 

voorbereidingen en hebben kennisgemaakt met de externe aanwezigen. Tijdens de les zaten we 

verspreid tussen de leerlingen en hebben we met de opdrachten meegedaan. Door bij een les 

aanwezig te zijn geweest, hebben we een beter beeld kunnen krijgen van wat het project inhoudt en 

van de impact die het op de leerlingen heeft. We zelf ook meer geleerd over het onderwerp 

ondermijning. Het bezoek aan de les heeft ons geholpen bij de rest van het project.  

Ouderraad Citadel College te Nijmegen 
Op 9 maart 2020 brachten Maxime Masselink en Tara Bron een bezoek aan een bijeenkomst met de 

ouderraad van het Citadel College in Nijmegen. Daarnaast waren Petra van den Berg en haar collega, 

twee schooldirecteuren en ongeveer zeven ouders aanwezig. Alle aanwezige ouders zitten in de 

ouderraad. Het doel van de bijeenkomst was om het project #leerling- en #studentalert voor te 

stellen en te kijken welke opties het beste passen bij de behoeften van het Citadel College. Verder 

wilden wij voor ons onderzoek inzicht krijgen in de wensen en belangen van de ouderraadsleden, die 

nuttig zijn voor in het verdere proces. 

Het Citadel College wil graag een les van #leerlingalert voor de leerlingen, omdat ondermijning een 

actueel onderwerp is op deze middelbare school. Tijdens de bijeenkomst hebben wij de ouders 

enkele vragen kunnen stellen over de opkomst tijdens ouderavonden. Ook op deze school valt de 

opkomst tegen. Door hun belang bij het project, zijn zij bereid om een uitgewerkt prototype testen. 

Ze willen dus als een proefgroep dienen.  

Het idee van een vlog om ouders voorafgaand aan de ouderavond te enthousiasmeren, is hier 

ontstaan. De ouderraad vond dit een goed idee en ze hebben het idee dat het zou werken om 

ouders extra informatie te bieden. Ouders krijgen inzicht over het onderwerp van de avond en 

kunnen zien dat ondermijning actueel is hun kinderen. Wat ook uit die avond gekomen is, is dat het 

voor de ouders belangrijk is dat er voor hen iets relevants te leren is. 
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SG Marianum College te Groenlo 
Op 6 maart 2020 heeft Iris klein Breteler een interview gehad met mevrouw Lieveke Brücker. Zij is 

conrector op het SG Marianum. Hierin heeft Iris diverse vragen gesteld over 

ouderavonden/bijeenkomsten die plaats vinden op het Marianum.  

Allereerst is de vraag gesteld of er vaak ouderavonden/bijeenkomsten georganiseerd worden. 

Lieveke heeft verteld dat er diverse ouderavonden gepland worden en dat dit per kwartaal varieert. 

Over het algemeen zijn er per leerjaar wel minimaal een, twee of drie algemene bijeenkomsten voor 

alle ouders. Daarnaast komen ouders ook mee naar leerling-oudergesprekken, die ook nog eens tot 

drie keer per schooljaar worden georganiseerd. Ook zijn er nog eens algemene thema-avonden die 

door de school of door de gemeenten worden vormgegeven. Deze avonden zien er verschillend uit. 

Het ligt er vooral aan waarop de avond gericht is. Zoals er hierboven gelezen kan worden, zijn er veel 

verschillende bijeenkomsten. Jaarlijks komen er dus schoolgerelateerde, inhoudelijke informatie 

naar boven, wat verschilt per leerjaar, maar ook thema-avonden met thema’s die op dat moment 

actueel zijn in omgeving van het Marianum.  

Afhankelijk van het thema komen ouders divers opdagen. Ze merken op het Marianum wel dat er 

altijd meer ouders komen op avonden die gerelateerd zijn aan de school. Bij thema’s zoals alcohol, 

puberbrein en andere zaken komt er over het algemeen slechts een kleine groep ouders, die meestal 

de informatie niet nodig heeft en toch altijd bereikbaar is.   

Daarnaast heeft Iris Lieveke gevraagd of ze belang zou hebben bij de oplossing bij dit vraagstuk. Haar 

antwoord hierop was dat ze er zeker geïnteresseerd in is, aangezien ze in de 30 jaar dat ze in het 

onderwijs werkt, de jaarlijkse afname ziet op momenten waarop je met ouders een bepaald thema 

wilt bespreken. De reden hiervoor is vaak dat ze te druk zijn, de informatie wel via internet kunnen 

vinden en het voor hen niet nodig is.    

Het Stedelijk Zutphen te Zutphen 

Op 4 maart 2020 had Maxime Masselink een interview op haar voormalige middelbare school. Het 

interview werd gehouden met Ina Frömmert, de afdelingsleider van de bovenbouw havo/atheneum 

en gymnasium op het Stedelijk Zutphen. Het interview ging over de thema-ouderavonden die op het 

Stedelijk Zutphen gegeven worden.  

Op het Stedelijk Zutphen worden er jaarlijks maar weinig ouderavonden gegeven. De meeste 

ouderavonden gaan over de leerlingen zelf, dus bijvoorbeeld een tien-minutengesprek of een 

informatieavond over de school zelf. Er wordt één keer per jaar een lezing gehouden door een 

professioneel uit dat vakgebied. Voorbeelden van lezingen hiervan zijn hooggevoeligheid bij 

jongeren en motivatieproblemen bij hoogbegaafde jongeren. De opkomst van deze lezingen 

verschilt veel; bij de ene lezing was de zaal vol en een andere lezing werd uiteindelijk afgelast, omdat 

er te weinig ouders kwamen. De reden voor deze verschillen is dat het onderwerp en de spreker veel 

invloed heeft. Als de spreker niet interessant genoeg is, dan komen de ouders ook niet.  

Een aantal algemene opmerkingen om de opkomst te verhogen is om de ouders zich van tevoren in 

te laten schrijven, zodat de school ook weet wie en hoeveel mensen er gaan komen. Daarnaast moet 

de avond worden voorbereid, moet er goed gehypet worden bij de ouders, zodat zij op de hoogte 

zijn van de avond en als laatste keuzes te geven aan de ouders, zodat zij kunnen kiezen waar zij naar 

willen luisteren. De duur van de avond moet niet te lang zijn, maar ook niet te kort. Als ouders na 

een half uur al de deur uit worden gezet, is dat te kort en vinden de ouders dat zonde van hun tijd. 

Voor de school is het ook belangrijk dat er geen verlies wordt gemaakt. 



 

 

14 
 

Deze ouderavonden worden niet overlegd met de ouderraad, de medezeggenschapsraad of de 

leerlingenraad. Een andere opmerking die werd gemaakt door mevr. Frömmert was dat hoe hoger 

het schoolniveau is, hoe kritischer de ouders worden.  

Ouderraad Carolus Clusius College te Zwolle 
Op 28 april 2020 had Nathalie Bleijenburg een gesprek met ouderraadslid Simone Blokhuis van de 

ouderraad van de middelbare school Carolus Clusius College in Zwolle. Het doel van dit gesprek was 

om erachter te komen wat deze middelbare school doet aan bewustwording bij ouders/verzorgers 

van leerlingen betreft kwetsbare onderwerpen, zoals ondermijning onder jongeren. Daarnaast werd 

er ook gevraagd welke invloed de ouderraad hierin heeft en hun mening en gedachtes over hoe het 

eventueel beter kan in de toekomst. Dit zijn dus verbeterpunten, zoal hoe meer ouders bereikt 

kunnen worden, omdat over het algemeen maar een klein percentage van het totale aantal 

ouders/verzorgers op komt dagen bij ouderavonden. 

De invloed van de ouderraad van het CCC op de invulling van ouderavonden 

De ouderavond van het Carolus Clusius College in Zwolle dient als een soort klankbord. Zij 

vergaderen als raad ongeveer vijf keer per schooljaar over onderwerpen die wellicht meer moeten 

worden aangepakt in ouderavonden. Denk hierbij aan onderwerpen als alcohol- en drugspreventie, 

maar ook digitalisering en cyberpesten, wat daar steeds meer bij komt kijken. Daarnaast ook hoe de 

school hierop kan anticiperen, dus wat voor pestprotocol de school hierbij toepast. Hierover hebben 

de ouderraadsleden actief contact met de teamleiders van de middelbare school.  

Thema-avonden met gevoelige thema’s die jongeren en hun ouders aangaat (zoals ondermijning 

onder jongeren) 

Zoals hiervoor naar voren is gekomen, probeert de school, ook in gesprek met de ouderraad, 

gevoelige thema’s aan te kaarten die het kind van de ouders aangaat op die leeftijd. Een voorbeeld 

hiervan is drank- en drugsgebruik en cyberpesten. Ouderraadslid Simone Blokhuis gaf wel aan dat 

het soms voorkomt dat de school geen ruimte zegt te hebben voor thema-avonden, omdat hun 

prioriteit(en) ergens anders liggen op dat moment. Daarnaast kwam uit het gesprek met Simone 

naar voren dat ook deze middelbare school ervaart dat een aanzienlijk klein percentage van de 

ouders/verzorgers van de leerlingen op dergelijke avonden aanwezig is. De lage opkomst motiveert 

de school dan soms ook niet om sommige ouderavonden met een dergelijk thema door te laten 

gaan, want tenslotte zijn dat de minst bezochte informatieavonden. 

Hoe wordt er voor (hoge) opkomst gezorgd? 

In het gesprek met ouderraadslid Simone Blokhuis gaf zij aan dat de school zeker aandacht besteedt 

aan het ‘aantrekkelijk’ maken van een ouderavond voor de ouders/verzorgers van de leerling. Er 

wordt gezorgd voor een aparte uitnodiging, dus er gaat een hele organisatie aan vooraf. Daarnaast 

vindt de middelbare school de zogenaamde driehoek tussen het kind, de ouder(s) en de school 

uiterst belangrijk en wordt er geïnvesteerd in de communicatie binnen deze driehoek. Maar Simone 

vertelde dat ouders alsnog blijven afhaken.  

Sommige ouderavonden worden aanzienlijk goed bezocht. Denk aan de avonden in het begin van 

het schooljaar, informatieavonden betreft examenjaar leerlingen of tien-minutengesprekken. Dit zijn 

dus met name de informatieavonden betreft de invulling van het schooljaar van hun kind. Het geldt 

echter niet voor thema-avonden. Simone gaf hierbij aan dat veel ouders hun privétijd hoger zetten 

dan hun avondbesteding aan de school van hun kind te wijden. Het kost veel tijd en moeite om voor 

een paar uurtjes ‘voorlichting’ heen en weer te reizen en hun vrije tijd weg te gooien als het ware. 
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Daarnaast gaf Simone aan dat veel ouders zich niet geroepen voelen om een dergelijke thema-avond 

bij te wonen omdat zij ervan overtuigd zijn dat het hun kind “toch niet betreft”. De middelbare 

school en ouders/verzorgers vinden elkaar hier dus niet echt in. Het is ook geen mogelijkheid om 

een dubbel doel te geven aan een ouderavond die veel beter bezocht wordt, over het 

jaarprogramma van de leerling bijvoorbeeld. Simone vertelde hierover dat je het niet kunt maken 

om mensen te laten komen voor het een en dwingen te blijven voor het andere, want ze moeten 

echt zelf gemotiveerd zijn om zich te laten informeren over dergelijke thema’s. Simone vertelde ook 

dat de media een bepaalde rol heeft in het bewust maken van ouders/verzorgers over dergelijke 

onderwerpen, maar dat is natuurlijk geen maatwerk. Dat maakt het onder andere zo belangrijk dat 

ouders wél betrokken worden bij dergelijke thema-avonden. Zij zijn een belangrijke factor in de 

ontwikkeling van de jongere. 

Wat kan er anders in de toekomst? 

Ouderraadslid Simone gaf in het gesprek aan, dat naar haar mening, in de toekomst de informatie 

naar de ouders gebracht moet worden in plaats van andersom, namelijk via een online weg. Nog 

voordat Nathalie hierop kon reageren, gaf zij zelf een Webinar als voorbeeld. Dit is ook een van onze 

prototypes, een ouderavond met specifiek thema (ondermijning onder jongeren, in het geval van 

#leerling- en #studentalert) laten uitzenden door een Webinar. Zij geeft hier echter bij aan dat het 

een uitdaging is om ervoor te zorgen dat deze ouders/verzorgers gemotiveerd genoeg zijn om hun 

(vrije) tijd te besteden aan zo’n online ouderavond. Simone noemt hierbij dat je als het ware de 

competitie aan moet gaan “waarom wel naar het Webinar kijken en niet naar het sportklasje gaan”. 

De combinatie van het Webinar met het prototype van de vlog en/of projectweek kan ervoor zorgen 

dat meer ouders gemotiveerd worden om deel te nemen aan de online ouderavond. Zij 

hebben/zullen het werk van hun kind (mogen) bewonderen betreft het thema ondermijning, wat er 

bijvoorbeeld voor zorgt dat het dichterbij komt.  

Daarbij noemde ze in het gesprek het idee van een (online) bibliotheek waar ouders terecht kunnen 

voor informatie en om vragen te stellen over dergelijke lastige thema’s.     

Simone gaf aan dat veel ouders op deze middelbare school ook behoefte hebben aan meer 

informatie betreft LOB, dit is de afkorting van loopbaanbegeleiding. Ook zo’n onderwerp zou via een 

Webinar goed kunnen worden behandeld. Maar wellicht kunnen zelfs alle reguliere ouderavonden in 

de toekomst via een Webinar worden gehouden.  

Nathalie vertelde Simone ook over het idee om het Webinar te combineren met een opdracht die de 

leerlingen moeten doen gaande over het thema (zie prototype vlog en/of projectweek). Zij gaf zelf 

als voorbeeld dat op het CCC ook zulke projectweken in gang zouden kunnen worden gezet als 

vervanging van zogenaamde internationale weken, die om bepaalde redenen niet meer gehouden 

kunnen worden. Zij gaf hierbij aan dat het wellicht een idee is om (in het geval van #leerling- en 

#studentalert) het containerbegrip ‘ondermijning’ onder te verdelen in deelonderwerpen.  

  



 

 

16 
 

Conclusie 
Het initiatief ‘De Moraalridder’ heeft ons geïnspireerd om ook na te denken over een manier om 

ouders te betrekken bij voorlichtingen via een online weg. Hierbij kan gedacht worden aan een 

voorlichting via een Webinar, waar voor ouders ook de mogelijkheid bij is om tijdens het Webinar 

vragen te stellen. Uit het bezoek aan ‘De Moraalridder’ is gebleken hoe belangrijk het is om die 

interactiviteit ook écht te waarborgen. Gedurende de livestream stelden Nathalie en Tara (als ‘test’) 

een vraag in de chat vanuit de rol van een ouder. Vervolgens werd deze vraag vervormd, waardoor 

uiteindelijk een antwoord werd gegeven op een andere vraag. Voor het Webinar is het belangrijk dat 

de interactiviteit (die beloofd wordt) wél gewaarborgd wordt. Ouders willen het gevoel hebben dat 

ze gehoord worden, want anders haken ze snel af. Dit is dus een belangrijke factor die we 

meenemen in het prototype van het Webinar. Ook uit het interview met ouderraadslid Simone 

Blokhuis, van de ouderraad van Carolus Clusius College, is gebleken dat voorlichtingen in de 

toekomst wellicht beter via een online manier gegeven kunnen worden. Verder hebben wij 

opgemerkt dat er goede promotie nodig is bij voorlichtingen om zoveel mogelijk ouders te trekken, 

wat ook bleek uit het interview met Ina Frömmert van Het Stedelijk Zutphen.  

Het bezoek aan de les van  #leerlingalert, die door Petra gegeven werd, was erg nuttig voor ons. We 

hebben een beter beeld kunnen krijgen van de probleemstelling en doelstelling, wat wij meenemen 

in de rest van het onderzoek. 

Het bezoek aan de ouderraad van het Citadel College heeft tot een sparring geleid waar een idee van 

een best practice uit voort is gekomen, namelijk het idee van een vlog om zo ouders te 

enthousiasmeren voor een voorlichting. Deze informatie zullen wij in de prototypes verwerken. 

Voor een projectweek, waarin leerlingen een opdracht uitvoeren dat het onderwerp ondermijning 

betreft, gaf ouderraadslid Simone Blokhuis de tip mee om het begrip ondermijning onder te 

verdelen in deelonderwerpen. Dit idee nemen we mee in onze prototypen. 

Zowel uit het interview met Lieveke Brücker van het SG Marianum College als het interview met 

ouderraadslid Simone Blokhuis van de ouderraad van Carolus Clusius College is gebleken dat met 

name de opkomst bij themavoorlichtingen laag is, in tegenstelling tot ouderavonden gericht op 

organisatorische schoolzaken. Het is hierbij belangrijk om aan te tonen waarom de voorlichting 

nuttig is voor de ouder, dus nuttiger dan hun sportklasje of bankhangavondje. Daarnaast omdat hun 

kind dit onderwerp in de realiteit wél kan meemaken. 
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Hoofdstuk 6: Prototypes  
De prototypes die hieronder staan, hebben de studenten samen met externe actoren bedacht. Er is 

veel input gegeven en er zijn veel ideeën over de oplossing van het vraagstuk ontstaan door de 

studenten en door de verschillende bezoeken bij bijvoorbeeld het Citadel College. Door middel van 

de samenwerking tussen zowel deze externe actoren en de studenten zijn de ideeën afgebakend tot 

de drie best practices die hieronder beschreven staan.  

6.1 Prototype 1: De Vlog 
Door middel van een vlog, opgenomen tijdens een #leerlingalert les, proberen wij de ouders te 

enthousiasmeren. Op 9 maart zijn er een aantal van onze studenten bij een ouderraad van het 

Citadel College in Nijmegen geweest. Hier hebben onze studenten gesproken met de ouders. Zij 

hebben het gehad over vormen van prototypes die zouden kunnen helpen bij het betrekken van 

ouders bij de ouderavonden. Hierbij kwam het onderwerp “filmen”, ook wel in de vorm van een 

vlog, naar voren. Gezien de reactie van de ouders, sprak het hen zeker aan.  

Invulling 

Tijdens de les van Petra en Nicole is het de bedoeling dat er een vlog wordt gemaakt van de les, 

inclusief een beeld van de leerlingen erbij. Zo krijgen de ouders een soort voorproefje van wat de les 

inhoudt. Dit wordt wel gefilmd door iemand die als ‘externe hulp’ gezien kan worden. Dit kan 

gedaan worden door een student van het Saxion, een uitgenodigde of een leerling zelf.  

Een vlog begint met het voorstellen van de vlogger en met het opwekken van spanning bij de 

ouders. Dit begint bij het voorstellen van de sprekers en de gasten die bij de les aanwezig zijn. Er 

wordt laten zien wat de opstelling van de ruimte is, nog voordat de les begonnen is. Als leerlingen 

naar binnen komen lopen, kan hun reactie gefilmd worden. Het is belangrijk dat het verloop van de 

les wordt laten zien, omdat het een interactieve les is en op die manier worden de punten duidelijk 

laten zien. Na de les kan een reactie van de leerlingen gefilmd worden en wordt er afgesloten met 

het uitnodigen van de ouders. Een van de sprekers of gasten vertelt in de uitnodiging wat het belang 

is en waarom ouders zouden moeten komen op zo'n ouderavond. De uitnodiging zal dan verstuurd 

worden via mail met een linkje waar de ouders op moeten klikken op bij de desbetreffende vlog te 

komen. Bij een verdiepende les of verbredende les kunnen ook de andere activiteiten gefilmd 

worden. Bij de verdiepende mogelijkheid kan er een drugsbus komen. In deze bus kunnen leerlingen 

verschillende soorten drugs zien en leren ze over de gevaren ervan. In de bus kan bijvoorbeeld het 

deel gefilmd worden waarbij de leerlingen in de bus komen. Hierbij kan hun reactie gefilmd worden. 

Daarna kan er een stuk gefilmd worden waarbij de leerlingen weer uit de bus komen en wat 

vertellen over hun ervaring. 

Stappen voor het maken van de vlog: 

1. Vlogger voorstellen 

2. Voorproefje van de opstelling ruimte 

3. Vertellen wat de ouders te wachten staat in de vlog 

4. Leerlingen filmen bij binnenkomst 

5. Stukken uit de les (bijvoorbeeld opzetten wietplantage of quiz) 

6. Reactie van de leerlingen filmen 

7. Reactie van de andere aanwezigen filmen 

8. Afsluiten “Wij hopen u net zo enthousiast te mogen ontvangen tijdens de oudervoorlichting” 

9. Vlog laten monteren of zelf monteren 

10. Naar ouders versturen, via mail of social mediakanaal van de school 
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Door middel van een storyboard hebben we het bovenstaande stappenplan in beeld gebracht. Zie 

hiervoor bijlage 1. 

Kosten  

De kosten die hieraan verbonden zouden kunnen zijn: 

 Vlogcamera. Deze kosten al snel zo'n €140,- per stuk. Het is hierbij wel de vraag of je hem 

echt nodig hebt, aangezien het eigenlijk de bedoeling is om één vlog te maken die je 

meerdere malen gebruikt, tenzij het over een verdiepende/verbredende les gaat. Eventueel 

kan hier ook een mobiele telefoon gebruikt worden, maar of de beelden dan goed zijn, 

kunnen niet verzekerd worden (Kijkshop, z.d.).  

 Montage van de vlog. Hier zou iemand die er verstand van heeft ingehuurd kunnen worden, 

omdat het dan zo professioneel mogelijk te laten lijken. Dit zou een kostenpost van 

ongeveer €50,- zijn. Maar ook dit zou weer voor een paar filmpjes zijn waarschijnlijk. Dit zou 

ook eventueel als nieuwe opdracht meegegeven kunnen worden aan bijvoorbeeld 

studenten van de opleiding communicatie. Zij zetten de vlog dan in elkaar als project 

bijvoorbeeld en zo hebben beide partijen hier profijt van. 

Voordelen  

 Het is makkelijk samen te voegen met andere projecten bijvoorbeeld het Webinar; 

 In het kort wordt er duidelijk wat de les inhoudt, dit kan pakkend werken voor ouders; 

 Er is weinig voorbereiding en er zijn weinig middelen nodig om de vlog te maken; 

 Het is het makkelijkste prototype als promotiemateriaal. 

Nadelen 

 AVG technisch is het lastig. Er kan van tevoren aan de leerlingen en andere aanwezigen 

gevraagd worden of ze het goedkeuren dat ze gefilmd worden. Mochten er aanwezigen niet 

akkoord gaan dan moet er een oudere vlog gebruikt worden, dit is minder persoonlijk voor 

de ouders; 

 Het is niet informatief. Het is kort wat ervoor zorgt dat het een eenzijdig beeld wordt. 
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6.2 Prototype 2: Projectweek en mini documentaire 
De basis van dit prototype is een projectweek. De betekenis hiervan is dat leerlingen geen reguliere 

lessen zullen krijgen, maar dat zij bezig gaan met een project. Hierin zijn er veel mogelijkheden om 

leerlingen meer kennis te geven over onderwerpen die niet of weinig in het reguliere vakkenpakket 

gegeven worden. Daarnaast stimuleert deze projectweek de leerlingen om zelf bezig te gaan en zelf 

hun eigen schoolweek in te plannen. Aan het einde van deze projectweek wordt er een product 

opgeleverd door de leerlingen, die dan door de docenten beoordeeld wordt. Hiernaast kan de school 

ook beslissen om een thema-ouderavond hieraan te koppelen, om het project te introduceren aan 

de ouders. 

De invulling van deze projectweek en het specifieke programma zal hieronder beschreven worden. 

De projectweek zal over #leerlingalert gaan. De leerlingen zullen gedurende deze week op een 

deelonderwerp ingaan van het hoofdonderwerp ‘ondermijning’, waar #leerlingalert over gaat. Er zal 

aan het begin van de week een voorlichting zijn van een vertegenwoordiger van het programma 

#leerlingalert. Er zullen meerdere mogelijke activiteiten beschikbaar zijn voor de leerlingen, indien 

de school daarvoor gekozen heeft. Hierna zullen de leerlingen een aantal dagen krijgen voor het 

maken van hun opdracht. Deze opdracht voor de leerlingen is in principe om een minidocumentaire 

te maken, maar hier kan ook in worden gevarieerd, zoals een combinatie van de andere prototypes. 

In dit voorstel wordt ingegaan op het maken van een minidocumentaire. 

Aan het einde van de week is er een ouderavond, waar de leerlingen hun documentaire of andere 

opdracht kunnen presenteren aan hun ouders. Daarnaast kunnen zij reflecteren op de week, zoals 

vertellen over wat ze geleerd hebben en/of hoe zij de projectweek hebben ervaren.  

Programma projectweek 

Maandag: 

Op maandagochtend zal het onderwerp ingeleid worden. Er komt dan een voorlichting van Petra en 

Nicole over #leerlingalert. Na afloop daarvan kunnen leerlingen een onderwerp kiezen wat er in de 

voorlichting besproken is en zullen daar dan in groepjes mee werken. De verschillende onderwerpen 

zullen door Petra en Nicole worden aangeboden. Het is dus niet zo dat leerlingen zelf een onderwerp 

mogen verzinnen. Zo houden Petra, Nicole en de docenten een helder beeld van de situatie.  

Dinsdag, woensdag en donderdag: 

De leerlingen kunnen kennis opdoen voor hun documentaire op verschillende manieren, zoals een 

kijkje nemen in de drugsbus, deskresearch doen via internet of informatie halen uit de voorlichting. 

Leerlingen kunnen natuurlijk ook de hulp van professionals inschakelen. Denk aan een wijkagent (die 

wellicht met toestemming ook te zien is in de mini documentaire) of het contacteren van deskundige 

op het gebied van het gekozen onderwerp. Daar krijgen de leerlingen drie schooldagen de tijd voor 

om de informatie op te zoeken en hun mini documentaire te filmen.  

De leerlingen zijn in deze drie dagen verplicht om in het klaslokaal aanwezig te zijn. Dit kan van 9.00 

uur tot 13.00 uur. Tussen deze tijden kunnen leerlingen vragen stellen aan docenten, deskundigen, 

professionals of andere geleerden. Na 13.00 uur zijn de leerlingen vrij om te doen wat zij willen. Zij 

kunnen dan op school blijven werken of ervoor kiezen om buiten school iets te ondernemen. Zo geef 

je de leerlingen een stuk verantwoordelijkheid mee om hun tijd goed in te delen en te benutten. 

Deze drie dagen dienen dus ter oriëntatie van het onderwerp, het zoeken en gebruiken van 

relevante informatie en het filmen. De leerlingen worden redelijk vrijgelaten in wat en op welke 

manier zij de documentaire willen filmen en de informatie willen overbrengen. Zo wordt er een stuk 
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verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd. Wij denken dat de leerlingen dit op een goede manier 

gaan oppakken, omdat het eindproduct ook daadwerkelijk getoond wordt aan hun ouders en 

leraren.  

Vrijdag: 

Op vrijdag zullen de leerlingen de minidocumentaire monteren en bewerken. Leerlingen die moeite 

hebben met het monteren of bewerken van de filmpjes, kunnen deze dag op school geholpen 

worden. Op vrijdag wordt de documentaire ingeleverd. Leerlingen zijn na het inleveren klaar en 

moeten dan alleen nog maar een reflectie maken over de week.  

Week erna: 

Op een avond in de week na de projectweek, kunnen de mini documentaires gepresenteerd worden 

aan de ouders. Het is verstandig om dit meteen de week erop te doen, zodat leerlingen nog goed 

weten wat zij willen overbrengen. Dit zal in de avonden plaatsvinden, omdat ouders dan over het 

algemeen meer tijd hebben. De totale tijdsduur zal ongeveer een uur tot anderhalf uur zijn. Wellicht 

zal er eerst een korte introductie van de aanwezige docent zijn, waarna de minidocumentaire 

getoond wordt en tot slot kan er een interactie tussen ouders en leerlingen hierover ontstaan. Deze 

interactie kan inhouden dat ouders vragen stellen aan de leerlingen en dat leerlingen over de 

projectweek reflecteren. Tot slot vertellen de leerlingen kort wat zij geleerd hebben. Presentaties 

vinden plaats in een klaslokaal met een digiboard.  

Kosten 

De kosten zullen naar alle waarschijnlijkheid niet heel hoog zijn. De leerlingen kunnen met hun eigen 

device de filmpjes maken en bewerken. Omdat het programma van #leerlingalert door het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid is gefinancierd, is de beginvoorlichting kosteloos. Voor een 

ouderavond hoeven er ook weinig extra kosten te zijn, omdat er geen nieuwe materialen nodig zijn 

voor de presentaties. Voor de ouderavond zelf moeten er wel docenten en andere medewerkers 

aanwezig zijn, dus zij zullen langer door moeten werken dan normaal.  

Als de school echter ervoor kiest om meer activiteiten aan te bieden bij de projectweek, zal het een 

stuk duurder zijn. Zo is er een mogelijkheid om een drugsbus in te huren, maar hier hangt een flink 

prijskaartje aan. De kosten van deze drugsbus loopt op in de duizenden euro’s. In de meeste 

gevallen worden deze kosten betaald door de gemeente, omdat het onbetaalbaar is voor scholen. 

Voordelen 

 De leerlingen zijn zelf een week lang met het programma aan de slag, waardoor zij een 

diepere kennis gaan krijgen van de stof 

 Doordat de leerlingen hiermee werken en dit ook aan het eind van de week presenteren aan 

de ouders, is de kans groter dat de ouders wel naar de bijbehorende ouderavond gaan. 

Nadelen 

 Niet iedere school ruimte heeft in het jaarrooster hiervoor. Bij zo’n week wordt ervan 

uitgegaan dat de standaardlessen komen te vervallen, waardoor niet iedere school de tijd 

heeft om een projectweek op te zetten. 

 Afhankelijk van hoeveel ouders naar school gaan, omdat dit prototype niet online gehouden 

kan worden.  

 Afhankelijk van de beschikbare technologie op de scholen, zoals beamers, mobieltjes van 

leerlingen en bewerkprogramma's. 



 

 

21 
 

6.3 Prototype 3: Het Webinar 
Doordat ouders maar beperkt betrokken zijn bij wat er speelt in het leven van hun puberende kind, 

ontstaat er een groeiende kloof tussen ouders en hun kinderen. Bovendien worden 

voorlichtingsavonden (met belangrijke thema’s zoals criminaliteit) die gericht zijn op ouders 

nauwelijks bezocht. Dat zorgt ervoor dat er van één van de weinige manieren om toch betrokken te 

zijn met wat de jongeren op die leeftijd bezighoudt, weinig gebruik wordt gemaakt. Dit zorgt voor 

een vergroting van de kloof tussen de ouders en hun kind.  

Het is heel belangrijk dat ouders, bij een van die cruciale factoren in de levens van jongeren, toch 

betrokken zijn met de gevoelige thema’s waar hun kinderen op die leeftijd mee te maken kunnen 

krijgen. Een mogelijkheid om de ouders van leerlingen te betrekken bij het lesprogramma over 

ondermijning, #leerling- en #studentalert, is het brengen van de voorlichting naar de ouders via een 

online weg. Het initiatief ‘De Moraalridder’ is hier een voorbeeld van. Dit is een online platform op 

YouTube, waar maandelijks een half uur durende livestream wordt uitgezonden waar een thema, 

dat over een belangrijk aspect van het leven van jongeren gaat, wordt behandeld door een 

presentator en deskundigen. Kijkers kunnen live reageren en hun reacties worden gedurende de 

stream behandeld. Deze video blijft na afloop van de livestream op het kanaal van ‘De Moraalridder’ 

staan, waardoor ouders de video’s te allen tijde terug kunnen vinden en bekijken. Als voorproefje op 

de livestream wordt ook een korte sketch over het maandelijkse thema uitgezonden om de kijker 

alvast te prikkelen.  

Het online, dus toegankelijke, aspect aan dit initiatief brengt een grote kans met zich mee om meer 

ouders te betrekken bij belangrijke themavoorlichtingen. Als we kijken naar het lesprogramma 

#leerling- en #studentalert, zal er veel te winnen zijn door ouders online bij het programma te 

betrekken. Dit zou kunnen door een Webinar. Een Webinar is een samenvoeging van de woorden 

‘Web’ en ‘Seminar’. Het is een evenement op internet, waarbij er alleen een online publiek aanwezig 

is, wat in dit geval de ouders van de leerlingen zijn. Een Webinar is een vorm van one-to-many 

communicatie. Dit houdt in dat een presentator vanuit één locatie een grote en gerichte groep 

kijkers online bereikt. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld docenten van de middelbare school en 

(ervarings)deskundigen een voorlichting geven aan de ouders.  

Binnen bedrijven wordt er steeds meer gebruikgemaakt van Webinars. Dit wordt gebruikt door 

opleidingen, trainingen of cursussen te geven aan werknemers, net zoals het bedrijf Federgon 

(2015). Kennis delen met werknemers via een online platform, zoals een Webinar, is een innovatieve 

ontwikkeling wat, zoals eerder genoemd, veel toegankelijker is dan een fysieke training of cursus. 

Dat dit online platform tegenwoordig steeds meer gebruikt wordt binnen bedrijven, brengt een 

grote kans met zich mee dat ouders bekend zijn met Webinars, door bijvoorbeeld hun baan. 

Bovendien zorgt de coronacrisis, waar we momenteel middenin zitten, ervoor dat veel ouders vanuit 

huis, via het internet werken. Dat betekent dat de meeste ouders door deze crisis, die er 

hoogstwaarschijnlijk voor zorgt dat het (zoveel mogelijk) thuis werken nog niet ophoudt op korte 

termijn, meer gewend raken aan digitale programma’s en platforms. Dit is positief voor dit 

prototype, want doordat ouders al bekend zijn met Webinars, is de drempel minder groot om een 

Webinar bij te wonen, die door de school wordt georganiseerd.  

Het is de bedoeling dat in het Webinar onder andere beelden van hun kinderen worden verwerkt, 

dus iets wat de leerlingen zelf gefilmd hebben (gedurende de projectweek: zie prototype 2). Maar 

ook fragmenten van gesprekken met ervaringsdeskundigen kunnen worden verwerkt in het 

Webinar, zoals een ouder van een kind dat op jonge leeftijd in ondermijning terechtkwam. Een 

andere optie is een jongere die in de ondermijning zit of zat en vertelt over hoe relatief snel en 
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makkelijk diegene op dit pad terecht is gekomen. Ook deskundigen kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren in de voorlichting in een vorm van een Webinar. Daarbij is het belangrijk dat het publiek de 

mogelijkheid heeft om te reageren gedurende het Webinar en dat deze reacties vervolgens 

behandeld worden door de presentatoren in het Webinar. Het Webinar kan een half uur tot 

anderhalf uur duren. De precieze duur is afhankelijk van de wensen en behoeften van de 

opdrachtgever en wellicht ook van die van de scholen en het publiek. 

Naar aanleiding van het gesprek met ouderraadslid Simone Blokhuis is het belangrijk om ervoor te 

zorgen dat het publiek meer prioriteit legt bij de ‘online ouderavond’ dan bij andere manieren van 

hun vrijetijdsbesteding. Ouders moeten het nut inzien van de thema-avond, waarom het ook voor 

hen belangrijk is om meer te weten te komen over dergelijke thema’s en dat ze niet denken dat het 

‘hun kind niet betreft’. Een manier om zo veel mogelijk ouders/verzorgers te motiveren om het 

Webinar bij te wonen is om dit prototype te combineren met een van de andere prototypes (Vlog of 

Projectweek). Het zien van het werk van hun kinderen en de betrokkenheid die zij voor deze 

opdracht hebben (gehad) bij het thema, kan bij veel ouders zorgen voor een trigger om óók 

geïnteresseerd te zijn in de aansluitende online ouderavond. Dit zal betekenen dat de leerlingen 

eerst hun Vlog of eindproduct die voortkomt uit de Projectweek presenteren aan hun ouders en dat 

er vervolgens op een avond in diezelfde week de voorlichting voor de ouders plaatsvindt via een 

Webinar.  

Invulling 

Als er gekeken wordt naar de invulling van het Webinar, moet ten eerste rekening gehouden worden 

met verschillende onderwerpen waar scholen behoefte aan hebben. Er kan begonnen worden met 

het filmpje over de moeder, wiens kind in het criminele circuit is beland. De reden hiervoor is dat 

een ervaring van iemand van dezelfde doelgroep en sterke binnenkomer is en het veel indruk kan 

hebben op de kijkers. De les over ondermijning, #leerling- en #studentalert, staat bij elke school 

vast. Deze volgt hierna dus ook direct. Handig is om deze van tevoren op te nemen en te laten zien, 

zodat daar geen verschil in zit per school. Dit scheelt ook uren aan werk. Na deze les is er ruimte om 

vragen te stellen over het onderwerp en/of is er ruimte voor deskundigen en verantwoordelijken om 

een woordje te doen over het onderwerp. Ondertussen kunnen ouders via de site vragen stellen 

over het onderwerp en de lessen.  

Kosten 

Als er gekeken wordt naar het kostenplaatje, komen er veel verschillende prijzen naar boven. Het 

aantal kijkers, de software die nodig is voor een Webinar en hoe vaak een Webinar georganiseerd 

wordt, hebben invloed op de kosten van een Webinar (Webinar, z.d.). Een middelbare school heeft 

gemiddeld 800 tot 1000 leerlingen, waar dus tussen de 800 tot 2000 ouders bijhoren die 

tegelijkertijd naar het Webinar kijken. Er moet dus van ongeveer 2000 kijkers uit worden gegaan per 

Webinar. Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een betaalde Webinar website, is het aantal 

kijkers dus cruciaal. Als er wordt besloten om het Webinar voor meerdere scholen tegelijk te 

gebruiken, zullen er dus veel meer ouders kijken. Hier moeten dus zeker rekening mee gehouden 

worden.  

Bij de meest besproken Webinar site, genaamd Webinargeek (die ook het beste naar voren komt) 

bevatten de kosten per vijfhonderd kijkers €79. Dat betekent dat de kosten ongeveer €316 per 

maand zijn om Webinars via een betrouwbare site uit te laten zenden. Dit is een schatting, want 

wanneer er exact wordt gekeken naar maximaal 2000 kijkers, zal er een offerte aangevraagd moeten 

worden. Hier kan uiteindelijk ook een ander bedrag uitkomen. Hier vallen natuurlijk ook andere 
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voordelen onder. Zo kunnen mensen Webinars voor een bepaalde tijd terugkijken wanneer zij deze 

hebben gemist. Daarnaast kunnen kijkers gedurende het Webinar een privé chat beginnen, maar 

ook vragen stellen in een open chat. Daarbij hoeven kijkers geen account aan te maken om het 

Webinar te bekijken. Ook kunnen er polls uitgebracht worden tijdens het Webinar, om zo extra 

informatie over het publiek in te winnen en eventueel standpunten duidelijker te maken. Ook is het 

feit dat de site geheel AVG-proof is, zeker een voordeel. Wanneer het Webinar opgenomen wordt 

via een laptop op bijvoorbeeld de locatie van de school (of een andere locatie), zijn de kosten 

uiteindelijk maar ongeveer 316 euro per maand voor de site en software.  

Voordelen 

 Het Webinar is online en daarmee toegankelijk. Dat maakt dat ouders eerder geneigd zijn 

deze bij te wonen dan wanneer zij naar school moeten reizen voor een ouderavond. 

 Veel bedrijven maken al enige tijd steeds meer gebruik van Webinars om zo bijv. trainingen 

te geven aan werknemers. Grote kans dat veel ouders hier ook al mee hebben gewerkt in 

hun baan, wat de drempel om het Webinar bij te wonen minder groot maakt. 

 Veel ouders werken momenteel thuis, veelal online. Zij zijn al gewend aan online werken, 

wat de drempel om het Webinar bij te wonen minder groot maakt. 

 De combinatie van het Webinar met een van de andere prototypes zorgt ervoor dat ouders 

betrokken worden bij waar hun kind mee bezig is qua projecten. Zij zijn meer gemotiveerd 

om het Webinar bij te wonen als het werk van hun kind wordt getoond. 

Nadelen 

 Een nadeel kan zijn dat het Webinar online is. Ouders kunnen meer moeite hebben met 

online uitzoeken hoe iets werkt wanneer dit nog nooit eerder is gebruikt. 

 Kosten zijn voor Petra. 

 Aantal kijkers kunnen tegenvallen/verkeerd ingeschat, waardoor kosten te hoog zullen zijn 

in tegenstelling tot de kijkers--> Kosten hangen af van kijkers. 
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Hoofdstuk 7: Enquête 
Wij hebben besloten om een enquête af te leggen onder onze doelgroep: ouders van middelbare 

scholieren. We hebben hiervoor gekozen, zodat we meer inzicht krijgen in de wensen en belangen 

van ouders op basis van de ontwikkelde prototypes. Het heeft gefungeerd als een vervanging van 

het uittesten van de prototypes, wat het huidige COVID-19 niet (optimaal) toelaat. Door middel van 

de enquête hebben wij kunnen meten of er draagvlak is onder de doelgroep, als de prototypes in de 

praktijk worden gebracht. De enquête is anoniem. 

Op dinsdag 2 juni hebben wij de enquête verspreid onder de ouders. Er zijn zes vragen opgesteld, 

waarbij we de drie prototypes belichten en de ouders hierover naar hun mening vragen. Hierin 

konden de ouders aangeven welke van de drie prototypes hen het meest aanspreekt en waarom dat 

zo is. Na een week zijn er dertig responses binnengekomen. In de onderstaande uitwerking houden 

wij een globale omschrijving aan van de resultaten, dus kijken we naar de antwoorden van de ouders 

en waarom een prototype hen wel of niet aanspreekt. In bijlage 2 is een overzicht van de resultaten 

te vinden.  

Het meest te spreken over, en waarom 

Het prototype waar het merendeel van de ondervraagde ouders het meest over te spreken is, is de 

projectweek. Uit de enquêteresultaten blijkt dat men dit prototype positief beoordeelt, omdat er bij 

dat prototype zowel hun kinderen als zijzelf bij het programma betrokken worden. Er zijn meerdere 

geluiden gekomen dat ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen actief onderdeel uitmaken van 

het programma. “Laat de scholieren actief onderdeel uitmaken van het programma”, aldus een 

respondent. Daarnaast hebben verschillende ouders laten weten dat zij het leuke aan de 

projectweek vinden dat zij iets zullen zien dat hun kind zelf gemaakt heeft en dus dat de ouders 

vanuit de bril van hun kind naar het onderwerp kunnen kijken. 

Redenen waarom ouders de vlog, als prototype waar zij het meest over te spreken zijn, hebben 

aangegeven, is dat de vlog persoonlijk lijkt, bij de doelgroep past en leerlingen erbij worden 

betrokken. Ook is aangegeven dat het met gemak te bekijken en beluisteren is. 

Ouders die het meest over het Webinar te spreken waren, gaven aan het de meest praktische 

methode te vinden. Het kan goed worden toegespitst op ouders, het zou reistijd schelen en het 

Webinar kan terug worden gekeken. Ook de huidige coronacrisis draagt eraan bij dat ouders sneller 

vanuit huis een ouderavond willen bijwonen, in plaats van een bijeenkomst in een grote groep op 

school. Tweetal respondenten zeggen hierover: “Ik denk dat dit een juiste manier wordt voor 

betrokkenheid van ouders en infoverstrekking, nu met corona mensen niet meer staan te springen 

om bij elkaar te komen”, “Scheelt tijd en is makkelijker in te plannen. Zeker nu met corona”. Ook 

spreekt de interactie ouders aan, bijvoorbeeld doordat zij live tijdens het Webinar vragen kunnen 

stellen. Wel vinden meerdere ouders het belangrijk dat het zo interactief mogelijk is, want anders 

wordt de communicatie te eenzijdig. Dit geldt overigens ook voor een reguliere ouderavond. Hierbij 

geldt ook dat ouders het leuk vinden als hun kinderen erbij betrokken worden. Een respondent zegt 

hierover: “Het Webinar spreekt mij het meest aan, maar persoonlijk vind ik het wel erg leuk als de 

kinderen daar zelf ook in betrokken worden”. Als het Webinar gecombineerd wordt met 

bijvoorbeeld de projectweek, dan wordt die wens behartigd.  

Meerdere keren is er aangegeven dat een combinatie van de prototypes een goede optie zou zijn. Zo 

kan het onderwerp op meerdere vlakken worden belicht. “Het onderwerp raakt beter ingebed, de 

twee andere methodes kunnen hier onderdeel van uitmaken”, schreef een respondent over het 

combineren van de projectweek met de vlog en het Webinar. Een andere respondent zegt over een 
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combinatie van prototypes: “Combi van alle drie: het plaatje is zo compleet mogelijk (dankzij de 

ernst van het probleem/onderwerp).” Het zal zorgen voor meer diepgang en maakt het gehele 

programma interessanter, voor zowel ouder als kind. Ook gaven ouders aan het interessant en 

aantrekkelijk te vinden als verhalen van (ex-)criminelen en/of ouders van (ex-)criminelen in het 

programma verwerkt worden. “Laat een ex-crimineel een les of lezing geven over het onderwerp 

ondermijning” en “Laat mensen zelf die in dit circuit hebben gezeten hun eigen ervaringen vertellen, 

dat maakt vaak de meeste indruk,” aldus twee respondenten. Als laatst werd aangegeven dat ouders 

geprikkeld moeten worden op hun verantwoordelijkheid binnen dit thema. 

Het minst te spreken over, en waarom 

Het prototype dat de meeste ouders het minst aanspreekt is het Webinar. De voornaamste reden 

die hiervoor genoemd is, is dat een Webinar onpersoonlijk is. Dit geldt vooral als dit vergeleken 

wordt met een reguliere ouderavond. De eenzijdige communicatie spreekt hen niet aan. Meerdere 

ouders gaven aan het sociale aspect van een ouderavond belangrijk te vinden. Sommigen gaven aan 

dit zelfs belangrijker te vinden dan het onderwerp van de ouderavond. Verder zegt een respondent 

over het prototype: “Prima methode, maar mogelijk voor ouders na een werkdag te veel 

afstandelijk.” 

Ouders die het minst over het prototype van de vlog te spreken waren, gaven aan het vooral niet 

leuk te vinden dat zij hierbij als ouder aan de privacy van hun kind komen. Een respondent zegt 

hierover: “Ik kom als ouder in de privacy van mijn kind”. Daarnaast wordt het prototype door de 

meeste van deze ouders als statisch en eenzijdig beschouwen. Ook werd aangegeven dat het bij dit 

prototype jammer is dat zij, door de eenzijdigheid, minder informatie binnenkrijgen dan bij de 

andere prototypes. Hierdoor kan de vlog minder waarde en effect hebben dan de andere 

prototypes. “Vaak vanuit één kind belicht. Denk dan te weinig info te krijgen”, “Is een bericht vanuit 

de zender en statisch”, “Heeft denk ik het minste waarde en effect,” aldus drie respondenten. 

Slechts drie van de dertig ondervraagden gaven aan het minst te spreken te zijn over de 

projectweek. Reistijd en niet naar school kunnen en/of willen in verband met de huidige coronacrisis 

zijn de redenen die hiervoor gegeven zijn. Deze vallen weg zodra de reguliere ouderavond, die bij de 

projectweek hoort, wordt vervangen door een ouderavond via een Webinar. 

Zoals hierboven al is genoemd, hebben meerdere ouders aangegeven niet te willen ‘gluren’ in het 

leven van hun kind. Hierbij werd ook aangegeven dat “leerlingen en ouders verschillende 

doelgroepen zijn met eigen wensen en belangen en dat deze voldoende uit elkaar gehouden moeten 

worden/blijven.” 

Verantwoording 

Deze enquête is uitgezet onder onze doelgroep, namelijk ouders van middelbare scholieren. Deze 

enquête is in totaal dertig keer ingevuld, wat ervoor zorgt dat deze enquête niet geheel 

representatief is voor de doelgroep. Deze resultaten kunnen dus mogelijk onvoldoende valide en 

betrouwbaar zijn.  
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Hoofdstuk 8: Proces 

8.1 Procesomschrijving  
Voor het onderzoek maken we gebruik van de Design Thinking methode. Dit is een deel van het 

Design Based Education. Deze methode kent verschillende stappen, die bestaan uit twee fasen. De 

fasen zijn de probleemanalyse en het design.  

De probleemanalysefase bestaat uit twee stappen: empathize (empathie) en define (definiëren). In 

de eerste stap zijn we begonnen met een korte deskresearch. Hierin hebben we informatie gezocht 

over het project van Petra. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar onderzoeken die ook gericht zijn 

op het onderwerp van ons onderzoek. Doordat we ons verdiept hebben, konden we tijdens het 

intakegesprek betere en gerichtere vragen stellen aan haar. We kregen begrip voor het probleem, 

hebben duidelijk gemaakt wie onze doelgroep is en wat Petra qua eindproduct van ons verwacht. Na 

het intakegesprek zijn we begonnen met het veldonderzoek en een uitgebreide deskresearch. Met 

het veldonderzoek hebben we de doelgroep in kaart gebracht. Wij hebben in het kader van 

veldonderzoek acties ondernomen om informatie te verschaffen. Namelijk, we hebben interviews 

afgelegd met verschillende (ouderraden van) middelbare scholen, een bezoek gebracht aan de les 

van Petra op een middelbare school in Zutphen, een observatie gedaan bij het soortgelijke concept 

‘De Moraalridder’ en we zijn aanwezig geweest bij een ouderraadsvergadering in Nijmegen bij het 

Citadel College.  

In de tweede stap hebben we het probleem bevestigd en geformuleerd. De uitkomst van alle 

verzamelde informatie is een correct geformuleerde probleemstelling. Voordat de probleemstelling 

geformuleerd wordt, wordt de verzamelde informatie geanalyseerd. Het analyseren van de 

informatie hebben we door middel van een verbreed veldonderzoek gedaan. Tijdens het gehele 

project hebben we een wekelijks contactmoment gehad met Brenda en meerdere malen in de 

maand, of wanneer we vragen tegen waren gekomen tijdens ons onderzoek, contact gehad met 

Petra. Na het bijstellen van de probleemstelling hebben wij dit overlegd met Petra.  

De derde stap, ideate (ontwerpen), is de eerste stap in de tweede fase, genaamd design. Na deze 

stap worden de prototypes gemaakt en getest. In deze stap worden de prototypes ontworpen. De 

eerste prototypes waren schetsen. Om tot de beste ideeën te komen, hebben wij met elkaar, maar 

ook met Petra en Brenda, gespard. Om ouders voor een voorlichting te enthousiasmeren, kijken we 

op een creatieve en innovatieve manier naar de prototypes. We hebben elkaar de ruimte gegeven 

om ideeën te verbeteren. We stuurden de opzet van de prototypes op en ontvingen hier online 

feedback op. De feedback hebben we meegenomen bij de aanpassingen van de prototypes. Wij 

hebben ervoor gekozen om drie verschillende prototypes uit te werken.  

Bij de vierde stap, het maken van de prototypes, hebben we van de basisopzet van de prototypes 

een tastbaar product gemaakt. Door het COVID-19 virus hebben wij hier een lastige taak aan gehad. 

We hebben dit opgelost door een storyboard van de vlog te maken en voor alle prototypen een 

uitgebreid draaiboek op te stellen. Om een breder beeld te krijgen hebben wij een enquête 

verspreid onder ouders van middelbare scholieren in onze omgeving en bij een ouderraad.  

In de laatste stap worden de prototypes getest. Deze stap hebben wij samengevoegd met de vierde 

stap. Aan het begin van het onderzoek waren er plannen gemaakt, maar dit kon niet uitgevoerd 

worden door COVID-19. Door middel van de enquête hebben wij de prototypes toch in zekere zin 

kunnen testen onder de doelgroep. We hebben de prototypes aan de hand van de 

enquêteresultaten kunnen bijwerken en verbeteren.  
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Hoofdstuk 9: Aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk worden de aanbevelingen beschreven die uit dit onderzoek naar voren zijn 

gekomen. In het begin van het onderzoek hebben wij diverse onderzoeksvragen opgesteld. 

Naarmate het onderzoek vorderde, hebben wij deze onderzoeksvragen aangepast en teruggebracht 

naar twee deelvragen. Deze twee onderzoeksvragen zijn het meest relevant voor ons onderzoek. 

Het gaat om de volgende onderzoeksvragen: “Op welke manier kunnen voorlichtingen voor ouders, 

gericht op criminaliteit, vormgegeven worden?” en “Welke factoren zorgen voor meer betrokkenheid 

van ouders, zodat de deelname aan voorlichtingen verhoogd wordt?”. Door middel van de resultaten 

van ons veldonderzoek, de prototypes en de enquêteresultaten kunnen de onderzoeksvragen 

beantwoord worden. 

9.1 Veldonderzoek 
Diverse studenten van dit groepje hebben het genoegen gekregen om interviews te mogen houden 

bij hun oude middelbare school. Hierin mochten zij in gesprek met de conrector van de school, de 

afdelingsleider of met een ouderraadslid. Een aantal van deze interviews zijn digitaal of telefonisch 

afgenomen, in verband met COVID-19. Door de uiteindelijke respons van deze mensen is er veel 

duidelijkheid gekomen over de opkomsten bij themavoorlichtingen.  

Daarnaast hebben er ook twee studenten mee mogen kijken bij ‘De Moraalridder'. Zij publiceren 

elke derde dinsdagavond van de maand een column, waarna een sketch en een live-uitzending 

daarover gemaakt wordt. Hierbij bespreken zij een gevoelig thema dat (ouders van) jongeren 

aangaat. Er zijn dan ook onder andere deskundigen aanwezig, waardoor er handvaten geboden 

worden en live vragen gesteld kunnen worden. 

Dankzij deze actoren is er veel duidelijkheid gekomen over de werkelijke opkomst van ouders bij 

themavoorlichtingen. Daarnaast is het ook duidelijk geworden via welke weg wij, als studenten, 

kunnen zorgen dat ouders toch de boodschap van een dergelijke voorlichting meekrijgen.  

Uit het veldonderzoek is uiteindelijk gekomen dat de opkomst bij themavoorlichtingen in de praktijk 

laag is. Uit verschillende interviews (Lieveke Brücker van het SG Marianum College en Simone 

Blokhuis van het Carolus Clusius College) is gebleken dat de opkomst van deze avonden zelfs lager is 

dan ouderavonden die gericht zijn op organisatorische schoolzaken. Dit geeft wederom aan dat er 

problemen zijn met de opkomst van ouderen op themavoorlichtingen. Kortom, het onderzoek naar 

hoe ouders meer betrokken kunnen worden bij deze dergelijke voorlichtingen is daadwerkelijk van 

belang. 

Er zijn verschillende aspecten geweest in ons onderzoek, waardoor wij anders zijn gaan kijken naar 

de optionele prototypes. Zo hebben wij door het initatief ‘De Moraalridder’ ervoor gekozen om een 

prototype te maken die online gehouden wordt. Hieruit is het Webinar ontstaan. Daarnaast is er 

door middel van een sparring met ouderraadsleden het prototype van de vlog ontstaan.  
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9.2 Prototypes 
Op basis van de uitkomsten van het veldonderzoek zijn er dus drie prototypes ontwikkeld, namelijk 

de vlog, de projectweek en het Webinar. In de onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen en de 

kosten van de drie prototypes in kaart gebracht.  

 Vlog Projectweek Webinar 

Voordelen - Makkelijk samen te voegen 
met de andere prototypes, 
wat zorgt voor diepgang; 

- In het kort wordt duidelijk 
wat de les inhoudt. Dit kan 
pakkend werken voor 
ouders; 

- Er is weinig 
voorbereiding en er zijn 
weinig middelen nodig om 
de vlog te maken; 

- Het is het makkelijkste 
prototype dat als 
promotiemateriaal kan 
fungeren.  

- De leerlingen zijn zelf een 

week lang met het 

programma aan de slag, 

waardoor zij een diepere 

kennis gaan krijgen van de 

stof;  

- Doordat de leerlingen 

hiermee werken en dit ook 

aan het eind van de week 

presenteren aan de ouders, is 

de kans groter dat de ouders 

wel naar de bijbehorende 

ouderavond gaan.  

- Het Webinar is online en 

daarmee toegankelijk. Ouders 

zijn dus eerder geneigd het bij 

te wonen; 

- Er is een kans dat ouders al 

bekend zijn met Webinars, 

dus de drempel is veel 

kleiner. Blijkt ook uit de 

enquête: “Ik heb ervaring met 

Webinar en is mij goed 

bevallen”, aldus een ouder; 

- Veel ouders werken 

momenteel thuis en veelal 

online. Zij zullen dus het 

Webinar eerder bijwonen; 

- De combinatie van het 

Webinar met een van de 

andere prototypes zorgt 

ervoor dat ouders betrokken 

worden bij waar hun kind 

mee bezig is qua projecten. Zij 

zijn meer gemotiveerd om het 

Webinar bij te wonen als het 

werk van hun kind wordt 

getoond.  

Nadelen - AVG technisch is het lastig. 

Er kan van tevoren aan de 

leerlingen en andere 

aanwezigen gevraagd 

worden of ze goedkeuren 

dat ze gefilmd 

worden. Mochten er 

aanwezigen zijn die niet 

akkoord gaan, moet er een 

oudere vlog gebruikt 

worden, wat minder 

persoonlijk is voor de 

ouders; 

- Het is niet informatief. Het 

is kort, wat ervoor zorgt dat 

het een eenzijdig beeld 

geeft.  

- Niet iedere school heeft 

ruimte in het jaarrooster 

hiervoor. Bij zo’n week wordt 

ervan uitgegaan dat de 

standaardlessen komen te 

vervallen, waardoor niet 

iedere school de tijd heeft om 

een projectweek op te zetten; 

- Afhankelijk van hoeveel 

ouders naar school gaan, 

omdat dit prototype niet 

online gehouden kan worden; 

- Afhankelijk van de 

beschikbare technologie op 

de scholen, zoals beamers, 

mobieltjes van leerlingen en 

bewerkprogramma’s.  

 

- Een nadeel kan zijn dat het 

Webinar online is. Ouders 

kunnen meer moeite hebben 

met online uitzoeken hoe iets 

werkt wanneer dit nog nooit 

eerder is gebruikt; 

- Kosten zijn voor Petra; 

- Aantal kijkers kunnen 

tegenvallen/verkeerd worden 

ingeschat, waardoor kosten 

te hoog zullen zijn in 

tegenstelling tot de kijkers, 

want de kosten hangen af van 

het aantal kijkers.  
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Kosten - Vlogcamera. Deze kosten 

ongeveer €140,- per stuk;  

- Montage van de vlog. Dit 

zou een kostenpost van 

ongeveer €50,- zijn. 

- Omdat het programma van 

#leerlingalert door het 

Ministerie van Justitie en 

Veiligheid is gefinancierd, is 

de beginvoorlichting 

kosteloos; 

- Bij uitbreiding met bijv. 

drugsbus zou het duurder 

kunnen worden.  

- €316 per maand 

om Webinars via een 

betrouwbare site uit 

te zenden. 

 

Daarnaast is er ook een combinatie mogelijk van de verschillende prototypes. Hierbij kan zowel de 

projectweek als de vlog in combinatie staan met het Webinar. Ook de combinatie van de drie 

prototypes is mogelijk. Dit zal betekenen dat de leerlingen eerst de vlog of eindproduct, die 

voortkomt uit de projectweek, presenteren aan hun ouders en dat er vervolgens op een avond in 

diezelfde week de voorlichting voor de ouders plaatsvindt via een Webinar. Dit wordt ook 

aangeraden door diverse ouders in de enquête. Zij zien graag een combinatie van de prototypes 

naar voren komen, om het plaatje zo compleet mogelijk te maken, gezien de ernst van het 

onderwerp en probleem.  

9.3 Enquête 
Nadat de prototypes gemaakt zijn, is er een enquête uitgezet onder ouders van middelbare 

scholieren. Hierin is gevraagd wat de meningen zijn over de drie prototypes en de redenen 

daarachter. Op dit moment zijn de meeste ouders enthousiast over het Webinar. Dit komt omdat de 

ondervraagde ouders het Webinar ‘coronaproof’ vinden. Er moet echter niet alleen gekeken worden 

naar deze uitzonderlijke tijd. Als er geen sprake van de COVID-19 pandemie zou zijn, zou de 

projectweek het hoogste scoren. De meeste ouders geven aan dat hun kind de belangrijkste factor is 

om naar een voorlichting te komen. Zij willen zien wat kun kind geleerd heeft en tot welk resultaat 

zij gekomen zijn.  

Ook geven meerdere ouders aan dat zij de vorm van een online voorlichting in de vorm van een 

Webinar wel zien zitten, omdat er een mogelijkheid tot terugkijken is. Daarnaast scheelt dit 

prototype reistijd, omdat het gemakkelijk vanuit huis gekeken kan worden. In het prototype van het 

Webinar is er via de enquête wel een twijfel op te merken, aangezien ook meerdere ouders 

aangeven dat ze een Webinar te onpersoonlijk vinden en dat ze het jammer vinden dat hun kind er 

wellicht niet in betrokken wordt.  

Bij de vlog geven ouders aan dat zij graag een combinatie zien met de projectweek. De kinderen 

worden actief betrokken bij het onderwerp en de ouders kijken op deze manier door de bril van hun 

kind naar het onderwerp. Ze krijgen te zien wat er omgaat bij het kind als er over zulke lastige 

onderwerpen gepraat wordt.  

9.4 Vormgeving van voorlichtingen 
De voorlichting voor ouders, gericht op ondermijning, kan vormgegeven worden aan de hand van 

drie verschillende prototypes. Allereerst is er de vlog. Leerlingen worden tijdens de voorlichting van 

Petra en Nicole gefilmd. Ouders zien kort en krachtig de inhoud van de voorlichting en de reactie van 

hun kind op deze voorlichting. Ten tweede kan gebruik worden gemaakt van een projectweek. 

Leerlingen zijn gedurende een week bezig met het maken van een minidocumentaire over een 

deelonderwerp van ‘ondermijning’. In deze minidocumentaire komen zij zelf en eventueel 

deskundigen aan het woord. Uiteindelijk presenteren de leerlingen de minidocumentaire aan hun 
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ouders. Tot slot is er het gebruik van een Webinar. Bij een Webinar zullen ouders naar een online 

voorlichting kijken. Hier kunnen zij live vragen stellen aan deskundigen, die op dat moment de 

voorlichting geven en beelden tonen die leerlingen zelf gemaakt hebben. Deze drie prototypes zijn 

dus een manier om een voorlichting voor ouders, gericht op criminaliteit, vorm te geven. Tevens 

kunnen prototypes of verschillende aspecten van de prototypes met elkaar gecombineerd worden. 

Zo kan een vlog bijvoorbeeld gecombineerd worden met een Webinar. Tijdens een voorlichting via 

een Webinar zien ouders de reactie van hun kind op diezelfde voorlichting. Op deze manier zijn alle 

drie prototypes combineerbaar in verschillende vormen. Er kan geconcludeerd worden dat er opties 

zijn via een online meeting, zoals de vlog en Webinar, of fysiek aanwezig te zijn op school, door het 

bijwonen van een presentatie en/of voorlichting van projectweek. Bij alle prototypes zijn de 

kinderen van de ouders te zien via beeldmateriaal.  

Hiermee wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord: “Op welke manier kunnen voorlichtingen 

voor ouders, gericht op criminaliteit, vormgegeven worden?” 

9.5 Succesfactoren van de betrokkenheid onder ouders bij voorlichtingen 
De grootste succesfactor is de betrokkenheid van het kind van de ouders bij het programma. Ouders 

zien hun kind graag iets presenteren waar ze zelf betrokken bij zijn geweest en/of aan gewerkt 

hebben. 

Online voorlichtingen zorgen voor een hoger bezoekersaantal. Tijdens een live-uitzending zijn er 

ongeveer evenveel bezoekers als bij een fysieke ouderavond. Echter zorgt het langer beschikbaar 

maken van de video na afloop van de live uitzending, voor aanzienlijk meer bekijks. Ouders die op de 

reguliere tijd van de live video niet aanwezig konden zijn, hebben zo de mogelijkheid om de 

voorlichting alsnog op een later tijdstip te bekijken. Ouders kunnen te allen tijde de video 

terugkijken, wat een belangrijke factor is voor het genereren van een hoger bezoekersaantal. Dit is 

opgemerkt tijdens het bezoek aan ‘De Moraalridder’. Het na afloop beschikbaar houden van het 

Webinar voor een bepaalde tijd, zal dus zorgen voor een hoger bezoekersaantal. 

Door het combineren van verschillende prototypes, zal de motivatie van ouders voor een online 

voorlichting een stuk groter worden. Het maakt het programma interessanter en diepgaander. 

Ouderraadslid Simone gaf dit in het interview ook aan en het is meermaals gebleken uit de 

enquêteresultaten. 

Wat is gebleken uit het bezoek aan ‘De Moraalridder is dat interactiviteit een must is bij een 

voorlichting, met name als die online plaatsvindt. De live functie voor ouders om vragen stellen 

gedurende de voorlichting via het Webinar, moet worden gewaarborgd door de presentatoren. Als 

deze niet of weinig behandeld worden, haken de ouders snel af. Zij willen namelijk gehoord worden. 

De mate van promotie lijkt ook invloed te hebben op het aantal bezoekers. Zo heeft ‘De 

Moraalridder’ relatief weinig naamsbekendheid. Als er meer aandacht wordt besteed aan de factor 

naamsbekendheid, zullen hoogstwaarschijnlijk meer ouders de voorlichting bijwonen. Op dit 

moment zijn er te weinig ouders die van het bestaan van ‘De Moraalridder’ afweten. 

Hiermee wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord: “Welke factoren zorgen voor meer 

betrokkenheid van ouders, zodat de deelname aan voorlichtingen verhoogd wordt?” 
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9.6 Conclusie  
Ouders van middelbare scholieren kunnen op verschillende manieren betrokken worden bij 

voorlichtingen. Hierop hebben wij de drie prototypes (vlog, projectweek, Webinar) bedacht. Tevens 

zorgt de online voorlichting (zowel vlog als Webinar) voor een hogere opkomst, omdat deze video 

voor langere tijd terug te kijken is. Ouders kunnen op deze manier de voorlichtingsvideo op een 

eigen gekozen tijd bekijken. De succesfactor van een Webinar is dan vooral de interactiviteit. Dit kan 

gewaarborgd worden door ouders online vragen te laten stellen en deze ook te beantwoorden. 

Daarom bevelen wij de Webinar ook het meeste aan, en eventueel in combinatie met een vlog of 

projectweek om het aspect van ‘het zien van je eigen kind’ mee te nemen – wat veel ouders als 

waardevol zien – en meer diepgang te brengen in het programma.  

Hiermee geven wij antwoord op de probleemstelling:  

“Op welke manier kunnen ouders meer betrokken worden bij themavoorlichtingen van middelbare 

scholen gericht op (jeugd)criminaliteit?”  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Storyboard vlog 
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Bijlage 2: Enquêteresultaten 

Voor een goed overzicht van de enquêteresultaten, gebruiken we de onderstaande tabel. Hierbij 

horen de volgende enquêtevragen: 

 Zou u bereid zijn om voor een ouderavond een vlog te bekijken waar onder andere uw kind 

in voorkomt?  

 Zou u bereid zijn om naar een ouderavond te komen als u ook een mini-documentaire, 

gemaakt door uw kind, te zien zult krijgen? 

 Zou u bereid zijn om een ouderavond in de vorm van een Webinar bij te wonen? 

 Over welk prototype bent u het meest te spreken? En waarom? 

 Over welk prototype bent u het minst te spreken? En waarom? 

 Heeft u nog suggesties of een opmerking voor ons? 

De eerste drie kolommen (Vlog, Docu, Web) geven de antwoorden op de eerste drie vragen weer. 

Hierbij zijn de mogelijke antwoorden: zeker weten wel (++), waarschijnlijk wel (+), neutraal (0), 

waarschijnlijk niet (-), zeker weten niet (--). De vierde en vijfde kolom geven weer welk prototype de 

ondervraagde als meest en minst positief ervaart. De laatste kolom geven suggesties en 

opmerkingen van de ondervraagden weer. 

Vlog Docu Web  Meest positief Minst positief  

+ + - Vlog (is persoonlijk) Webinar (vaak saai 

en te algemeen) 

– 

++ + + Vlog en Webinar (kan leuk 

en pakkend zijn, benieuwd 

naar wat eigen kind 

presenteert) 

Projectweek (reistijd) Actueel onderwerp/doe er 

wat mee richting 

gemeente(s) 

++ ++ + Projectweek  Webinar – 

- + 0 Projectweek (ouders 

kijken het liefst naar hun 

eigen kinderen. Eigen vlog 

ken je al, groepsresultaat 

is onbekend) 

Webinar 

(Onpersoonlijk. Moet 

de inhoud wel heel 

interessant zijn. 

Ouderavond is 

sociaal gebeuren) 

Sociale aspecten zijn bij 

ouderavond belangrijker 

dan onderwerp. Ik ga 

eerder als ik weet dat ik 

met andere ouders in 

contact kom. 

++ ++ ++ Webinar (meest praktisch 

en kan je toespitsen op 

ouders) 

Vlog (andere ideeën 

zijn leuker, maar 

alles super goed 

idee) 

– 

++ ++ ++ Projectweek (dan zie je 

meest compleet resultaat) 

Webinar (is denk ik 

meest monoloog) 

– 

+ ++ - Vlog en Projectweek (het 

is iets wat mijn kind maakt 

dus waar ik trots op ben 

en kijk door de bril van 

het kind naar het 

onderwerp) 

Webinar (eenzijdige 

communicatie) 

Geef mij een reden om die 

andere ouders ook te 

ontmoedigen, vaak is het 

gesprek eenzijdig. Docent 

praat, ouders luisteren. 

Misschien iets interactiefs? 

+ 0 ++ Webinar (coronaproof. Ik 

heb ervaring met Webinar 

en is mij goed bevallen) 

Projectweek (bij Vlog 

en Webinar zie je de 

personen. Ik kom 

niet naar school ivm 

covid-19) 

– 
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+ + + Webinar (scheelt tijd en is 

makkelijker in te plannen. 

Zeker nu met corona) 

Vlog (vaak vanuit 1 

kind belicht. Denk 

dan te weinig info te 

krijgen) 

Ik denk dat dit een juiste 

manier wordt voor 

betrokkenheid van ouders 

en infoverstrekking nu met 

corona mensen niet meer 

staan te springen om bij 

elkaar te komen. 

++ ++ - Projectweek (is 

persoonlijk) 

Webinar (is 

onpersoonlijk) 

– 

++ + 0 Vlog (spreekt mij het 

meest aan bij deze 

doelgroep denk ik) 

Webinar (stel je 

makkelijker uit en 

dan denk je er 

misschien niet meer 

aan) 

Laat mensen zelf die in dit 

circuit hebben gezeten hun 

eigen ervaringen vertellen, 

dat maakt vaak de meeste 

indruk. 

- + + Projectweek (ik ben 

ouderwets en wil dat 

vasthouden haha. Niet 

alle veranderingen zijn 

verbeteringen) 

Vlog (hou de 

menselijke maat 

erin) 

Hou het simpel en basic. 

+ + ++ Webinar (kan gewoon 

vanuit huis) 

Vlog (spreekt mij niet 

zo aan) 

– 

++ ++ + Vlog (prettig om te kijken 

en te luisteren) 

Webinar (weer 

achter de laptop! 

Zucht) 

Goede koffie serveren op 

ouderavonden zou voor 

mij erg prettig zijn. 

+ + - Vlog Webinar – 

+ ++ 0 Projectweek (persoonlijk 

en duidelijk. Je ziet en 

ervaart waar het om gaat, 

hetzelfde geldt voor de 

leerling) 

Webinar 

(onpersoonlijk) 

– 

++ + ++ Vlog en Webinar Projectweek – 

- + ++ Webinar (je kan dit 

bekijken wanneer het je 

uitkomt. Lijkt me 

duidelijker ook) 

Vlog (lijkt me niet 

serieus genoeg) 

Het Webinar spreekt mij 

het meest aan, maar 

persoonlijk vind ik het wel 

erg leuk als de kinderen 

daar zelf ook in betrokken 

worden. 

+ + - Projectweek (lijkt me het 

meest interessant) 

Webinar (te actief) – 

++ ++ ++ Projectweek (ik denk dat 

dit het meeste vraagt van 

onze kinderen en 

daarmee het meeste bij 

hen blijft hangen) 

Webinar (vaak alleen 

maar zenden en 

ontvangen, minder 

zelf doen) 

Laat de scholieren actief 

onderdeel uitmaken van 

het programma 

++ ++ + Vlog en Projectweek 

(leerlingen worden 

actiever betrokken) 

Webinar (Webinar is 

passiever) 

Een ex-crimineel een les of 

lezing laten geven over het 

onderwerp ondermijning 

++ ++ + Vlog en Projectweek 

(ontwikkeling durven en 

doen beter zichtbaar. Met 

wie gaat mijn kind om) 

Webinar (te 

onpersoonlijk) 

– 

+ + + Vlog en Projectweek Webinar (niet – 
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bekend mee) 

++ ++ ++ Projectweek (het 

onderwerp raakt beter 

ingebed, de twee andere 

methodes kunnen hier 

onderdeel van uitmaken) 

Webinar (prima 

methode, maar 

mogelijk voor ouders 

na een werkdag te 

veel afstandelijk) 

Geweldig onderwerp! Leuk 

om dit programma te 

ontwikkelen en uit te 

zetten. 

++ ++ + Webinar (geeft mij als 

ouder informatie over het 

onderwerp. De andere 

voorbeelden zijn voor de 

leerlingen) 

Vlog (ik kom als 

ouder in de privacy 

van mijn kind) 

Ik wil als ouder niet in de 

leefwereld van mijn kind 

‘gluren’. Leerling en ouder 

zijn verschillende 

doelgroepen met eigen 

wensen en belangen. Houd 

die uit elkaar. 

+ + + Webinar (interactie 

spreekt mij aan) 

Vlog (is een bericht 

vanuit de zender en 

statisch) 

– 

+ + + Webinar (omdat je hier 

ook zelf vragen kunt 

stellen) 

Vlog (spreekt mij 

minder aan) 

– 

++ ++ - Projectweek 

(generatiekloof) 

Webinar 

(generatiekloof) 

Prikkel ouders op hun 

verantwoordelijkheid 

++ ++ ++ Projectweek (hiervan 

leren de studenten denk 

ik het meest) 

Vlog (heeft denk ik 

het minste waarde 

en effect) 

– 

++ ++ ++ Vlog, Projectweek en 

Webinar (combi van alle 

drie: het plaatje is zo 

compleet mogelijk 

(dankzij de ernst van het 

probleem/onderwerp)) 

Vlog (wordt er 

rekening gehouden 

met de privacywet) 

Met meer vragen zouden 

jullie een iets 

genuanceerder beeld van 

de probleemstelling 

kunnen krijgen 

++/+ 

= 

27/3

0 

- = 

3/30 

++/+ 

= 

29/3

0 

0 = 

1/30 

++/+ 

= 

21/3

0 

0 = 

3/30 

- = 

6/30 

11/30 

16/30 

11/30 

 

Onbekend: 2/30 

10/30 

3/30 

17/30 
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Bijlage 3: Beoordelingspunten 
B3: Ontwikkelen van veiligheidsbeleid (Safety & Security) 

Op de volgende punten worden wij beoordeeld: 
Probleemanalyse- en definitie 
P1: Ontwikkelt een diep begrip voor de behoefte en motivatie van betrokkenen door contact met hen 
te maken, te observeren, naar diverse invalshoeken te luisteren en het probleem van verschillende 
kanten te bekijken (divergeren).  
P2: Analyseert de relevante beschikbare informatie en de eigen bevindingen met als doel het 
kernprobleem te definiëren (convergeren).   
P3: Geeft een heldere situatieschets die uitmondt in een helder omschreven doelstelling.   
P4: Identificeert de personen en partijen die betrokken zijn bij het veiligheids-/securityvraagstuk, 
beschrijft hun belangen en geeft aan welke samenwerking nodig of gewenst is om het veiligheids-
/securityvraagstuk aan te (kunnen) pakken.  
 
Methode en design 
M1: Maakt gebruik van creatieve methode en technieken met als doel zo veel mogelijke ideeën voor 
de oplossing van de vraagstelling te genereren. Maakt hierbij gebruik van de diversiteit van het team 
en houd een onbevooroordeelde en open houding ten opzichte van de prototypes. Voor- en nadelen 
van ideeën worden gediscussieerd en gedocumenteerd, opties gecombineerd en ideeën met elkaar 
geïntegreerd.  
M2: Realiseert op experimentele wijze een aantal vereenvoudigde versies van mogelijke oplossingen. 
Deelt en test de prototypes binnen het team en met de opdrachtgever en/of eindgebruiker.  
M3: Stemt nieuwe ideeën en prototypes op een passende manier af met de opdrachtgever en/of de 
eindgebruiker. Houd hierbij rekening met de realiseerbaarheid, beheer, efficiëntie en/of acceptatie en 
de belangen van de opdrachtgever/eindgebruiker. Houd rekening met de feedback van de 
opdrachtgever/eindgebruiker en verwerkt dit in nieuwe prototypes.  
M4: Omschrijft de personen die betrokken zijn geweest bij het beleidsontwerp en welke rol ze in het 
ontwerpproces hebben gespeeld.  
M5: Maakt duidelijk welke materialen zijn gebruikt: modellen, concepten, principes en theorieën om 
tot het beleidsontwerp te komen en beargumenteert de keuze.  
 
Resultaten 
R1: Maakt duidelijk in hoeverre er draagvlak is voor het beleid en treft maatregelen die het draagvlak 
vergroten. Beargumenteert de keuze van de maatregelen.  
R2: Beschrijft welke rol de verschillende actoren hebben in het (nieuwe) beleid en hoe deze actoren 
daarin worden gefaciliteerd en ondersteund.  
R3: Formuleert en presenteert de belangrijke kenmerken van het beleidsontwerp helder, toegankelijk 
en overtuigend. Presenteert de resultaten inzichtelijk en omschrijft de weg daar naartoe. 
R4: Maakt aannemelijk dat het beleidsontwerp voortkomt uit interactie met de opdrachtgever en dat 
resultaten in een iteratief proces tot stand zijn gekomen.  

  



 

 

38 
 

Bijlage 4: Logboek 
Iris klein Breteler 464952  

Datum Werkzaamheid Tijd 

10/02 Plenaire bijeenkomst 13.15-16.00 

24/02 Inlezen #leerling- en 

studentenalert en LinkedIn Petra 

van den Berg 

 

25/02 Voorbereiding en Kick-off 09.00-12.15 

26/02 Contact zoeken met oude 

middelbare school 

09.00-09.30 

02/03 Plenaire bijeenkomst en gesprek 

Brenda Groen, ook voorbereiding 

Moraalridder en schoolbezoek in 

Zutphen op 09/03 

13.15-14.45 

02/03 Opzet projectdossier maken 16.00-16.30 

05/03 Aanpassen projectdossier 16.00-16.30 

09/03 Bijwonen College Isendoorn en 

plenaire bijeenkomst 

08.00-10.45 

13.15-14.30 

14/03 Projectdossier bewerken 12.30-13.30 

20/03 Feedback verwerken 

projectdossier 

9.00-10.00 

25/03 Skypegesprek met Petra  16.00-16.15 

31/03  Voorbereiding Pitch 

Skypegesprek met Brenda, pitch 

presenteren, nabespreken pitch 

15.30-17.15 

  

01/04 Skypegesprek met Petra, pitch 

presenteren 

10.00-11.00 

 

4/04 Uitwerking prototype en invullen 

competenties 

11.15-12.00 

8/04 Skypegesprek met Petra, 

presenteren prototypes 

11.30-12.00 

15/04 Skypegesprek met Brenda, 

overleg prototypes 

16.00-16.45 

17/04 Uitwerken prototype ‘Vlog’ 15.00-15.20 

24/04 Videobellen groep, overleg 10.30-11.00 

29/04 Aanpassing 

projectdossier/draaiboek 

11.30-12.00 

1/05 Videobellen groep, overleg 10.00-10.30 

4/05 Videobellen met Brenda 16.00-16.45 

8/05 Videobellen groep, overleg 11.20-11.50 

11/05 Prototypepresentatie & 

bespreken 

09.00-10.30 

13/05 Taakverdeling maken 11.45-12.00 

20/05 Prototype aanpassen 09.00-09.15 

25/05 Videogesprek Brenda 10.00-10.30 

28/05 Storyboard Vlog gemaakt 19.00-19.20 
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29/05 Enquête aangepast en ingediend 20.00-20.20 

02/06 Videogesprek met groep 15.00-15.35 

5/06 Videogesprek Brenda 15.00-15.45 

7/06 Projectdossier aanvullen; 

theoretisch kader met begrippen 

en interview aangepast 

17.15-18.15 

8/06 Videobellen groepje en 

uitwerken actorenanalyse, 

enquêteresultaten en verdere 

projectdossier 

10.00-12.00 

12/06 Videobellen Petra en 

nabespreking groepje 

9.00-9.40 

13/06 Competenties invullen in het 

projectdossier 

12.30-13.20 

19/06 Videogesprek Brenda over 

verbetering projectdossier 

15.30-16.30 

22/06 Feedback Brenda verwerken in 

projectdossier 

14.00-18.30 

23/06 Feedback Brenda verwerken in 

projectdossier 

Verwerken hoofdstuk resultaten 

14.15-15.30 

 

18.45-20.15 

 

25/06 Feedback Brenda verwerken en 

controleren 

15.45-18.15 

26/06 Projectdossier bijwerken en 
overleg met groep 

14.30-16.00 

 

Maxime Masselink 464590  

Datum Werkzaamheid Tijd 

10/02 Plenaire bijeenkomst 13.15-16.00 

25/02 Voorbereiding en Kick-off project 09.00-12.15 

02/03 Voorbereiding moraalridder, 

schoolbezoek en gesprek met 

Brenda 

13.15-14.45 

04/03 Bezoek Het Stedelijk Zutphen 

met interview 

11.30-12.00 

09/03 Bijwonen voorlichting op 

Isendoorn College en bijwonen 

ouderraad 

8.00 - 10.45 

19.30 - 21.00 

18/03 Bijwerken projectdossier 13.00-13.30 

24/03 Onlinegesprek met Brenda over 

voortgang 

15:00-15:30 

25/03 Online skype gesprek Petra over 

pitch en voortgang 

16:00-16:15 

31/03  Voorbereiding Pitch 

Skypegesprek met Brenda, pitch 

15.30-17.15 
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presenteren, nabespreken pitch 

01/04 Skypegesprek met Petra, pitch 

presenteren 

10.00-11.00 

 

8/04 Skypegesprek met Petra, 

presenteren prototypes 

11.30-12.00 

15/04 Skypegesprek met Brenda, 

overleg prototypes 

16.00-16.45 

21/04 Bronnenonderzoek scripties 9.30 - 10.30 

24/04 Overleg videobellen 10.30 - 11.00 

01/05 Overleg videobellen 10.00 - 10.30 

01/05 Bijwerken projectdossier 12.15 - 12.30 

09/05 Maken prototypepresentatie 15.00 - 15.30 

11/05 Prototypepresentatie voor 

Brenda en Petra + nabespreking 

09.00 - 10.30 

17/05 Bijwerken uitwerking 

projectweek 

11.30 - 12.15 

28/05 Maken enquête 11.00 - 11.20 

02/06 Videogesprek met groep 15.00 - 15.35 

05/06 Videogesprek Brenda 15.00 - 15.45 

08/06 Bellen met groepje 10.00 - 12.00 

15/06 Aanpassen projectdossier 09.15 - 09.30 

19/06 Bellen met Brenda 15.30 - 16.30 

22/06 Projectdossier bijwerken 10.00 - 17.00 

25/06 Taal en spelling in projectdossier 

checken 

15.30 - 16.00 

18.30 - 20.30 

26/06 Taal en spelling in projectdossier 

checken, laatste hand leggen aan 

projectdossier 

10.00 - 12.00 

13.30 -14.30 

21.00 - 22.00 

 

Tara Bron 468004  

Datum Werkzaamheid Tijd 

10/02 Plenaire bijeenkomst 13.15 - 16.00 

24/02 Voorbereiding kick-off: Research 

en vragen opstellen 

13.00 - 15.00 

25/02 Voorbereiding en kick-off 09.00 - 12.15 

02/03 Voorbereiding moraalridder en 

schoolonderzoek 

13.45 - 14.45 

03/03 Bezoek moraalridder, 

Lichtenvoorde 

20.00 - 21.30 

09/03 Bijwonen #leerlingalert 

Isendoorn College + plenaire 

bijeenkomst 

8.00 - 10.45 

13.15 - 14.30 

09/03 Bezoek citadel college, RO-

vergadering 

19.30 - 21.30 

24/3 Onlinegesprek met Brenda over 

de voortgang 

15:00 - 15:30 
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29/3 Verder werken projectdossier  

Opzetten prototype 

11:30 - 12:30 

01/04 Onlinebijeenkomst met Petra, 

pitch presenteren 

10:00 - 11:00 

08/04 Onlinebijeenkomst met Petra, 

presenteren eerste ideeën 

prototypes 

11:30 - 12:00 

15/04 Onlinebijeenkomst met Brenda, 

overleg eerste ideeën prototypes 

en verdere gang van zaken 

bespreken 

16:00 - 16:45 

 

24/04 Onlinebijeenkomst groep, 

bespreken van voortgang 

verdere uitwerking prototypes + 

projectdossier 

10:30 - 11:00 

01/05 Onlineoverleg 10:00 - 10:30 

10/05 Prototype presentatie aanpassen 15:00 - 16:00 

11/05 Prototype presentatie Brenda en 

Petra + feedback 

09:00 - 10:30 

22/05 Aanpassen prototype vlog 14:00 - 14:45 

25/05 Aanpassen prototype vlog, peer 

review schrijven, overleggen 

groep en Brenda 

10:00 – 13:30 

29/05 Enquête tekst aangepast en 

gecontroleerd 

13:00 – 14:00 

02/06 Gesprek met groep 15.00-15.35 

04/06 Storyboard getekend 11:00 – 14:00 

05/06 Videogesprek met Brenda 15:00 – 15:30 

08/06 Onlinegesprek en projectdossier 

aanpassen 

10:00 – 12:00 

12/06 Videobellen Petra + nabespreken 

groep 

09:00 – 09:45 

13/06 Aanpassen actorenanalyse 21:30 – 22:30 

15/06 Actorenanalyse verder uitwerken 08:30 – 09:00 

15/06 Online vergadering groepje 10:30 – 11:00 

19/06 Videogesprek Brenda 

aanpassingen 

15:30 – 16:30 

22/06 Afronden project, feedback 

Brenda verwerken met de groep 

10:00 – 16:30 

22/06 Projectdossier aanpassen 

(proces) 

21:35 – 23:10 

26/06 Laatste stuk erbij geschreven + 

laatste aanpassingen, met 

groepje bellen 

13:30 – 14:30 
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Nathalie Bleijenburg 464653  

Datum Werkzaamheid Tijd 

10/02 Plenaire bijeenkomst 13.15-16.00 

24/02 Voorbereiding kick-off: Research 

en vragen opstellen 

21.30-23.00 

25/02 Voorbespreking, kick-off met 

opdrachtgever en nabespreking 

09.00-12.15 

25/02 Contact opnemen via mail met 

‘De Moraalridder’ 

17.00-17.45 

26/02 Contact opnemen via mail met 

oude middelbare school en hun 

ouderraad 

17.00-17.45 

02/03 Plenaire bijeenkomst + 

voorbereiding bijwonen ‘De 

Moraalridder’ 03/03 en les Petra 

09/03 

13.15-14.45 

02/03 Projectdossier hier en daar 

aangevuld 

16.30-17.00 

03/03 Bijwonen ‘De Moraalridder’ 19:30-21:00 

09/03 Bijwonen #leerlingalert 

Isendoorn College + plenaire 

bijeenkomst 

8.00-10.45 

13.15-14.30 

24/03 Onlinebijeenkomst met Brenda 

over verdere gang van zaken 

15:00-15:30 

31/03 Voorbereiding pitch + 

onlinebijeenkomst met Brenda, 

pitch presenteren en bespreken 

ideeën prototypes + 

nabespreking met groep 

15:00-17:15 

 

01/04 Online bijeenkomst met Petra, 

pitch presenteren 

10:00-11:00 

05/04 Uitschrijven idee prototype 

‘voorlichting via Webinar’ 

21:00-23:15 

08/04 Online bijeenkomst met Petra, 

presenteren eerste ideeën 

prototypes 

11:30-12:00 

15/04 Online bijeenkomst met Brenda, 

overleg eerste ideeën prototypes 

en verdere gang van zaken 

bespreken 

16:00-16:45 

 

24/04 Online bijeenkomst groep, 

bespreken van voortgang 

verdere uitwerking prototypes + 

projectdossier 

10:30-11:00 

28/04 Telefonisch gesprek met 

ouderraadslid middelbare school 

het CCC in Zwolle  

17:00-17:30 
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29/04 Uitwerking gesprek met 

ouderraadslid 

18:00-19:15 

30/04 Uitwerking bezoek aan ‘De 

Moraalridder’, prototype 

‘voorlichting via Webinar’ 

uitgewerkt 

18:30-21:15 

01/05 Online bijeenkomst groep, 

bespreken van uitwerking 

prototypes + projectdossier  

Nalopen projectdossier vóór 

opsturen naar Brenda 

10:00-10:30 

 

 

10:30-11:15 

04/05 Online bijeenkomst met Brenda, 

bespreken van uitwerking 

prototypes + projectdossier en 

verdere gang van zaken incl. 

presentatie eerste prototypes 

11/05 

16:00-16:45 

09 & 10/05 Overleg met groep over 

presentatie 

Via Whatsapp 

11/05 Online prototypepresentatie aan 

Petra en Brenda + nabespreking 

met Brenda & apart met groep 

over taakverdeling 

09.00-10.30 

17/05 Prototype ‘voorlichting via 

Webinar’ aanvullen 

12:15-13:30 

25/05 Projectdossier volledig 

doorgenomen en aanvullingen 

gedaan waar nodig 

Peer review ingevuld  

Gesprek apart met groep + met 

Brenda erbij 

11:00-11:30 

 

 

11:45-12:15 

12:30-13:30 

 

02/06 Aanpassingen gedaan voor 

enquête tekst  

Gesprek met groep 

Contact opzoeken met ouders en 

ouderraad (enquête) 

12:45-13:15 

 

14:15-14:45 

20:15-20:45 

05/06 Online bijeenkomst met Brenda 

+ nabespreking met groep 

15:00-15:45 

08/06 Online bijeenkomst met groep 

 

10:00-12:00 

14/06 Enquêteresultaten uitwerken 13:15-16:00 

15/06 Enquêteresultaten uitwerken 

Online bijeenkomst met groep 

9:30-10:30 

10:30-11:00 

19/06 Online bijeenkomst met Brenda 

+ nabespreking met groep 

15:30-16:30 

22/06 Laatste feedback Brenda 

verwerken, beginnen met 

10:00-17:15 
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afronden projectdossier 

25/06 Hoofdstuk enquête en 

aanbevelingen bewerken, 

structuur aanbrengen in 

projectdossier, tevens 

controleren 

21:15-23:15 

26/06 Laatste punten bespreken met 
groep 
Laatste aanpassingen gedaan 

13:15-14:30 
 
20:00-21:00 

 

Sem Hendriks 450147  

Datum Werkzaamheid Tijd 

10/02 Plenaire bijeenkomst 13.15-16.00 

25/02 Kick-off: gesprek met 

opdrachtgever. 

09.00-12.15 

29/02 Middelbare school mailen   

02/03 Gesprek met groepje 

Aanleiding/doelstelling aanvullen 

13.15- 14.15  

20.15- 20.45 

29/03 Pitch aanvullen 20.00- 20.30 

30/03 Prototype 2 schrijven 09.00- 09.30 

31/03 Online bespreking, pitchen en 

nabespreking  

 

01/04 Pitchen voor Petra  

07/04 Prototype 2    

08/04 Presenteren prototype  

15/04 Overleg met Brenda  

24/04 Vergaderen met groep  

25/04 Prototype 2 aanvullen  

01/05  Vergaderen met groep  

10/05 Presentatie voorbereiden   

11/05 Presentatie aan Petra  

12/05 Kosten prototype 2   

13/05 Volledige planning van 

projectweek iets uitbreiden 

 

29/05 Formele email voor enquête 

maken 

 

02/06  Enquête verspreiden  

05/06 Vergaderen met groep en 

Brenda 

 

06/06 Procesomschrijving van methode 

en design maken 

 

08/06 Vergaderen met groep  

10/06 Symbolen competenties 

toevoegen in opmerkingen 

 

16/06 Vergaderen met groep  

19/06 Vergaderen met groep  
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21/06 Aanbeveling maken  

23/06 Vergaderen en 

onderzoeksvragen 

beantwoorden 

 

24/06 Onderzoeksvragen 

beantwoorden 

 

26/06 Laatste bespreking met groep  

 

Tess van Straten 460751  

Datum Werkzaamheid Tijd 

24/02 Voorbereiding kick-off: Inlezen 

informatie 

21:00-22:00 

25/02 Voorbespreking, kick-off met 

opdrachtgever en nabespreking 

09.00-12.15 

26/02 Contact opgenomen met oude 

middelbare school via de mail 

13:15-13:30 

02/03 Plenaire bijeenkomst + 

voorbereiding les Petra 

13.15-14.45 

 

09/03 Bijwonen #leerlingalert 

Isendoorn College + plenaire 

bijeenkomst 

8.00-10.45 

13.15-14.30 

 

24/03 Online gesprek met Brenda over 

voortgang 

15:00-15:30 

25/03 Online skype gesprek Petra over 

pitch en voortgang 

16:00-16:15 

31/03 Voorbereiding pitch+ online 

bijeenkomst met Brenda voor 

pitch en bespreken ideeën 

prototypes + nabespreking 

 

15:00-17:15 

01/04 Online bijeenkomst Petra 10:00-11:00 

05/04 Prototypes nalezen en indien 

nodig aangepast 

23:00-23:20 

08/04 Online bijeenkomst met Petra, 

presenteren eerste ideeën 

prototypes 

11:30-12:00 

 

15/04 Stand by staan voor hulp (ziek). 16:00 –16:45 

24/04 Online bijeenkomst groep, 

bespreken van voortgang 

verdere uitwerking prototypes + 

projectdossier 

 

10:30-11:00 

30/04 Prototype ‘voorlichting via 

Webinar’ aanvullen 

20:00-21:45 

01/05 Online bijeenkomst groep, 

bespreken van uitwerking 

10:00-10;30 
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prototypes + projectdossier 

 

04/05 Online bijeenkomst met Brenda, 

bespreken van uitwerking 

prototypes + projectdossier en 

verdere gang van zaken incl. 

presentatie eerste prototypes 

11/05 

 

16:00-16:45 

10/05 Presentatie bijwerken, Prototype 

‘Webinar’' tekst uitschrijven 

20:00-23:00 

11/05 Online prototypepresentatie aan 

Petra en Brenda + nabespreking 

met Brenda & apart met groep 

over taakverdeling 

 

09:00-10:30 

17/05 Prototype ‘voorlichting via 

Webinar’ aanvullen 

19:00-19-45 

24/05 Het projectdossier volledig 

doorgenomen voor vragen en 

verbeterpunten. + peer review 

ingevuld 

20:00-20:45 

25/05 Gesprek apart met groep + met 

Brenda 

12:30- 13:30 

26/05 Enquête beginnen 21:00-21:10 

27/05 Enquête aanvullen 10:30-11:00 

05/06 Online bijeenkomst met Brenda 

+ nabespreking met groep 

15:00-15:45 

08/06 Online bijeenkomst met groep 

 

10:00-12:00 

12/06 Videobellen Petra + nabespreken 

groep 

09:00-09:45 

15/06 Spelling en grammatica check & 

layout opnieuw ontwerpen 

09:00-09:30 

15/06 Online bijeenkomst met groep 10:30-11:00 

19/06 Online bijeenkomst met Brenda 

+ nabespreking met groep 

15:30-16:30 

22/06 Laatste feedback Brenda 

verwerken, beginnen met 

afronden projectdossier 

10:00- 16:45 

   

 
 


