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GROOT OVERLEG OUDERPANEL - KORT VERSLAG 

Het ouderpanel had op 21 februari 2023 een overleg met de directeur, de maatschappelijk deskundige 
en, op uitnodiging van de directie, de pedagogisch medewerker van de bovenbouw. Ook schoven de 
projectleider van het Ervaringshuis van iHUB en een ouder uit het Expertpanel van iHUB aan.  

Informatie van het ouderpanel voor ouders 

Sinds dit schooljaar kunnen de ouders informatie van het ouderpanel vinden op de website, onder 
Downloads. De informatie begint altijd met “Ouderpanel”, zodat deze alfabetisch goed te vinden is.  

Open middag 25 januari voor nieuwe leerlingen 

Drie leden van het ouderpanel waren hier aanwezig. Het was een succesvolle middag en er lijkt een 
groot aantal aanmeldingen uit voort te vloeien. 

Pedagogisch medewerker bovenbouw 

De huidige pedagogisch medewerker voor de bovenbouw heeft eerder voor het Kesper gewerkt. Zij is 
sinds dit schooljaar weer werkzaam voor het Kesper en geeft Stuva en Sova in de tweede klas en is 
mentor van 4 Havo. Zij heeft het “Plan ExpEx” geschreven en deelt dit met het ouderpanel. Zie 
hieronder. 

ExpEx 

ExpEx staat voor Experienced Experts. Het is een platform dat als doel heeft de jeugdzorg te 
verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren zelf. ExpEx wil goede ervaringsdeskundige 
jongeren opleiden en deze zo breed mogelijk inzetten, bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, 
luisterend oor, adviseur, meedenker, voorlichter, projectontwikkelaar etc. (bron: www.expex.nl) 

De jongeren die zich bij ExpEx aanmelden als toekomstig ervaringsdeskundige zijn meestal tussen 20 
en 25 jaar oud. Zij hebben zelf ervaring in de jeugdzorg, bijvoorbeeld vanwege autisme, depressies, 
vechtscheidingen enz.  

Vanuit iHUB wordt ernaar gestreefd ExpEx breed in te zetten op de scholen binnen iHUB, waaronder 
het Kesper College. De pedagogisch medewerker voor de bovenbouw heeft een plan geschreven om 
ExpEx binnen het Kesper te realiseren. 

In eerste instantie wordt er voorlichting gegeven aan de leerlingen, bijvoorbeeld tijdens Sova (Sociale 
Vaardigheden) of het mentor halfuur. Daarna wordt ingezet op zichtbaarheid: de ExpEx-jongeren zijn 
vooral aanwezig in school en kunnen dan wel of niet worden aangesproken door onze leerlingen. 
Vanwege de eigen ervaringen van de ExpEx-jongeren is de verwachting dat zij, beter dan volwassen 
deskundigen, op dezelfde golflengte zitten als onze leerlingen. Zeker wanneer er een aantal “vaste” 
ExpEx-jongeren op het Kesper rondlopen is dat heel laagdrempelig. 

De mogelijkheid bestaat ook dat in een later stadium een ExpEx-jongere gekoppeld wordt aan een 
individuele leerling. Dat gaat natuurlijk altijd in overleg met de ouders. 

Het Ervaringshuis  

Het Ervaringshuis is, binnen iHUB, in september 2022 opgestart om alle kennis en ervaringen m.b.t. 
cliëntenparticipatie een plek te geven. Er waren en zijn binnen iHUB verschillende initiatieven, die 
onderling niet altijd verbonden waren. Denk aan het Masterpanel, het Expertpanel, ExpEx, 
Pleegouderraad, jongerenraad pleegzorg en de overige inzet van ervaringsdeskundigen. Het 
Ervaringshuis is dé verbindende factor en moet meer structuur, overzicht en transparantie bieden ten 
aanzien van al deze initiatieven (bron: ihub.nu/ihub-start-met-ervaringshuis/).   

De projectleider van het Ervaringshuis, gast in dit groot overleg, was ook betrokken bij het oprichten 
van het Expertpanel. Hierin zitten ouders, de échte ervaringsdeskundigen van onze leerlingen. Hun 

http://www.expex.nl/
http://www.ihub.nu/ihub-start-met-ervaringshuis/
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ervaringen en ideeën moeten meegenomen worden bij het formuleren van beleid. Het Expertpanel 
komt elke 6 weken bij elkaar. Er worden bepaalde (actuele) thema’s besproken. Ouders steunen 
elkaar. Voor iHUB is cliëntenparticipatie, dus ook ouderparticipatie, heel belangrijk: hoe kunnen we 
betekenis geven aan ouderbetrokkenheid, hoe kunnen ouders in hun kracht worden gelaten of 
geplaatst, hoe kunnen ouders zelf ook groeien in hun eigen ontwikkeling, hoe kan de samenwerking 
met school beter? iHUB wil graag regionaal meer expertpanels (of ouderpanels) opzetten. 

De Expertpanel-ouder deelt heel open haar eigen geschiedenis en ervaringen met het Expertpanel. Zij 
vertelt het heel waardevol te vinden om in het Expertpanel ervaringen met andere ouders te delen. 

Het Ervaringshuis omvat ook het Masterpanel. In het Masterpanel zitten niet alleen ouders, maar ook 
jongeren en deskundigen. 
De projectleider vraagt hoe zij ons ouderpanel kan ondersteunen en hoe het ouderpanel iets kan 
betekenen voor het Ervaringshuis. 

Binnen het Ervaringshuis is ook ExpEx opgenomen. Het Kesper kan bij het implementeren van ExpEx 
profiteren van de ervaringen daarmee binnen het Ervaringshuis. 

Leerstrategieën 

Lesmateriaal 

Vanuit het ouderpanel is al enige tijd de wens uitgesproken dat onze leerlingen behoefte hebben aan 
eenduidige leerstrategieën. De IB-er van de OZA heeft hiervoor onderzoek gedaan en het ouderpanel 
om advies gevraagd. Het ouderpanel was heel enthousiast over de door haar voorgestelde 
“strategiekaarten”. Ook de door haar onderzochte lesmethode wordt positief ontvangen. Het 
ouderpanel heeft haar een aantal tips gegeven hoe de stof aan te bieden aan ASS-leerlingen. 

Sova, Stuva en LOB 

Voor het ouderpanel is het niet altijd duidelijk hoe de vakken Sova (Sociale Vaardigheden), Stuva 
(Studievaardigheden) en LOB (Loopbaanbegeleiding) nu zijn ingeroosterd. School legt dit uit: Sova en 
Stuva worden alleen aangeboden in de onderbouw, LOB wordt in alle klassen m.u.v. de 
examenklassen aangeboden en heeft vooral betrekking op: wat wil je in je loopbaan? 

Voor Stuva is er vanaf volgend schooljaar een goede nieuwe lesmethode. Daarmee is Breingeheim 
definitief verleden tijd. 

De directie wil graag een vast persoon inzetten voor deze vakken, zodat ze beter worden voorbereid 
dan nu soms het geval is. Feit is dat onze leerlingen veel moeite hebben met executieve functies en 
niet alle leerlingen leren op dezelfde manier.  

Tip vanuit het ouderpanel is dat het goed zou zijn wanneer vakdocenten inhaken op wat er bij Stuva is 
geleerd. En kan er bij Stuva misschien aandacht worden besteed aan specifieke acties per vak? 

Een ouderpanellid wijst erop dat de bovenbouw-leerlingen helaas weer achter het net vissen m.b.t. de 
vakken Stuva en Sova. Het is begrijpelijk dat er op de onderbouw is ingezet, maar dat het erg 
teleurstellend is dat er voor de bovenbouwleerlingen hiermee niets wordt gedaan. 

Het Kesper zit op dit moment nog midden in het proces om dit soort vakken goed te integreren. Nu 
staan deze vakken voor een zeer beperkt aantal uren op het rooster. Het is maar de vraag of het wel 
zinvol is op deze manier: hebben onze leerlingen hier genoeg aan? Andere scholen bieden 
bijvoorbeeld minder vakken aan en kunnen zo Sova en Stuva wél ruimer in het rooster inplannen. De 
directeur ziet het liefst dat er op school een expert leerproblematiek komt om school te begeleiden in 
dit proces. 

Studiewijzers Somtoday 

Vakdocenten moeten in Somtoday onder de kopjes “Huiswerk”, “Toets” en “Lesstof” de inhoud 
daarvan invullen. Om dit zichtbaar te maken voor leerlingen moeten zij een aantal stappen doorlopen. 
Als ze dat goed doen is, zowel in de app als in de webversie van Somtoday, onder “Vakken” het 
huiswerk, eventuele toetsen én de lesstof zichtbaar. Omdat school en de ouders van het ouderpanel 
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verschillende inzicht hadden over of dit wel correct gebeurde hebben in januari twee ouderpanelleden 
een overleg gehad met de Somtoday-deskundige van het Kesper en de functioneel beheerder van 
iHUB. 

Tijdens dit overleg bleek dat een beperkt aantal docenten nog weinig of niets in Somtoday hadden 
gezet, maar dat de meeste docenten Somtoday wel degelijk hadden gevuld, maar nog niet alle 
stappen hadden doorlopen om de inhoud zichtbaar te maken voor leerlingen en ouders. 

Binnen het team is hier nogmaals over gesproken. De afspraken nu zijn dat de Studiewijzers voor de 
huidige én voor de komend week opengezet moeten zijn. Onder “Vakken” is, naast het huiswerk en 
eventuele toetsen, dan ook de lesstof zichtbaar. Daarnaast moet alle stof teruggekeken kunnen 
worden.  

Personele zaken 

De lessen maatschappijleer zijn gelukkig hervat.  

Status nieuwbouw 

De vergunningen worden aangevraagd. Het is 100% zeker dat de buurt haar zienswijze zal willen 
indienen. Dit is een soort mening over de plannen. Deze moet binnen 6 à 8 weken ingediend worden. 
Gebeurt dit niet of te laat dan kan in mei de vergunning verleend worden. De aanbesteding zou dan 
voor de zomer kunnen plaatsvinden. Maar worden er privaatrechtelijke processen gestart, dan is er 
zeker weer een jaar vertraging. 

Wvttk 

Vanuit het ouderpanel kwam de vraag of ouders de vragenlijsten van Zien! ook kunnen invullen. Dit is 
vrij eenvoudig te realiseren. De directeur maakt hiervan een actiepunt. 

De werkgroep Kledingvoorschriften, met daarin ouders, leerlingen en medewerkers van school, heeft 
twee sessies gehad. Daarbij is besloten dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen 
leerlingen en docenten qua kleding en dat zwemkleding niet is toegestaan. De kern van de boodschap 
is: respect voor iedereen, zonder enige vorm van discriminatie. In het begin van de lente zal tijdens 
Sova hieraan aandacht worden besteed.  

Aanwezigheid ouderpanel op school tot de zomervakantie 

Maart/April 

30 maart 

13 april 

Thema-avond voor ouders  

Thema-avond voor ouders - koffieavond 

Aanwezigheid* 

Mei 

11 Persoonlijk meesterschap voor ouders - eerste avond training III Aanwezigheid 

Juli 

7 Diploma-uitreiking Aanwezigheid 
 

 
* In overleg met school is een ouderpanellid aanwezig op één van beide avonden. 


