Rotterdam, 10 juni 2014

MARIËTTE LUSSE BENOEMD TOT LECTOR ‘OUDERS IN ROTTERDAM ZUID’
Hogeschool Rotterdam benoemt Mariëtte Lusse tot lector 'Ouders in Rotterdam Zuid'. Lusse richt
zich in eerste instantie op de Rotterdam Children's Zone waar, in het kader van het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid, intensief gewerkt wordt aan het verminderen van de
onderwijsachterstanden. Zij zal onderzoek doen naar en bijdragen aan het verbeteren van de
samenwerking tussen professionals (in onderwijs, zorg en welzijn) en ouders. Ook versterkt zij de
opvoedkracht en ondersteuning die ouders hun kinderen thuis kunnen bieden. Uit onderzoek
blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen een onmisbare
schakel is voor schoolsucces.
Rotterdam Children’s Zone
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid stelt zich ten doel om het opleidingsniveau van de jeugd in de
komende 20 jaar op het niveau te brengen van de vier grote steden. De Rotterdam Children’s Zone
belooft de jeugd in de zeven focuswijken te helpen bij het behalen van de hoogst haalbare prestaties.
Lusse gaat samen met studenten en organisaties in de stad de samenwerking met ouders versterken en
verdiepen. De rol en professionaliteit van de (aankomend) professional staat hierin centraal. Het
onderzoek- en ontwikkelwerk zorgt hiermee voor een goede verbinding tussen het onderwijs van
Hogeschool Rotterdam en actuele ontwikkelingen op Zuid. De kennis die dit oplevert is ook buiten
Rotterdam bruikbaar, zeker in achterstandssituaties.
Over Mariëtte Lusse
Mariëtte Lusse is op 6 december 2013 gepromoveerd op een onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het
vmbo. Lusse deed onderzoek op vijftien scholen in Rotterdam Zuid, waar de schooluitval het grootst is
van Nederland en waar scholen het als lastig ervaren om contact met de ouders te leggen. Op basis van
literatuur en veldstudie op vier vmbo’s ontwikkelde ze een aanpak voor deze scholen om de
samenwerking tussen ouders en school zo vorm te geven dat deze bijdraagt aan de preventie van
schooluitval. Najaar 2014 verschijnt bij Coutinho het boek dat zij hierover, samen met Annette Diender,
schrijft voor scholen in vo en mbo en voor sociale en lerarenopleidingen. Lusse heeft pedagogiek
gestudeerd aan de Universiteit Leiden (1996, cum laude). Zij is als lector betrokken bij het
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie en Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide onderdeel van
Hogeschool Rotterdam. Naast haar functie als lector is zij onderzoeksleider van de onderzoekslijn
‘Opvoederempowerment’.
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Meer informatie?
Carmen Mo-Ajok, persvoorlichter Hogeschool Rotterdam kan u in contact brengen met Mariëtte Lusse. Email:
pers@hr.nl, telefoon: 06-15831373.
Meer informatie over het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie: www.emiopzuid.nl
Meer informatie over Kenniscentrum Talentontwikkeling: www.hr.nl/onderzoek/kenniscentra/talentontwikkeling

