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Met dank aan docenten en leerlingen van:
Openbare basisschool Jules Verne in Utrecht
Openbare basisschool voor Montessori onderwijs Overvecht in Utrecht
Meerstroom College in Utrecht
Vader Rijncollege in Utrecht
Cosmicus-project in Utrecht
Stevin College in Den Haag
ROC Zadkine in Rotterdam

Hij die anderen onderwijst, onderwijst zichzelf
(Comenius, 17e eeuw)
Tell me and I forget
Show me and I remember
Involve me and I understand
(Goodlad, 1995)
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Voorwoord
De kracht van kinderen en jonger

en

Als onderwijsmensen denken we té vaak dat kinderen en jongeren alleen leren in de interactie met leerkrachten. Maar voor zover onderwijs ooit het monopolie op leren had,
is dat tegenwoordig steeds minder het geval. Kinderen en jongeren leren overal en voortdurend, van elkaar en van volwassenen. Misschien heeft die blikvernauwing ook iets te
maken met onze taal. Het onderscheid tussen de Engelse begrippen teaching en learning zijn veel meer ingeburgerd dan onze begrippen onderwijzen en leren. Leerkrachten
claimen terecht het monopolie op onderwijzen maar het zijn de kinderen en jongeren
zélf die leren (en natuurlijk mag je ook van leerkrachten verwachten dat ze voortdurend
blijven leren).
Kinderen en jongeren leren van elkaar en van hun omgeving. Als je je als volwassene bemoeit met de problemen tussen leerlingen blijkt soms dat je de problemen niet oplost
maar vergroot. Breng je hen daarentegen in de positie om met elkaar een probleem op
te lossen, dan kom je soms tot verrassende resultaten.
Dat blijkt ook te gelden voor het vergroten van onderwijskansen. In zijn dissertatie De
sleutel tot succes liet Maurice Crul zien hoe belangrijk oudere broers en zussen zijn voor
het schoolsucces van allochtone leerlingen. Benutten we die kracht voldoende of vallen
we toch weer terug op vertrouwde recepten binnen de vier muren van de school?
In dit boekje vindt u praktijkvoorbeelden van scholen die hun deuren openden en bondgenoten zochten - al dan niet met steun van gemeenten - om gebruik te kunnen maken
van de eigen kracht van kinderen en jongeren. Dat blijkt succesvol voor de leerlingen
maar levert ook nieuwe inspiratie voor leerkrachten en soms verwondering, omdat de
kinderen en jongeren meer blijken te kunnen dan leerkrachten dachten. De projecten en
activiteiten in dit boekje kunnen de effectiviteit van onderwijs versterken. “Delen is vermenigvuldigen”, zei een schoolleider in een grote stad. Dat geldt ook voor mentoring.
Door de verantwoordelijkheid te delen met kinderen en jongeren, vergroot je de kansen
op een succesvolle schoolloopbaan. En dáár gaat het natuurlijk om bij onderwijskansen.

Jantine Kriens
Landelijk procesmanager onderwijskansen
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Inleiding

“Ik vind het als kenner van onderwijs aan allochtonen, één van de mooiste
projecten die zijn ontstaan. Het is heel concreet, heel praktisch, dichtbij de
werkvloer. En, heel belangrijk: het is ingepast in het Nederlandse onderwijssysteem.” (docent Stollenwerck, Cosmicus-project
, Utrecht)
Mentoring staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Met name in
Amerika, Engeland en Israël werkt men al vele jaren met succes aan deze
vorm van ondersteuning, waarbij een meer ervaren persoon, de mentor, een
minder ervaren persoon, de mentee, begeleidt. Kenmerkend voor deze aanpak is dat de mentor en mentee ‘gelijken’ of ‘deelgenoten’ zijn, in het Engels
‘peer’ genoemd, en dat de mentor als rolmodel fungeert en zijn mentee over
een langere periode begeleidt.
Mentoring wordt op vele terreinen, voor verschillende doelgroepen en met
verschillende doelstellingen ingezet. Zo zijn er mentorprogramma’s in het
welzijnswerk, in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en in het onderwijs; er
zijn programma’s voor nieuwe werknemers, tienermoeders, mensen met HIV
of aids, ex-delinquenten, herintredende vrouwen, psychiatrische patiënten,
hoogbegaafde leerlingen of potentiële schoolverlaters. Mentoren worden in
die programma’s op verschillende manieren aangeduid. De mentor is bijvoorbeeld maatje, coach, vrijwilliger, tutor of supporter.
De afgelopen vijf jaar manifesteert mentoring zich ook steeds meer in het Nederlandse onderwijs. In alle vormen van onderwijs lopen er succesvolle programma’s, waarin leerlingen worden begeleid door medeleerlingen, studenten
of volwassen vrijwilligers. Mentoring blijkt met name voor risicoleerlingen
vruchten af te werpen. De methodiek kan, mits goed uitgevoerd, het onderwijsleerproces van leerlingen versterken en hun sociale competenties vergroten. Aan leerlingen die steun van thuis ontberen of een extra steuntje in de
rug kunnen gebruiken, blijkt een mentor goede diensten te kunnen bewijzen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat mentoring in de nota ‘Aan de slag met
onderwijskansen’ van staatssecretaris Adelmund (2000) wordt genoemd als
een veelbelovend instrument in de bestrijding van onderwijsachterstanden.
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Zonder te streven naar volledigheid, schetst deze voorliggende brochure vanuit de literatuur, maar vooral vanuit de praktijk van lopende mentorprojecten, in grote lijnen de stand van zaken in Nederland. Projectleiders, mentoren en mentees van zeven projecten werden geïnterviewd. Het zijn projecten,
die sterk verschillen in hun vorm en inhoud. Ze variëren van programma’s in
het basisonderwijs, waarin medeleerlingen als leerlingmentor optreden, en
mentorprogramma’s waarin studenten van hogescholen als mentor van leerlingen in het voortgezet onderwijs fungeren, tot programma’s waarin leerlingen uit het beroepsonderwijs begeleid worden door volwassen mentoren die
het beroep uitoefenen waarvoor de leerling wordt opgeleid. De ervaringen
van de betrokkenen vormen de basis van deze brochure.
In hoofdstuk 1 brengen we de kenmerken en de meerwaarde van mentoring
in beeld en presenteren we de zeven projecten die in deze brochure centraal
staan.
Het tweede hoofdstuk staat stil bij de vraag hoe we ervoor zorgen dat de
mentoren voldoende zijn toegerust om hun rol als mentor goed te kunnen
vervullen.
Hoofdstuk 3 gaat in op de effecten die mentoring heeft voor de mentee, de
mentor en voor de school.
In het laatste hoofdstuk tenslotte staan we stil bij organisatorische aspecten.
Hoe organiseren we een mentorproject op school en wat vraagt dat van de
schoolorganisatie?
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We besluiten deze brochure met een korte blik op de huidige kansen voor
mentoring.
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Hoofdstuk 1 “Meer dan alleen leuk”
De meer waar de van mentoring

Vooral kinderen en jongeren in achterstandssituaties blijken veel baat te hebben bij mentoring. De methodiek wordt dan ook steeds vaker ingezet als
middel om achterstanden te bestrijden. Dat gebeurt op verschillende manieren, zo blijkt uit een overzicht van in Nederland lopende programma’s. We
presenteren zeven mentorprogramma’s en vragen ons af welke factoren het
succes bewerkstelligen. Met andere woorden: waarom kiezen steeds meer
scholen voor mentoring en wat maakt mentoring succesvol?
Mustapha uit groep 4 wordt twee keer per week geholpen bij het lezen door
Özlem uit groep 7. Derdejaars vmbo-leerlingen zetten zich ervoor in dat
brugklassers zich snel thuis gaan voelen op hun nieuwe school. Naima zit in
de derde klas van het vmbo en krijgt elke week huiswerkbegeleiding van een
Marokkaanse hbo-student. Directeuren van een garagebedrijf begeleiden studenten autotechniek tijdens hun studie. Mentoring is een begeleidingsvorm,
waarbij leerlingen begeleid worden door een medeleerling, student of volwassene buiten de school. Mentoring is al zo oud als de weg naar Rome, maar is
de afgelopen jaren duidelijk herontdekt.
In de literatuur vinden we verschillende verklaringen voor deze hernieuwde
aandacht:
- Door de schaalvergroting in het onderwijs groeit de behoefte aan individuele aandacht en begeleiding van leerlingen.
- Doordat steeds meer scholen te maken krijgen met risicoleerlingen, leerachterstanden en sociaal emotionele problemen van leerlingen, streven zij
ernaar hun leerlingzorgsysteem uit te breiden.
- Het inzicht groeit dat we de kracht en de mogelijkheden van leerlingen
meer moeten benutten; het idee van actieve leerlingparticipatie wint terrein.
- Leerlingen worden in het kader van het studiehuis bijvoorbeeld steeds
meer gestimuleerd om zelfstandig te leren of samen te werken met anderen.
- Doordat de samenleving en de arbeidsmarkt steeds hogere eisen stellen,
wordt de noodzaak van het versterken van sociale competenties van leerlingen
groter.
- De verruwing van de samenleving, die we ook terugzien in de scholen, ver-
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sterkt de behoefte aan sociale cohesie en sociale veiligheid.

1.1

Gr ote ve rschillen

Deze verklaringen zijn herkenbaar, maar de scholen zelf hebben meestal meer
praktische drijfveren om met een mentorprogramma te starten. Zo zijn er
scholen die mentoring als een middel beschouwen om een concreet probleem
aan te pakken, zoals bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten.
“We zagen dat de uitval van leerlingen in de metaal- en motorvoertuigenopleiding erg hoog was en toen hebben we gezegd: we halen er mensen uit de
bedrijven bij die deze jongens willen stimuleren en begeleiden. Want deze
jongeren hebben iemand nodig die ze kunnen vertrouwen en op wie ze kunnen bouwen; iemand die hun toekomstperspectief wat dichterbij haalt, hen
duidelijk laat zien waarvoor ze studeren. Dat stimuleert hen om de eindstreep te halen.” (Ruud van Eyck, projectleider MentorprojectROC Zadkine,
Rotterdam)
Ook zijn er scholen die een mentorproject starten, omdat zij daarmee het pedagogisch klimaat op de school willen verbeteren en een veilig schoolklimaat
willen creëren. Op een school met een stimulerend en veilig klimaat, zo is de
redenering, presteren leerlingen immers beter. “We willen de betrokkenheid
van de leerlingen bij de school versterken en hun gevoel van veiligheid vergroten. Door brugklasleerlingen een leerlingmentor te geven, komen nieuwe leerlingen op een andere manier de school binnen en verlaag je de drempel van de
school. De kinderen hebben iemand die hen wegwijs maakt en daardoor versterk je hun betrokkenheid en hun gevoel van veiligheid.” (Jan van Dijk, projectleider BrugklasmentoringMeerstroom College, Utrecht)
Scholen hebben kortom verschillende motieven om mentoring in te voeren en
formuleren verschillende doelstellingen. De vorm en de werkwijze van mentorprojecten zijn dan ook zeer uiteenlopend. We kunnen onderscheid maken
in mentoringprogramma’s en tutoringprogramma’s. Mentoringprogramma’s
leggen het accent op sociaal-emotionele aspecten en stellen zich meestal een
gedragsverandering ten doel. Zo beogen mentorprogramma’s bijvoorbeeld om
leerlingen te leren omgaan met conflicten, weerbaarder te maken of hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Mentoring speelt zich doorgaans af buiten de schooluren en de docent is op afstand aanwezig om de mentoren te ondersteunen. De leerlingen die begeleid worden noemen we de mentees.
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Tutoringprogramma’s zijn met name gericht op cognitieve doelstellingen,
zoals bijvoorbeeld lezen of rekenen. Tutoring speelt zich meestal af in de klas
onder toezicht van de docent en is ingeroosterd in de lessen. De leerlingen
die de begeleiding geven noemen we de tutorenen de leerlingen die begeleiding krijgen noemen we tutees.
In de praktijk zien we in projecten vaak mengvormen van tutoring en mentoring. In de meeste projecten spelen zowel cognitieve als sociaal-emotionele
vaardigheden een rol. Welke vorm de nadruk krijgt, is afhankelijk van de
doelstellingen die we beogen. Uitgaande van de doelstelling, gaan we na welk
leerproces op gang gebracht moet worden om het doel te bereiken. Waar het
vooral gaat om schoolse vaardigheden, zal het accent liggen op tutoring; is
het programma meer gericht op levensvaardigheden, dan ligt het meer voor
de hand om de nadruk te leggen op mentoring.
We spreken van leerlingmentoringwanneer leerlingen uit dezelfde leeftijdsgroep elkaar ondersteunen. Dit wordt ook wel peermentoringgenoemd. Is de
begeleiding nadrukkelijk gericht op het sociaal welbevinden, dan spreken we
van peercounseling, en fungeert de leerlingmentor als conflictbemiddelaar,
dan noemen we dat peermediation.
Bij studentmentoringbegeleiden studenten van hogescholen of universiteiten
leerlingen van het voortgezet onderwijs of van de basisschool. En ook zijn er
programma’s, waarbij een volwassene, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven, als
mentor fungeert voor leerlingen of studenten.
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Zeven pr ojecten

Er worden momenteel heel wat mentorprogramma’s in Nederland uitgevoerd. Opvallend is dat de meeste projecten zich afspelen in het voortgezet
onderwijs. In het kader van deze brochure hebben we projectleiders, mentoren en mentees van zeven projecten geïnterviewd. Hun ervaringen vormen de
basis van deze brochure. Het gaat om de volgende projecten:
De Vreedzame Schoolis ontwikkeld door het Schooladviescentrum in Utrecht
en stelt zich ten doel het klimaat in basisscholen te verbeteren. Kinderen
leren hoe conflicten in elkaar zitten en hoe zij die zelf kunnen oplossen. Men
maakt gebruik van de principes van ‘peermediation’, waarbij een onpartijdige
leerling (de mediator) de strijdende partijen helpt om het probleem op te lossen. Ook de Montessori basisschool Overvecht in Utrecht doet mee aan dit
project. We spraken met leerlingen en een docent.
Stap Door!is een tutoringprogramma voor het basisonderwijs, waarin leerlingen van groep 7 of 8 twee à drie keer per week samen lezen met leerlingen
uit groep 4. Het programma wil niet alleen de begrijpend leesprestaties verbeteren en het leesplezier bevorderen, maar beoogt ook een verbetering van
het schoolklimaat en van het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.
Want ook de ouders van de tutees zijn bij het programma betrokken. We
hadden interviews met leerlingen en docenten van basisschool Jules Verne in
Utrecht, een school die nu vier jaar met het programma Stap Door!werkt.
In het project Leerlingen Ondersteunen Leerlingen
begeleiden leerlingen in
het voortgezet onderwijs jongere leerlingen van dezelfde school. De methodiek is uitgewerkt voor de thema’s pesten en conflictbemiddeling, brugklasbegeleiding en gezondheid en genotmiddelen. De methodiek is geschikt voor
leerlingen van vmbo tot vwo. Voor deze brochure bezochten we twee scholen
die meedoen aan het project Leerlingen Ondersteunen Leerlingen
: het Meerstroom College in Utrecht, waar het project zich richt op brugklasbegeleiding en het Utrechtse Vader Rijncollege, waar leerlingen worden getraind om
vertrouwensleerling en conflictbemiddelaar te worden.
Coaching Marokkaanse leerlingenis een project waarbij Marokkaanse risicoleerlingen in het vmbo worden gecoacht door Marokkaanse rolmodellen tussen de 20 en 25 jaar. De coaches zijn studenten van hbo of universiteit of
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vertegenwoordigers uit verschillende beroepsgroepen. Het project is ontwikkeld door Radar en wordt uitgevoerd op het Stevin College, het Johan de
Witt College en het Hofstad College Horeca & Techniek in Den Haag. Dit
project stelt zich ten doel de schooluitval te voorkomen en de leerprestaties
van deze groep leerlingen te verbeteren. In deze brochure komen de ervaringen van het Stevin College aan bod.
Ook verwerken we in deze brochure de ervaringen van het Cosmicus-project.
De studentenvereniging Cosmicus, met afdelingen in zeven studentensteden,
voert verschillende mentorprojecten uit. In deze brochure staat het mentorproject van Cosmicus in Utrecht en Amsterdam centraal, waarin brugklasleerlingen worden begeleid door Turkse en Marokkaanse studentmentoren
uit het hoger onderwijs. Doel is de doorstroming van Turkse en Marokkaanse brugklasleerlingen naar havo en vwo te bevorderen. Crul (2001) deed
recent onderzoek naar dit project. Voor deze brochure gebruiken we het
daarvoor verzamelde interviewmateriaal.
Op het ROC Zadkine in Rotterdam worden risicoleerlingen van de beroepsopleidende leerwegen motorvoertuigentechniek en metaal, begeleid door directeuren van bedrijven die in die branches werkzaam zijn. We spraken met
zo’n mentor en met leerlingen en docenten. Doel van dit project is de
schooluitval terug te dringen en de doorstroming naar vervolgonderwijs te
verbeteren.
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Doelstellingen for

m u l e re n

De genoemde projecten hebben duidelijke doelen voor ogen met de invoering van mentoring. Dat is echter niet altijd het geval. Want in de praktijk
kiezen scholen ook nogal eens voor een mentorproject vanuit meer gevoelsmatige en minder doordachte motieven. Docenten hebben de algemene indruk dat het goed en leuk is om mentoring in te voeren. Het is nu eenmaal
een aansprekende methodiek en kan vrijwel vanzelfsprekend rekenen op de
sympathie van velen. Men ziet de methodiek als een verfrissende vernieuwing
die goed aansluit bij ontwikkelingen zoals het studiehuis, zelfstandig leren,
sociale competenties en de veilige school.
En dat is ook zo. Maar mentoring is meer dan alleen leuk. De keuze voor
mentoring kan en mag nooit een doel op zich zijn. Mentoring is altijd een
middel om een bepaald doel te bereiken. Daarom is het noodzakelijk dat we
altijd concrete doelstellingen formuleren voordat we starten met een mentorproject. We zagen al dat die doelen heel divers kunnen zijn; ze kunnen variëren van het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten of het vergroten
van de doorstroom naar havo en vwo, tot het verbeteren van de begrijpend
leesprestaties of het verminderen van pestgedrag. Mentoring staat kortom
altijd in dienst van iets anders.
Alleen wanneer een mentorproject concrete doelstellingen heeft, kunnen we
zorgvuldig formuleren wat de begeleiding precies inhoudt, iets dat in veel
mentorprogramma’s helaas vaak onduidelijk is. Zo is er in het verleden bijvoorbeeld veel discussie geweest over de rol en de taak van vertrouwensleerlingen, doordat de grenzen van hun verantwoordelijkheden niet duidelijk
waren. Wanneer de streefdoelen helder zijn, kunnen we de taken en rollen
van mentoren hiervan afleiden. Duidelijke, concrete doelen geven kortom
richting aan de inhoud en vorm van een mentorprogramma.
Zo bepaalt de doelstelling van het programma bijvoorbeeld de keuze voor
het type mentor. Is het doel de leerlingen vakinhoudelijke ondersteuning te
geven, zoals bijvoorbeeld bij Stap Door!, dan kunnen we zowel kiezen voor
leerlingmentoren, studentmentoren als volwassen mentoren. Deze mentoren
zijn natuurlijk niet even vakdeskundig als de leerkracht, maar zijn wel verder
in hun leerontwikkeling dan hun mentee.
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Ook wanneer de doelstelling betrekking heeft op het schoolse leven - het
welbevinden, ondersteuning bij het leren of de keuze voor een studierichting
of vervolgonderwijs – zoals bijvoorbeeld bij de projecten De Vreedzame
Schoolof Brugklasmentoring, kunnen leerlingen, studenten of volwassenen de
rol van mentor vervullen. Evaluaties hebben echter aangetoond dat mentees
het liefst een mentor hebben, die qua leeftijd en ervaring dicht bij hen staan.
Is de aanpak tenslotte ter realisatie van de doelstelling gericht op de oriëntatie op werk en beroep, zoals bijvoorbeeld bij het mentorproject van het ROC
Zadkine, dan kiezen we voor volwassen mentoren, die reeds succesvol zijn in
hun beroepsloopbaan. Uitgangspunt is dat het beroep van de mentor aansluit bij de studierichting van de mentee, zodat de mentor een duidelijke
voorbeeldrol heeft.
Niet alleen de hulpontvangende leerlingen, de mentees, profiteren van mentorprogramma’s; onderzoek heeft uitgewezen dat ook de mentoren en de
school er veel aan kunnen hebben. In hoofdstuk 3 staan we uitgebreider stil
bij de winst die mentoring voor de verschillende betrokkenen kan opleveren.
Hier willen we echter benadrukken dat het bij de invoering van een mentorproject nodig is niet alleen stil te staan bij de doelen die we beogen voor de
mentees, maar ook te formuleren wat de opbrengsten moeten zijn voor de
mentor en de school.
Concrete doelstellingen hebben nog een andere belangrijke functie: zij
maken een zorgvuldige evaluatie mogelijk. Immers, alleen wanneer we duidelijke en bij voorkeur meetbare doelen hebben geformuleerd, zijn we in staat
te beoordelen in hoeverre we met mentoring bereiken wat we willen bereiken. Bovendien heeft evaluatie een meer zakelijk belang. Uit ervaring blijkt
immers dat het opzetten en invoeren van een mentorproject in het onderwijs
veel energie, tijd en dus geld kost. Het is vanzelfsprekend dat die investeringen uitsluitend gecontinueerd kunnen worden, wanneer we glashelder kunnen aantonen dat mentoring effect heeft en een bijdrage levert aan de geformuleerde doelen.
Het ROC Zadkine in Rotterdam is een voorbeeld van een school die een
concreet doel heeft geformuleerd voor haar mentorproject en zorgvuldig
volgt welke resultaten het project oplevert. Deze school startte een mentorproject met het doel de voortijdige schooluitval terug te dringen, want de
schooluitval was erg hoog, vooral onder leerlingen in de beroepsopleidende
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leerwegen metaal en motorvoertuigentechniek. Wel liefst 70 procent van
deze groep verliet voortijdig de school. Een ongewenste situatie, niet alleen
om maatschappelijke en sociale redenen, maar ook om financiële. “Tegenwoordig wordt onze school gefinancierd op basis van de uitstroom. Elke leerling die voortijdig uitvalt, kost de school geld”, legt Henri Tdlohreg, één van
de projectleiders uit. “Het was dus ook een pure noodzaak om een begeleidingssysteem te ontwikkelen, waarmee we de leerlingen binnen de school
zouden houden.” Terugdringen van voortijdige schooluitval en verbetering
van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; dat was het doel dat de
school formuleerde voor het mentorproject waarbij mensen uit het bedrijfsleven leerlingen begeleiden. En dat doel is inmiddels ruimschoots gehaald.
Tdlohreg: “Dit project heeft de uitval van 70 procent teruggebracht naar 5
procent - dat vinden wij een uitstekend resultaat.”

1.4

Theor etisch kader

Heldere doelstellingen vergroten de kans dat mentorprogramma’s succesvol
zijn, zo zagen we. Daarnaast is het van belang dat we inzicht hebben in de
principes en uitgangspunten waarvan mentoring gebruik maakt. Want deze
theoretische inzichten zetten in feite de belangrijkste kenmerken van mentoring op een rij en leveren zodoende concrete aanwijzingen op voor de wijze
waarop we mentorprogramma’s kunnen vormgeven.
Kinderen leren van en met elkaar
“Ik leer van mijn tutor soms hele moeilijke woorden. Ik heb eens een heel
moeilijk woord geleerd, met een psch en met een y. Dat vind ik hele moeilijke
woorden.” (Mike, 7 jaar, tutee, Stap Door!, basisschool Jules Verne, Utrecht)
Kinderen leren elkaar computerspelletjes of doen elkaar voor hoe je je veters
moet strikken. Ze maken samen huiswerk of leren hun allochtone speelkameraadje spelenderwijs veel Nederlandse woorden. Bovendien is gebleken
dat kinderen die op school samenwerken beter presteren dan kinderen die individueel taken uitvoeren. Voor de ontwikkeling van kennis is interactie met
andere mensen nodig. Niet alleen de docent, maar ook de medeleerlingen
spelen een rol bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Mentoring
maakt gebruik van dit informele en samenwerkende leren door het te structureren en te organiseren.
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De kracht van mentoring is dat zowel de mentee als de mentor er van leren.
Dat geldt vooral voor programma’s waarin leerlingen als mentor optreden.
Een leerlingmentor leert immers kennis en vaardigheden over te dragen en
doet zodoende zelf kennis, maar ook talige en sociale vaardigheden op. Maar
ook volwassen mentoren geven aan dat zij leren van hun mentorschap.
Mentoring biedt mogelijkheden, die in klassikaal onderwijs nauwelijks te realiseren zijn. De mentee krijgt immers één-op-één aandacht en onmiddellijke
feedback van de mentor.
Psychologische basisbehoeften
Het is voor leerlingen belangrijk dat zij succeservaringen opdoen. Op school
worden hun prestaties doorgaans gerelateerd aan de prestaties van andere
leerlingen of aan het gemiddelde. Doordat een mentor de prestaties van de
leerling uitsluitend beoordeelt vanuit de eigen ontwikkeling en vooruitgang,
wordt de leerling sterker gemotiveerd.
Motivatie is de belangrijkste basisvoorwaarde voor succesvol leren. In de motivatiepsychologie wordt het streven naar leren uitgedrukt in drie basisbehoeften die ieder mens eigen zijn: de behoefte aan relatie, de behoefte aan
competentie en de behoefte aan autonomie. De Amerikaan Fred Schrumpf,
bedenker van een conflictbemiddelingsmethode, voegt hier een vierde basisbehoefte aan toe: de behoefte aan plezier.
Bij mentoring komen de genoemde psychologische basisbehoeften zowel
voor de mentor als voor de mentee aan bod. Inherent aan mentoring is de relatie tussen de mentor en de mentee. Een relatie die gekenmerkt is door veiligheid, waardering en respect en waarin beiden bereid zijn samen te werken
en van elkaar te leren. Vaak zien we dat toegewijde mentoren moeilijk benaderbare jongeren weten te bereiken en er in slagen met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Ook de behoefte aan competentie zien we terug in de methodiek. Mentoring
komt tegemoet aan het competentiegevoel van de mentor: deze wordt immers
in staat geacht de mentee iets te leren. En de mentee wordt, met de begeleiding van de mentor, competenter. De mentor kan weliswaar oplossingen
voor problemen aandragen, maar stimuleert de mentee vooral om problemen
zelf op te lossen.
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Vervolgens komt mentoring tegemoet aan de behoefte aan autonomie: de
mentor stimuleert zijn mentee om zelf zijn mogelijkheden te onderzoeken,
zelf afwegingen en keuzen te maken, en zelf de verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn leren. Met mentoring kunnen we leerlingen helpen ‘medeeigenaar’ te zijn van het leren, van het probleem, van het zoeken van een oplossing en van het uitvoeren ervan.
“Ze had laatst voor een proefwerk een drie gehaald terwijl ze er hard voor
had geleerd. Maar ze zegt nu: Waarschijnlijk heb ik het verkeerd geleerd en
ze gaat een oplossing zoeken. Dat is ook mooi om te zien, dat ze dat kan loskoppelen van haar kwaliteiten en niet bij de pakken neer gaat zitten.” (Sibel,
mentor Cosmicus-project
, Utrecht)
Tenslotte brengt mentoring plezier in het leren, de vierde basisbehoefte.
Leerlingen die hebben deelgenomen aan een mentorprogramma geven aan
dat het onderwijs leuker en interessanter is geworden.
Leren en sociale competentie
De cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn met
elkaar verweven en kunnen we niet los van elkaar zien. Immers, om tot ontwikkeling en leren te komen, moet er sprake zijn van zelfvertrouwen, van
vertrouwen in eigen competenties en van vertrouwen in anderen. Deze aspecten van sociale competentie vormen een voorwaarde voor succesvol leren.
“Ik zeg: probeer eerlijk te zijn tegenover jezelf en doe niet wat anderen van je
verwachten. Als je weet wat je zelf wilt en dat uitstraalt, dan zullen ze je met
meer respect behandelen, dan kun je je ergens thuis voelen. Je moet meer
zelfvertrouwen hebben, ook in de vriendschap. Waarom gaan mensen met je
om? Waarschijnlijk ben je ook wel leuk, daar hoef je dan niet aan te twijfelen. Je moet de dingen doen die je voor ogen hebt gesteld, daar moet je
naar toe werken. En daarbij jezelf vertrouwen.” (Sibel, mentor Cosmiscusproject, Utrecht)
Onderzoeken naar resultaten van tutor- en mentorprojecten rapporteren een
toename van vaardigheden op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied.
Mentees geven aan dat deelname aan het programma hen veel goeds heeft
gebracht, vooral op het gebied van zelfvertrouwen, weerbaarheid, sociale contacten en het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Ook mentoren vinden dat hun zelfvertrouwen groter is geworden.
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Een bijkomend effect van leerlingmentoring is dat het de band versterkt tussen leerlingen onderling en tussen de leerlingen en de school. Daarmee bevordert mentoring de sfeer in de school en - indirect - de kans op goede leerresultaten.
Krachtige leeromgeving
De afgelopen jaren is het inzicht gegroeid dat kinderen beter leren in een
krachtige leeromgeving, een leeromgeving die uitdagend, functioneel en realistisch is en waarin de leerkracht de leerlingen coacht en stimuleert om hun
eigen leerproces te sturen. De klas is niet meer de enige leerplek, het boek is
niet meer het enige leermiddel en de leerkracht is niet meer de enige informatiebron. Leren vindt plaats in een sociaal-interactieve leeromgeving.
Een krachtige leeromgeving streeft naar een vloeiende overgang van spontaan
naar formeel leren. Scholen zoeken naar wegen om tot een geïntegreerd aanbod te komen van het formele, op het curriculum gebaseerde leren, het leren
thuis, en het informeel leren in peergroepen.
Mentoring kan een bijdrage leveren aan het realiseren van zo’n krachtige leeromgeving. De mentor legt immers een relatie tussen het informele en het
formele leren, en verbindt de school met de buitenschoolse leeromgeving. Individuele betrokkenheid en sociale interactie zijn bovendien inherent aan de
relatie tussen de mentor en de mentee. Vooral wanneer mentoring uitgaat
van de vraag en behoefte van de leerling, motiveert dit leerlingen van meet af
aan actief betrokken te zijn bij hun eigen leerproces.
De invloed van leeftijdgenoten
“Met een vriendin kun je beter opschieten dan met een leraar of lerares. Van
een leraar kun je niet zeggen dat hij een vriend is. Mijn mentor was een
vriendin van me. We gingen ook samen de stad in, samen naar de bioscoop
of zo. Daardoor werd ze een soort zus voor me. Ik vind haar gewoon aardig.
Zij was een vriendin, je kunt je gevoelens tegen haar zeggen. Ik kon mijn
eigen gedachten zeggen, ik hoefde me niet te schamen. Ze zei ook haar eigen
mening, dus waarom zou ik het niet zeggen.” (Berat, 15 jaar, mentee Cosmicus-project, Utrecht)
Mentoring profiteert van het feit dat opgroeiende kinderen sterk worden
beïnvloed door leeftijdgenoten; een invloed die toeneemt naarmate kinderen
ouder worden. Het leven van peuters en kleuters staat al in het teken van be-
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ginnende interacties met leeftijdgenootjes, maar vanaf ongeveer het achtste
jaar gaan kinderen steeds meer met elkaar om zonder de supervisie van volwassenen. Vanaf die leeftijd zijn kinderen in staat om de omgang met elkaar
zelf te regelen en krijgen zij meer invloed op elkaar.
Gedurende de adolescentie worden relaties met leeftijdgenoten steeds belangrijker. Na de basisschoolperiode brengen jongeren buiten schooltijd twee
keer zoveel tijd met leeftijdgenoten door dan met hun ouders of andere volwassenen. Leeftijdgenoten zijn vooral belangrijk wanneer het gaat om vrije
tijd, persoonlijke relaties, seksualiteit en individuele ontwikkelingen.
Er zijn mentorprogramma’s in het kader van seksuele voorlichting, drugs- en
aidspreventie, die gebruik maken van leeftijdgenoten om het gedrag en de
opvattingen van jongeren te beïnvloeden. Deze programma’s spelen niet alleen in op de neiging van jongeren om zich te conformeren aan het groepsgedrag, maar ook op het feit dat jongeren over onderwerpen als seks eerder
naar elkaar luisteren dan naar ouders of andere volwassenen. Jongeren spreken immers dezelfde taal. Zeker voor jongeren die weinig ondersteuning ondervinden van hun ouders, kunnen vriendschappen met leeftijdgenoten een
grote steun zijn.
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Ervaringsdeskundige en deelgenoot
“Sommige dingen kun je als docent niet overbrengen omdat je de binding
niet hebt. De ervaringen van een Turkse studente, die heb ik niet. Die student kan zeggen: ik heb dat thuis ook zo meegemaakt en ik heb het zo aangepakt.” (dhr. Pattist, docent Cosmicus-project
, Utrecht)

We spreken van ervaringsdeskundigheid wanneer iemand vanuit de eigen ervaring een ander helpt of ondersteunt. Degene die helpt heeft hetzelfde meegemaakt als de hulpvrager. Er wordt gewerkt vanuit het principe van herkenning.
Een deelgenoot is iemand die hoort bij dezelfde groep als de hulpvrager,
maar die ook deel uitmaakt van de organisatie of het systeem. De deelgenoot
vormt een schakel, kan een brug slaan en functioneert als intermediair tussen
de doelgroep en de organisatie of het systeem.
In deze schakelfunctie vervult de mentor verschillende rollen, waaronder die
van ervaringsdeskundige en deelgenoot. In de voorlichtingskunde wordt dit
wel aangeduid met voor en doorof peerled. Programma’s die gebruik maken
van paraprofessionals werken vanuit dit principe.
Een wezenlijk aspect van mentoring is dat een meer ervaren persoon zich
mede verantwoordelijk voelt voor het leren en de ontwikkeling van een minder ervaren persoon. Een mentor verbindt drie werelden met elkaar: de wereld van de leerling, van de mentor en van de school. Zo laat een leerlingmentor vanuit eigen ervaring een brugklasser kennis maken met de dagelijkse
onderwijspraktijk, maakt een studentmentor een leerling vertrouwd met de
situatie aan een universiteit en laat een volwassen mentor de beroepspraktijk
zien. Deze mentoren kennen de hindernissen en obstakels uit eigen ervaring.
Empowerment
“Ik ben trots op mijn mentee, op zijn kracht om iets van zijn leven te
maken.” (studentcoach Coaching Marokkaanse leerlingen
, Stevin College,
Den Haag)
We spreken van empowerment wanneer we het vermogen van mensen versterken om hun eigen situatie te verbeteren. Empowerment stelt zich ten
doel het zelfsturende vermogen van mensen te versterken. Met empowerment streven we er simpel gezegd naar dat mensen zelf het heft in handen
nemen.
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Dit principe zien we terug in mentoring. De mentor neemt niet het werk
van de leerling over, maar moedigt aan, geeft raad en activeert de eigen
krachten van de leerling. Een mentor is iemand die je helpt om je eigen mogelijkheden en talenten te benutten.
Rolmodellen
“De mentoren zijn de voorbeelden van de succesformule, zeker voor kinderen in deze wijk. De voorbeelden van die Turkse jongeren die succes hebben,
die op een universiteit zitten, die hebben een niet te onderschatten invloed.”
(docent Cosmicus-project
, Utrecht)
Een belangrijke meerwaarde van mentoring is dat de mentee met een positief
rolmodel wordt geconfronteerd. Een mentor is een voorbeeld, een ideaal, een
standaard. De mentor leert je niet hoe je je moet gedragen, maar leeft dat
voor. Het gedrag van de mentor inspireert je om je eigen gedrag te veranderen. Dat dit werkt, wordt onderbouwd vanuit de sociale leertheorie: het
menselijk gedrag wordt vooral bepaald door observatie van anderen.
Vooral voor leerlingen uit milieus waar studeren niet zo vanzelfsprekend is,
kan zo’n rolmodel een belangrijke steun zijn. Immers, wanneer de mentor
een vergelijkbare sociale of etnische achtergrond heeft en zelf succesvol is,
laat hij zien dat je, ongeacht je afkomst, iets kunt bereiken. Dat kan de mentee motiveren om door te leren. Men noemt dit raising aspirations.
Dat mentorprojecten een bijdrage leveren aan het schoolsucces van allochtone jongeren, wordt ook wel toegeschreven aan het feit dat mentoring bijdraagt aan de oplossing van dieperliggende conflicten rondom etnische identiteit en biculturele competenties.
De achterliggende problematiek van de etnische identiteit van allochtone
jongeren verwijst naar het negatieve zelfbeeld van etnische minderheden.
Wanneer jongeren deelnemen aan een mentorprogramma, waarin zij geconfronteerd worden met een positief rolmodel, wordt dit zelfbeeld positiever.
Het aspect biculturele competenties verwijst naar het probleem dat allochtonen zich moeten kunnen handhaven in twee culturen. Zij moeten daartoe
competent zijn op drie terreinen: zij moeten kunnen omgaan met emoties,
met anderen en met prestatiedruk op school en in het werk. Mentorprogramma’s kunnen jongeren helpen om deze biculturele competenties te ontwikkelen.
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Extra onder wijskans

“We richten ons op kansarme Marokkaanse jongeren. De coaches hebben
een vergelijkbare achtergrond, maar zijn succesvol geworden. Zij kunnen het
gevoel van eigenwaarde van deze jongeren opvijzelen en ervoor zorgen dat zij
een toekomstperspectief ontwikkelen.” (Wim van Brakel, projectleider
Coaching Marokkaanse leerlingen
, Stevin College, Den Haag)
Uit eerder genoemde theoretische noties kunnen we afleiden dat mentoring
zeker voor kansarme kinderen en jongeren effectief kan zijn. In het kader van
achterstandenbestrijding wordt mentoring dan ook steeds vaker ingezet. En
met succes.
Internationaal onderzoek laat een opmerkelijk brede consensus zien over de
positieve opbrengsten van de methodiek, met name waar het gaat over kinderen in achterstandssituaties. Mentoring biedt directe hulp bij de keuze van
een vakkenpakket, vervolgopleiding of een beroep en het biedt emotionele
en psychische ondersteuning. De mentor fungeert vaak als een rolmodel.
Kinderen die deelnamen aan mentorprojecten maakten zowel op cognitief als
niet-cognitief gebied een positieve ontwikkeling door.
Veel mentorprojecten kiezen ervoor zich te richten op maatschappelijk
kwetsbare kinderen of jongeren. Zo kiest het project Coaching Marokkaanse
leerlingenvan het Stevin College in Den Haag expliciet voor Marokkaanse
leerlingen, die het risico lopen om de school voortijdig te verlaten. “We
zagen dat veel Marokkaanse jongeren - vooral jongens - dreigden af te glijden”, vertelt projectleider Wim van Brakel. “Ze zaten in een neerwaartse spiraal, stonden als zeer problematisch te boek, verzuimden veel en liepen een
groot risico dat ze de school voortijdig zouden verlaten. Juist die jongeren
hebben we uitgekozen voor het project.”
Het ROC Zadkine richt zich op jongeren die een grote achterstand hebben,
doordat zij een afgebroken vooropleiding hebben of een diploma op een te
laag niveau. “We constateerden dat de uitval onder deze groep jongeren in de
Rotterdamse regio welliefst 70 procent is en besloten ons daarom op die
groep te richten. We richten ons dus niet alleen op allochtone jongeren, al
bestaat die doelgroep wel voor het grootste deel uit allochtonen.” (Henri
Tdlohreg, projectleider Mentorproject ROC Zadkine, Rotterdam)
Andere programma’s kiezen er juist voor zich te richten op alle leerlingen,
omdat zij bepaalde groepen niet in een uitzonderingspositie willen plaatsen
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of willen stigmatiseren. Zo krijgen in het leesprogramma Stap Door!alle leerlingen van groep 4 een tutor toegewezen en worden de leerlingmentoren in
het project Brugklasmentoringvan het Meerstroom College in Utrecht, aangesteld voor een hele klas.
Wanneer het gaat om bestrijding van onderwijsachterstanden, legt mentoring
de nadruk niet op remediëring of compensatie van leerproblemen, zoals dat
in de traditionele benadering van achterstandenbestrijding vaak het geval is.
Mentoring zoekt de oplossing om tot betere prestaties te komen in de leerlingen zelf en is erop gericht hen te stimuleren om strategieën te ontwikkelen
om vooruit te komen in de maatschappij. Mentoring wil leerlingen bewust
maken van de stappen die zij moeten zetten om de vaardigheden en kwalificaties te verwerven die zij nodig hebben op de arbeidsmarkt.
Wanneer we de schoolloopbaan van risicokinderen willen bevorderen, vereist
dat een doorlopende aandacht voor het leerproces vanaf de voorschoolse periode tot in de periode van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Maar ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling
van kinderen is evident. Want we weten dat kinderen zich meer inspannen
en betere resultaten halen, wanneer zij het op school naar hun zin hebben.
Daarom is het van groot belang dat we zorgen voor een motiverend schoolklimaat en een goede begeleiding van leerlingen gedurende de gehele scholingsperiode, zodat kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en een positief
zelfbeeld ontwikkelen. Dat is een belangrijke basis voor betere leerprestaties.
Mentoring kan een sleutel zijn om deze voorwaarden binnen de school te realiseren. De mentor moedigt leerlingen aan, ondersteunt hen en helpt faalangst te overwinnen. Een mentor onderwijst, coacht, ondersteunt, beschermt, stimuleert, begeleidt en laat zien hoe je iets kunt bereiken. De
mentor is meer dan een rolmodel: de boodschap is niet ‘be as I am’, maar ‘be
as you can be’.
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Hoofdstuk 2 “Leerlingen kunnen heel veel zelf”
De training en begeleiding van mentor

en

Basisschoolleerlingen helpen jongere kinderen, en studenten begeleiden leerlingen in het voortgezet onderwijs. De vraag of leerlingen en studenten wel
voldoende deskundigheid in huis hebben om als mentor op te treden, ligt
zeer voor de hand en wordt dan ook veelvuldig gesteld. Niet ten onrechte,
want wanneer we kinderen en jongeren ‘zomaar’ tot mentor zouden bombarderen, vragen we om problemen. Een goede voorbereiding en zorgvuldige
begeleiding van de jonge mentoren is in elk mentorprogramma dan ook een
belangrijke vereiste. Werken we met volwassen mentoren, dan geldt deze
noodzaak minder, al dienen we ook hen zorgvuldig voor te bereiden op hun
taak.
Voordat we ons hoofd breken over de vraag of leerlingen wel voldoende deskundig zijn om andere leerlingen te begeleiden, is het raadzaam eerst eens te
kijken naar de praktijk, en de vraag voor te leggen aan de kinderen en jongeren zelf: vinden zij het moeilijk om mentor te zijn? De geïnterviewde mentorleerlingen en -studenten geven aan dat ze het mentorschap over het algemeen aankunnen, al komen zij natuurlijk ook in situaties, die ze moeilijk
vinden.
”Ik wist bij het lezen een keer niet wat ‘op de bok’ betekent, dat je op het
oorvste
ding van een koets zit. Ik dacht echt dat het over zo’n dier ging en dat dacht de
tutorleerling ook. Maar toen zag ik het plaatje en toen wist ik het ineens en
toen vroeg ik het nog een keer.” (Stephanie, 10 jaar, tutor Stap Door!
basisschool Jules eVrne, Utrecht).
“Soms is het wel eens moeilijk, maar er is altijd wel een oplossing. De ene keer
duurt dat gewoon wat langer dan de andere keer. Je gaat abrinstormen, oplossingen zoeken en daar moet je echt voor gaan zitten. Dat is soms best moeilijk.”
(Othman, 15 jaar, vertrouwensleelring Vader Rijncollege, U
trecht).
“Je hebt bijvoorbeeld kinderen die niet zo makkelijk
praten en dan vraag je
maar door. Je moet eerst hetevrtrouwen winnen en dan pas lukt het. Soms is
het nodig om een tweede afspraak te maken. (Khadija, 16 jaar,ert
v rouwensleerling Vader Rijncollege, U
trecht).
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De kinderen en jongeren vinden het niet altijd makkelijk, maar achten zichzelf goed in staat om hun mentorrol te vervullen. Maar ook de projectleiders
ervaren in de praktijk dat kinderen en jongeren goede mentoren kunnen
zijn. Marlies Doran, leerkracht van basisschool Overvecht in Utrecht en betrokken bij De Vreedzame School
: “We hebben hier op school absoluut de
overtuiging dat leerlingen heel veel zelf kunnen en ook conflicten samen
kunnen oplossen. Wij hebben als volwassenen vaak de neiging om conflicten
van kinderen op te lossen, maar we hebben gemerkt dat kinderen dat echt
zelf kunnen.”
“Het is voor ons ook leerzaam om te zien hoe de studentcoaches het aanpakken. Daar leren wij ook weer van. Ik werk al vanaf 1974 met allochtonen en
dan denk je wel eens dat je de multiculturele samenleving een beetje begrijpt.
Maar ik leer nog steeds heel veel, zeker van de studentcoaches.” (Wim van Brakel, projectleider Coaching Marokkaanse leerlingen, Stevin College, Den Haag)

2.1

Geen onder wijspedagogen

De betrokkenen zijn het erover eens. Maar ook uit andere bronnen blijkt dat
kinderen en jongeren uitstekend in staat zijn om anderen te begeleiden. Zo
levert onderzoek van Maurice Crul (2000) in dit kader interessante gegevens
op. Crul keek naar factoren die schoolloopbanen van Turkse en Marokkaanse
jongeren succesvol doen verlopen. Advies, begeleiding en hulp bleken cruciaal te zijn voor een succesvol verloop van de schoolcarrière. Succesvolle jongeren kregen steun van oudere broers en zussen, ooms, tantes of neven en nichten, meestal deelgenoten uit de eigen Turkse of Marokkaanse gemeenschap.
Vaak namen deze mensen de onderwijsondersteunende rol van ouders gedeeltelijk of helemaal over. Een rol die de ouders door gebrek aan kennis en ervaring met het Nederlandse onderwijssysteem zelf vaak niet kunnen vervullen.
De familieleden die de jongeren begeleiden, staan in leeftijd tussen de ouders
en de jongeren in. Zij kennen het Nederlandse schoolsysteem uit eigen ervaring. En wat belangrijk is, zij begeleiden de jongeren vaak gedurende langere
tijd. De jongeren krijgen praktische hulp bij huiswerk of een cruciaal advies
bij de keuze voor een vervolgopleiding. Zij hebben daarmee iemand in hun
omgeving die geïnteresseerd is in hun schoolprestaties en die hen daarbij ondersteunt. Meestal gaat het om een combinatie van concrete hulp en ondersteuning. Crul geeft met zijn onderzoek kortom aan dat succesvolle allochtone
jongeren vaak een jonge mentor in hun omgeving hebben gehad. Deze consta-
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teringen wijzen erop dat jongeren geen onderwijspedagogen hoeven te zijn om
andere jongeren steun te geven.
De ervaring in mentorprojecten leert dat we leerlingen vaak te laag inschatten
en dat ze veel meer verantwoordelijkheid aankunnen dan wij volwassenen veronderstellen. “Het is als het ware een proces van loslaten en vertrouwen in leerlingen hebben”, zegt Marlies Doran, van De Vreedzame School, docent groep
3/4 openbare basisschool Overvecht in Utrecht. “Dat kan niet elke docent
even makkelijk. Het vraagt ook van docenten om een attitudeverandering.”

2.2

Alledaagse pr oblemen

Zeker in de puberteit bespreken leerlingen hun ervaringen bij voorkeur met
leeftijdgenoten en zoeken zij graag steun bij elkaar. Sommige jongeren zijn
vanzelf al een praatpaal of klankbord voor leeftijdgenoten, doordat zij bij uitstek beschikken over sociale vermogens en vaardigheden. Zij worden gemakkelijk door andere jongeren in vertrouwen genomen. Dat jongeren steun zoeken
bij elkaar is een realiteit waarvan mentoring zorgvuldig gebruik maakt.
Zorgvuldig, want natuurlijk is het niet wenselijk jongeren te confronteren met
problemen die te zwaar voor hen zijn. Critici maken zich dan ook zorgen over
de grenzen van deze begeleiding en vragen zich af of je leerlingen wel mag opzadelen met problemen als zelfdoding, eetstoornissen of seksuele intimidatie.
Terecht, want het is zeker niet de bedoeling dat de leerlingmentoren zich met
problemen bezighouden, die zelfs voor leerkrachten te zwaar zijn.
De mentoren zijn er vooral voor allerlei kleine, alledaagse problemen. En dat
wordt bevestigd door de voorbeelden die de geïnterviewde leerlingmentoren
geven.
“Een meisje werd door een ander meisje steeds afgekat enzo. Toen heb ik het
meisje, die dat deed apart gesproken en toen bleek dat zij zo deed omdat ze
zich buitengesloten voelde in de klas. Daarom deed ze zo, zodat ze meer aandacht krijgt. Toen heb ik ze bij elkaar gehaald en gevraagd wat voor oplossingen zij zagen. Toen zeiden ze dat ze gewoon normaal met elkaar willen omgaan. Daarna ging het veel beter.” (Nabila, 15 jaar, vertrouwensleerling Vader
Rijncollege, Utrecht)
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De meerwaarde van deze mentoren ligt met name in hun laagdrempeligheid.
Leeftijdgenoten stappen gemakkelijk op hen af en weten een luisterend oor
te vinden voor hun alledaagse problemen en vragen. Het feit dat de leerlingmentoren er zijn en luisteren, blijkt in de praktijk al dikwijls voldoende te
zijn. Leerlingmentoren functioneren vaak als een klankbord en stimuleren de
leerlingen zodoende om zichzelf te helpen. Zij kunnen problemen in een
vroeg stadium signaleren en voorkomen daarmee dat zaken hoog oplopen.
“Conflicten tussen leerlingen zijn op zich vaak niet zo erg, maar ze kunnen
ontzettend escaleren. De vertrouwensleerlingen voorkomen echt heel veel escalaties.” (Ad Steijn, projectleider VertrouwensleerlingenVader Rijncollege,
Utrecht)
Hoewel de leerlingmentoren hoofdzakelijk geraadpleegd worden over kleine
problemen, kunnen zij in de praktijk natuurlijk ook met zwaardere problemen worden geconfronteerd. Het is belangrijk dat de mentoren goed weten
wat ze dan moeten doen. Jan van Dijk, projectleider Brugklasmentoringop
het Meerstroom College in Utrecht, benadrukt dat sterk: “De leerlingmentoren mogen problemen niet voor zichzelf houden; ze moeten altijd naar mij
toe komen, ook met kleine problemen. Ik vind het belangrijk dat ik zicht
houd op wat er speelt en weet waar de leerlingmentoren mee bezig zijn. Ook
hebben we afgesproken dat zij nooit ergens apart met een leerling gaan praten zonder dat iemand dat weet. Ze moeten dat altijd melden aan een collega-leerlingmentor of aan mij.”
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De begeleiding door studentmentoren gaat soms wel verder dan het oplossen
van alledaagse problemen. Sociaal-emotionele begeleiding is een belangrijke
component in de begeleiding en daarbij komen soms ook grotere problemen
aan de orde. Volgens de heer Pattist, docent van het studentmentorproject
Cosmicus uit Utrecht, zit daarin ook juist het belang van het project:
“De meiden hebben er het meest profijt van. Het gaat dan meer om de emotionele begeleiding. Daar is het begeleidingssysteem op school minder op gericht, want dat is meer vakinhoudelijk gericht. Die emotionele kant hangt er
een beetje bij. Blijkbaar voorziet die mentorbegeleiding voor die meiden heel
duidelijk in die emotionele begeleidingskant. Over sommige dingen kun je
op school absoluut niet praten, maar ik kan me voorstellen dat een leerling er
wel met haar studentmentrix over praat.”
Het is van belang dat de studentmentoren, die geconfronteerd worden met te
zware problemen, kunnen terugvallen op docenten of andere professionals.
Leerling- en studentmentoren zijn geen vervangers van docentmentoren,
leerlingbegeleiders of counselors en zijn niet bedoeld om tekorten in de leerlingbegeleiding op te vullen. Mentoring is een aanvulling op een goed functionerend leerlingzorgsysteem en zorgt ervoor dat het web van begeleiding
steeds gedifferentieerder en fijner wordt gemaakt, waardoor er nog minder
leerlingen doorheen glippen.
Hoe zorgen we er nu voor dat de leerlingmentoren goed optreden? Hoe leren
we hen wat zij wel en niet zelf moeten oppakken? Breder gesteld: hoe rusten
we de mentoren toe voor hun taak?

2.3

Wie wel en wie niet?

Ten eerste is het van belang dat we de mentoren zeer zorgvuldig selecteren.
Leerlingen of studenten die een te groot inlevingsvermogen hebben, erg onzeker of verlegen zijn of bepaalde problemen, zoals bijvoorbeeld pesten, zelf
nog niet zijn ontstegen, zullen in een goed opgezet mentorproject niet zonder meer leerling- of studentmentor worden.
Welke selectiecriteria we hanteren is vanzelfsprekend afhankelijk van het doel
van het project en van de taak en rol van de mentoren. “Ik selecteer leerlingmentoren op verschillende dingen. Ten eerste moeten ze kunnen laten zien
dat ze stabiel zijn, dat ze enig verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Het moe-
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ten serieuze leerlingen zijn en geen uitgesproken pubers die niet weten waar
hun grenzen liggen.” (Jan van Dijk, projectleider Brugklasmentoring, Meerstroom College, Utrecht)
“Het uitgangspunt bij de werving van de studentcoaches is allereerst dat zij
Marokkaans zijn en ook dat zij geslaagd zijn in de Nederlandse maatschappij.
We richten ons in principe op studenten van mbo, hbo en universiteit, maar
dat is geen hard criterium. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld ook een coach
die een vbo-diploma heeft. Die was zo gemotiveerd en betrokken bij de
groep dat we besloten hebben om het te proberen. En dat gaat heel erg
goed.” (Wim van Brakel, projectleider Coaching Marokkaanse leerlingen
, Stevin College, Den Haag)
“Wij zoeken directeuren van bedrijven of chefs van een werkplaats, die gewend zijn om te gaan met anderen. Het moet iemand zijn die iets kan betekenen voor de leerling en die zelf beslissingen kan nemen. Het moet dus niet
een werknemer zijn die voor elke beslissing eerst toestemming aan z’n baas
moet gaan vragen.” (Ruud van Eyck, projectleider MentorprojectROC Zadkine, Rotterdam)
Welke afwegingen een rol spelen bij de keuze van mentoren, is ook afhankelijk van de vorm van het programma. Bij programma’s, waarbij er één mentor
aan één mentee wordt gekoppeld, is een nauwkeurige match erg belangrijk.
Vaak wordt ernaar gestreefd koppels samen te stellen met een identieke sekse,
etniciteit of sociaal economische achtergrond. Het succes is - bij mentorprogramma’s nog meer dan bij tutorprogramma’s - sterk afhankelijk van de persoonlijke relatie tussen de mentor en de mentee en de mogelijkheden tot
identificatie.
“Wij matchen de coach en de leerling zorgvuldig”, vertelt Wim van Brakel,
projectleider van het project Coaching Marokkaanse leerlingenop het Stevin
College in Den Haag. “Heel soms levert het wel eens problemen op en zag
de leerling de studentcoach niet zitten. Dan stoppen we ermee, want als de
leerling niet wil, dan heeft het geen zin om hem een coach op te dringen.”
De criteria die een rol spelen bij de matching, zijn tenslotte afhankelijk van
het doel van het mentorprogramma. Een programma dat meisjes wil stimuleren om voor een technisch beroep te kiezen, koppelt de mentees bijvoorbeeld
aan vrouwen die werkzaam zijn in technische functies.
Bij mentorprogramma’s die leerlingmentoren aanstellen voor alle leerlingen
of voor bepaalde groepen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het project Ver-
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trouwensleerlingenop het Vader Rijncollege in Utrecht, is het belangrijk om
een gedifferentieerde groep mentoren samen te stellen. Wanneer er onder de
leerlingmentoren jongens en meisjes, autochtonen en allochtonen, rustige en
drukkere leerlingen zijn, kan een leerling naar een leerlingmentor toestappen
in wie hij het meeste vertrouwen heeft.
Omdat mentoring ook voor de mentor positieve effecten heeft, worden er
soms ook minder voor de hand liggende leerlingen als mentor uitgekozen.
We denken bijvoorbeeld aan leerlingen met faalangst, motivatie- of gedragsproblemen. Het mentorschap kan voor hen uitermate zinvol zijn. “Soms kies
ik juist leerlingen uit die weinig zelfvertrouwen hebben of die in het verleden
iets hebben meegemaakt en waarvan ik denk dat deze ervaring een bijdrage
kan leveren aan de verwerking daarvan”, zegt Jan van Dijk, projectleider van
het project Brugklasmentoringvan het Utrechtse Meerstroom College. En zo
kunnen we bij een tutoringproject kiezen voor leerlingen, die zelf problemen
hebben (gehad) met het vak dat zij onderwijzen.
We kiezen kortom voor die leerlingen, waarvan we verwachten dat zij de verantwoordelijkheid aankunnen, maar er bovendien zelf van kunnen profiteren
en in hun mentorrol kunnen groeien.
Bij mentorprojecten is het van belang om mentoren zorgvuldig te kiezen,
maar bij een tutorproject als Stap Door!kunnen scholen er ook voor kiezen
om helemaal niet te selecteren. Zo kiest basisschool Jules Verne in Utrecht er
bij het project Stap Door!voor om alle leerlingen van groep 7 als tutor in te
zetten. “Wij hebben ervoor gekozen om het met de hele klas te doen. De
kinderen hebben dus geen keuze; ze zijn gewoon allemaal tutor van een kind
in groep 4. Alle leerlingen steken iets op van de training. Bovendien leren ze
ook hoe je beter om moet gaan met anderen.” (John Kaljee, docent groep 7
Stap Door!, basisschool Jules Verne, Utrecht)

2.4

Kunnen luister en

Vanzelfsprekend denken docenten en projectleiders goed na over de eisen
die zij stellen aan potentiële mentoren. Maar ook de mentees hebben
ideeën over wat een mentor moet kunnen, al vinden zij het vaak moeilijk
om dat onder woorden te brengen. Ricardo (20) komt uit Angola, is nog
niet zo lang in Nederland en studeert autotechniek aan het ROC Zadkine
in Rotterdam. Hij vertelt op beeldende wijze wat hij van zijn mentor uit
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het bedrijfsleven verwacht. “Kijk, zie je die palmplant? Die grote stam dat
is mijn mentor en die kleine stam die eraan vast gebonden is, dat ben ik.
Die grote stam staat recht en die kleine stam gaat bijna vallen, dus die moet
vastgebonden worden aan die grote stam. De mentor maakt een verbintenis, zodat de mentee de goede richting op gaat. Het is heel belangrijk dat je
mentor richting geeft. De mentor is een voorbeeld voor mij en dat is heel
belangrijk.”
Bijna alle geïnterviewde mentees vinden het belangrijk dat hun mentor goed
kan luisteren, maar daarnaast noemen zij ook andere vaardigheden en eigenschappen. “Een leestutor moet heel goed opletten en niet achterover zitten
en met anderen praten. Dat deed mijn vorige tutor wel en die zei dan gewoon tegen mij: lees maar door, lees maar door.” (Özlem, 8 jaar, tutee Stap
Door!, basisschool Jules Verne, Utrecht)
“Ik vind het belangrijkste dat je je leerlingmentor aardig vindt. Want als je
niet met haar kunt opschieten, dan vertel je ook niet veel aan haar.” (Angela,
13 jaar, mentee Brugklasmentoring, Meerstroom College, Utrecht)
“Ik denk dat het belangrijk is dat de studentcoach dezelfde ervaring heeft als
jij. Als hij dezelfde problemen heeft gehad, dan weet hij ook hoe je die kunt
oplossen. Bij mij gaat het over problemen met mijn schoolresultaten, dus ik
vind het belangrijk dat mijn coach dat ook heeft gehad. Ook vind ik dat een
coach een goede opleiding moet hebben, want anders kan hij me niet helpen
met mijn schoolwerk.” (Hisem, 13 jaar, mentee Coaching Marokkaanse leerlingen, Stevin College, Den Haag)
Een aantal van de hierboven geciteerde verwachtingen vinden we terug in de
literatuur. Volgens De Weerdt (1994) verwachten leerlingen van een mentor
vooral dat deze wil en kan luisteren. Voor (allochtone) meisjes zou deze persoon vooral iemand moeten zijn op wie ze werkelijk kunnen vertrouwen, terwijl allochtone jongens het belangrijker vinden dat hun mentor iemand is
met kennis en ervaring op het vlak van de problemen waarmee ze zitten. Volgens De Weerdt vinden alle leerlingen het belangrijk dat hun mentor hen
aanmoedigt en adviseert. Maar vooral jongens zitten er zeker niet op te
wachten dat hun mentor met ongewenste of opdringerige adviezen komt
aanzetten. Meisjes zijn vaak bang om kritiek te krijgen of niet serieus genomen te worden.
In het algemeen kunnen we stellen dat de mentoren moeten beschikken over
twee soorten vaardigheden: sociale vaardigheden en op de taak gerichte vaar-
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digheden. Onder de sociale vaardigheden vallen communicatieve vaardigheden, zoals luisteren en doorvragen en begeleidende vaardigheden, zoals kunnen doorverwijzen.
Onder de vaardigheden die op de taak zijn gericht vallen - afhankelijk van de
doelstelling van het project - bijvoorbeeld studiebegeleidingvaardigheden,
vaardigheden in het beheersen van conflicten en inzicht in pestgedrag of faalangst.
De leerlingmentoren hoeven overigens niet bij voorbaat over al deze vaardigheden te beschikken. Veel vaardigheden zijn immers aan te leren. Het is wel
van belang dat we bij de werving van mentoren een helder profiel hebben,
dat duidelijk aangeeft welke vaardigheden mentoren in huis moeten hebben.
In een profiel voor een vertrouwensleerling zou bijvoorbeeld kunnen staan
dat de leerling sociaal invoelend moet zijn, goed moet kunnen luisteren en
moet kunnen omgaan met vertrouwen. Bepaalde begeleidings- en gespreksvaardigheden kunnen echter aangeleerd worden in een training, die aan elk
mentorproject vooraf dient te gaan.

Om het informele karakter van de begeleiding niet te schaden, worden de
leerling- en studentmentoren meestal redelijk vrij gelaten in de wijze waarop
zij hun mentee begeleiden. Bij teveel structurering verliest de begeleiding zijn
spontane karakter, zo redeneert men. Meijers (1998) pleit ook voor informele begeleiding, maar vindt wel dat de koppels duidelijke doelen moeten vaststellen op basis van de behoeften van de mentees. Crul (2001) doet als eerste
een poging om de methodiek van mentorbegeleiding te expliciteren. Op
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basis van analyses van studentmentorrelaties komt hij tot de volgende fases:
de kennismakingsfase, de intensieve begeleidingsfase (studiebegeleiding), de
verdiepingsfase (zelfbeeld en weerbaarheid) en de afsluitingsfase (zelfstandigheid mentee).

2.5

Goed getraind

Training van mentoren en tutoren is een belangrijke vereiste om een programma kans van slagen te geven, zo is inmiddels meermalen aangetoond.
Programma’s waarbij de mentoren niet vooraf werden getraind, hebben veel
minder effect dan programma’s die wel beginnen met een training.
Tutorprogramma’s
Bij tutorprogramma’s worden steeds twee soorten trainingen gegeven. Bij de
training die vooraf wordt gegeven staan vooral sociale en algemeen pedagogische vaardigheden centraal, terwijl in de voortgezette training overwegend
inhoudelijke en op de taak gerichte (procedurele en didactische) vaardigheden worden aangeleerd.
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Zo werkt ook openbare basisschool Jules Verne in Utrecht in het project Stap
Door!. Voordat de tutoren daadwerkelijk met hun tutee gaan lezen, krijgen zij
een training in acht lessen van 45 minuten, waarin aandacht wordt besteed
aan sociale, communicatieve en didactische vaardigheden. Daarna starten zij
met het lezen met hun tutee. Maar in die beginperiode volgen zij nog een inhoudelijke training van zes lessen, die gericht is op de begeleiding van het
lezen. Daarin leren zij niet alleen hoe zij het leesplezier van hun tutee kunnen bevorderen, maar leren zij bijvoorbeeld ook vijf begrijpend leesstrategieën, die een goed tekstbegrip bevorderen.
In de training voor tutorprogramma’s zijn drie aspecten van belang. De tutoren moeten zicht krijgen op de gebruikte leermethode, zij moeten leren omgaan met het leermateriaal en zij moeten constructief en positief met tutees
om leren gaan. Voor dit laatste, de omgang met tutees, is het rollenspel een
veelgebruikte methode. Sociale vaardigheden worden bewust gemaakt en
aangeleerd.
Mentorprogramma’s
Ook bij mentorprogramma’s worden de aspirant-mentoren getraind, maar
bij deze programma’s krijgt training vaak minder nadruk dan bij tutorprogramma’s. Vaak is er alleen sprake van één of enkele bijeenkomsten, waarin
de mentoren voorbereidende informatie krijgen over hun toekomstige taak
als mentor. Een verklaring voor het feit dat training bij mentorprogramma’s
minder aandacht krijgt, kan zijn dat het bij veel (buitenlandse) mentorprogramma’s gaat om maatschappelijk geslaagde volwassenen die als rolmodel
voor jongere leerlingen optreden. Omdat het om volwassenen gaat, lijkt het
overbodig om deze mentoren te trainen in sociale of communicatieve vaardigheden. Toch blijkt dat het beter is bij alle mentorprojecten - ook als de
mentoren volwassenen zijn - te starten met een training.
Het Rotterdamse ROC Zadkine werkt met volwassen mentoren uit het bedrijfsleven en kiest ervoor deze mentoren te informeren en te trainen door
middel van readers. “We willen graag dat het mentorproject loopt zoals we
dat hebben bedacht, dus dat willen we aan de mentoren overdragen”, zegt
projectleider Ruud van Eyck. “Maar omdat die mensen over het algemeen
weinig tijd hebben om hier naartoe te komen, hebben we readers gemaakt,
die ze tijdens het hele proces krijgen toegestuurd en die ze zelf bestuderen.
Ook bezoeken wij regelmatig de mentor om het project te evalueren en we
nodigen ze eens per jaar uit voor een gezamenlijke bijeenkomst waar de men-
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toren ervaringen kunnen uitwisselen.”
“In die readers staan bijvoorbeeld gegevens over het aantal uitvallers, ze geven
informatie over wat we gepresteerd hebben, in hoeverre we de doelstelling
hebben bereikt. Dat is gewoon goed, want dan weet je waar je mee bezig
bent.” (Maarten Verboom, directeur autobedrijf, mentor MentorprojectROC
Zadkine, Rotterdam)
Het is belangrijk dat we de mentoren goed voorbereiden op hun nieuwe
taak. In het project Leerlingen Ondersteunen Leerlingen
is hiermee een goede
start gemaakt. In de training krijgen de mentoren begeleidingsvaardigheden
mee, die de kans op succes van het programma vergroten. Zij leren niet alleen sociale en communicatieve vaardigheden, maar leren ook waar de grenzen van hun verantwoordelijkheid liggen. Mentoren moeten immers weten
wanneer zij iets zelf kunnen oplossen en wanneer zij moeten aankloppen bij
hun begeleiders.

2.6

Rollenspel

Scholen geven op verschillende manieren vorm aan de voorbereiding van de
mentoren op hun taak. Het scholingsprogramma van de Utrechtse basisschool Overvecht in het kader van De Vreedzame Schoolis zeer uitgebreid.
Om de kinderen voor te bereiden op de rol van conflictbemiddelaar krijgen
zij veertig lessen. Deze lessen worden overigens door alle leerlingen gevolgd.
Ook de leerkrachten worden getraind in het kader van dit project. “We besteden veel aandacht aan communicatie; de kinderen leren bijvoorbeeld wat
een misverstand is of een gezichtspunt”, zegt leerkracht Marlies Doran.
“Zelfs kleuters pikken het goed op op hun eigen niveau. Mijn zoontje zit in
de kleutergroep en zei laatst tegen me: Mama, ik weet wat een conflict is en
dan legt hij het op zijn manier uit.”
“Vroeger moest de juf onze ruzies oplossen, maar in die lessen hebben we geleerd hoe we dat zelf kunnen doen en hoe je elkaar daarbij kunt helpen”, vertelt Lynn (7). “We hebben bijvoorbeeld geleerd dat er vaak misverstanden
zijn. Dat als iemand je duwt, dat dat ook per ongeluk kan zijn of dat je
denkt dat anderen over je praten, terwijl dat helemaal niet zo is.” “We hebben ook iets geleerd over een win-win-oplossing”, voegt Roshni (8) toe. “Dat
het de beste manier is om een ruzie op te lossen als de kinderen allebei blij
zijn.”
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De aspirant-leerlingmentoren van het project Brugklasmentoringop het
Meerstroom College in Utrecht krijgen van tevoren een aantal basiscursussen, waar zij bijvoorbeeld leren om problemen te signaleren, gedrag te observeren en zaken door middel van vragen boven water te krijgen. “We doen
veel rollenspellen”, vertelt projectleider Jan van Dijk. “Ze krijgen bijvoorbeeld de opdracht om twee situaties te bedenken, waarmee ze te maken kunnen krijgen en dan kiezen we er een paar uit, die we gaan uitspelen.”
“Je leert hele belangrijke dingen in die training”, vindt leerlingmentor Fleur
(16).”Je leert bijvoorbeeld wat je aan de gezichtsuitdrukking van mensen
kunt zien. Dat je kunt zien of ze boos of verdrietig zijn, zonder dat ze dat
zeggen. En je leert hoe je houding moet zijn als je met iemand praat. Dat je
niet onderuitgezakt in een stoel zit en dat je de ander aan moet kijken. Dat
soort dingen oefenen we allemaal in de training.”
De vertrouwensleerlingen van het Vader Rijncollege in Utrecht krijgen gedurende acht weken wekelijks een training van twee uur en krijgen ter afsluiting
daarvan een certificaat. “We doen toneelstukjes en we oefenen. We hebben
bijvoorbeeld geleerd dat je een gesprek volgens een stappenplan moet voeren”, zegt vertrouwensleerling Othman (15).”We hebben ook geleerd om te
brainstormen en je leert omgaan met problemen van anderen.”
Het Stevin College in Den Haag besteedt de training van de Marokkaanse
studentcoaches uit aan een trainingsbureau. “De coaches krijgen een driedaagse training”, vertelt projectleider Wim van Brakel.”Ik heb die training
zelf ook een keer gevolgd. Je krijgt allerlei opdrachten, waarin je je heel flexibel moet opstellen en je wordt flink door de mangel gehaald. Het gaat vooral
om communicatieve vaardigheden en om flexibiliteit. Je leert improviseren
en verschillende oplossingen zoeken voor een probleem. De coaches leren
ook in die training hoe ze sturing kunnen geven aan de leerling en hoe ze bereikbare doelen kunnen stellen.”

2.7

Vangnet

Als de mentoren hun training hebben gevolgd, gaan zij aan de slag. Tijdens
de uitvoering van hun taak is het noodzakelijk dat zij goed worden begeleid.
Immers, in een training leren waar de grenzen van je verantwoordelijkheid
liggen is één, maar dat betekent niet dat je dat in de praktijk ook altijd goed
kunt. Of het bemiddelingsgesprek dat de leerling in het rollenspel zo goed
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afging, loopt in de werkelijkheid ineens toch heel anders. Een goede begeleiding en ondersteuning van de mentoren tijdens de uitvoering van het project, is dan ook noodzakelijk. Zo houden bijvoorbeeld de docenten tijdens de
leeslessen van Stap Door!voortdurend hun oren en ogen open, zodat zij snel
kunnen ingrijpen wanneer er zich bij een koppel een probleem voordoet.
Als we kijken naar de manier waarop mentorprojecten de begeleiding vormgeven, zien we twee elementen: supervisie en intervisie. Bij de supervisie van
de mentoren worden ervaren docenten, leerlingbegeleiders of counselors ingezet. Vaak zijn dit ook de trainers van de mentoren. Op gezette tijden
komen de mentoren bij elkaar om - soms anoniem - casussen uit te wisselen.
Zij kunnen problemen inbrengen en krijgen feedback. Voor noodgevallen
moeten begeleiders altijd bereikbaar zijn.
Vaak zien we dat er naast georganiseerde begeleidingsbijeenkomsten, veel gebruik wordt gemaakt van informele begeleiding in de wandelgangen: de leerlingmentoren kunnen hun begeleider tussendoor altijd raadplegen. In enkele
gevallen is dat verplicht en moeten de leerlingmentoren altijd melding
maken van de gesprekken die zij met leerlingen voeren.
De vertrouwensleerlingen op het Vader Rijncollege in Utrecht komen eens in
de maand bij elkaar onder begeleiding van projectleider Ad Steijn.”De leerlingen wisselen ervaringen uit en daarnaast frissen we de kennis op die ze in
de training hebben opgedaan. Maar tussendoor heb ik ook voortdurend contact met de vertrouwensleerlingen. Ze moeten mij altijd vertellen wanneer ze
een gesprek hebben en dan praten we even na.”
De leerlingmentoren van het project Brugklasmentoringvan het Meerstroom
College in Utrecht komen elke twee weken bij elkaar. Ze volgen daar een
trainingsprogramma en kunnen ervaringen uitwisselen. Daarnaast krijgen zij
begeleiding van de docentmentoren van hun brugklas en kunnen zij altijd bij
de projectleider Jan van Dijk terecht. “Ik fungeer als vangnet en aanspreekpersoon”, vertelt hij. “In de pauzes of als ik een tussenuur heb, loop ik vaak
even bij de leerlingmentoren langs of ze komen naar mij toe. Ik heb eigenlijk
voortdurend contact met de leerlingmentoren en weet altijd wat er speelt.”
In het project Coaching Marokkaanse leerlingenvan het Haagse Stevin College, waar gewerkt wordt met studentcoaches, is begeleiding in de wandelgangen moeilijker te realiseren, omdat de studenten niet dagelijks op de school
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rondlopen. Elke maand komen de studenten onder leiding van projectleider
Wim van Brakel bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en knelpunten te
bespreken. “Maar ik ben ook telefonisch altijd bereikbaar voor de studentcoaches”, vertelt van Brakel.”Ook ’s avonds en in het weekend kunnen ze me
bellen. Dat gebeurt regelmatig, al heeft de een natuurlijk meer begeleiding
nodig dan de ander. Het is belangrijk dat er altijd iemand beschikbaar is
waarmee ze kunnen overleggen.”
De volwassen mentoren uit het bedrijfsleven, die leerlingen van het ROC
Zadkine in Rotterdam begeleiden, hebben minder behoefte aan begeleiding.
Maarten Verboom is directeur van een autobedrijf en is mentor van één van
de leerlingen. “Dit project gaat ervan uit dat mensen die zich een bepaalde
maatschappelijke positie hebben verworven, dit gewoon moeten kunnen en
daar geloof ik ook wel in. De leerling moet zelf ontdekken wat hij wil en
daar kun je hem bij ondersteunen. Ik ga uit van de behoeften van de leerling.
Het gaat soms om hele simpele dingen.”
De leerlingmentoren vinden het zelf ook belangrijk dat ze begeleiding hebben, zo blijkt uit de interviews. “Als ik niet weet hoe ik iets moet aanpakken,
dan ga ik daarmee naar mijn docentmentor of naar de projectleider”, zegt
Sara (15), brugklasmentor van het Meerstroom College in Utrecht. “We
moeten alles vertellen en je mag niets geheim houden. Dat is een regel. Maar
soms is dat best moeilijk, want als een leerling je in vertrouwen neemt over
iets, dan is het moeilijk dat je moet zeggen dat je het met een docent gaat bespreken. Maar we hebben in een rollenspel geleerd hoe we dat kunnen doen,
hoe je zo’n leerling kunt uitleggen dat dat belangrijk is.”
Naast supervisie, heeft ook intervisie een plaats binnen de begeleiding. De
leerlingmentoren geven elkaar onderlinge steun en begeleiding. Hieraan
wordt ook tijdens de training nadrukkelijk aandacht besteed. Vaak geldt hier
een soort trechtermodel: de leerlingmentor bespreekt het probleem eerst met
een collega-mentor en schakelt pas de docent in wanneer deze steun niet toereikend is. Kernpunt is dat de school altijd eindverantwoordelijk blijft voor
haar leerlingen en de leerlingmentoren deze eindverantwoordelijkheid nooit
mogen dragen.
Veel leerlingmentoren geven aan dat ze veel steun hebben aan elkaar. Niet alleen de bijeenkomsten zijn wat dat betreft zinvol, maar ook daarbuiten zoeken zij elkaar regelmatig op om ervaringen uit te wisselen of om elkaar om

44

De ongekende kracht van leerlingen

advies te vragen.
“We zoeken vaak steun bij elkaar. Dan leg je een probleem voor aan een andere vertrouwensleerling en dan praat je erover. Maar we noemen nooit de
naam van de leerling waarover het gaat. Dat is een afspraak.” (Othman, 15
jaar, vertrouwensleerling Vader Rijncollege, Utrecht)
“We hebben veel aan elkaar en we zoeken elkaar ook vaak op in de pauzes
enzo. Je vraagt gewoon aan elkaar: wat zou jij doen in deze situatie?” (Fleur,
16 jaar, leerlingmentor Brugklasmentoring, Meerstroom College, Utrecht)

2.8

Tr o t s e o u d e r s

De ouders van de leerlingen die begeleid worden zien de voordelen van de
extra begeleiding meestal in en zijn over het algemeen snel enthousiast over
het idee een mentorproject te starten. “Wel krijg ik soms de vraag van ouders
of de tutorleerlingen dat wel kunnen. Dan leg ik uitvoerig uit dat de tutoren
in een training leren hoe ze met de kinderen kunnen lezen en dat ze verschillende leesstrategieën leren. En als het rapport komt en ze zien dat hun kind
omhoog is gegaan, dan leg ik uit dat dat mede door het tutorlezen komt.”
(Greetje Dost, docent groep 4, Stap Door!, basisschool Jules Verne, Utrecht)
Ouders van de leerlingmentoren dienen vaker expliciet overtuigd te worden
van het nut van het mentorschap voor hun kind. Uit de praktijk blijkt echter
dat zij na een toelichting over de opzet van het project en over de training en
de begeleiding die hun kind zal krijgen, meestal inzien dat hun kind er ook
van zal profiteren.
De ene school besteedt er meer aandacht aan dan de andere school, maar dat
ouders geïnformeerd moeten worden over het project, staat vast. Niet alleen
omdat het noodzakelijk is dat de ouders toestemming geven, maar ook
omdat het belangrijk is dat de leerlingmentoren van huis uit gesteund en gestimuleerd worden in hun mentorschap.
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Het Vader Rijncollege in Utrecht informeert de ouders van vertrouwensleerlingen bewust op informele wijze. Projectleider Ad Steijn: “We kennen de allochtone ouders en het heeft weinig zin om een voorlichtingsavond over
zoiets te organiseren. Ten eerste spreken veel moeders nauwelijks Nederlands
en bovendien komen er veel niet opdagen. Ik geef de leerlingen wel een brief
mee, waarin het uitgelegd wordt en ik druk de leerlingen op het hart om er
thuis over te vertellen. Daarnaast vraag ik regelmatig informeel wat de ouders
ervan vinden. Ik heb nog niet meegemaakt dat ouders denken dat het te
zwaar is voor hun kind.”
Ook het Utrechtse Meerstroom College informeert de ouders schriftelijk
wanneer hun kind zich heeft aangemeld om leerlingmentor van een brugklas
te worden. De ouders moeten de brief ondertekend weer inleveren op school.
“Soms heb ik telefonisch contact met ouders of komen ze naar school met
vragen”, vertelt projectleider Jan van Dijk. “Soms zijn er ouders die bang zijn
dat het schoolwerk van hun kind eronder zal lijden. Dan kunnen we hen altijd gerust stellen, want we hebben de harde afspraak dat we de leerling direct van het project afhalen als we constateren dat de schoolprestaties eronder
lijden. Over het algemeen zijn de ouders er trots op dat hun kind leerlingmentor is.”
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Hoofdstuk 3 “Ik heb nu meer zelfvertrouwen”
De opbrengsten van mentoring

De kracht van mentoring zit met name in het feit dat alle betrokken partijen
er baat bij hebben. Onderzoeken en evaluaties melden positieve effecten van
mentoring, al zijn de resultaten niet altijd meetbaar en hard. De betrokkenen
zelf zijn enthousiast, zo blijkt ook uit de interviews die in het kader van deze
brochure zijn afgenomen. Drie partijen werden bevraagd over de winst van
mentoring. Wat hebben de mentee, de mentor en de school eraan?
“Mijn coach heeft me geleerd dat ik mijn dag beter moet plannen en dat ik
mijn schoolwerk regelmatiger moet maken. Dat gaat steeds beter, vooral
doordat ik beter ben gaan plannen.” (Hisem, 13 jaar, mentee Coaching Marokkaanse leerlingen, Stevin College, Den Haag)
“Ik leer er als mentor zelf ook absoluut veel van. Ik leer van die jongens veel
over andere culturen. Als ik daar nu iets over lees, dan kijk ik er heel anders
naar.” (Maarten Verboom, directeur autobedrijf, mentor ROC Zadkine, Rotterdam)
“Het klimaat op school is beter geworden sinds we met vertrouwensleerlingen werken. Er wordt minder gescholden en gevochten. Dat merk je echt.”
(Ad Steijn, projectleider Vertrouwensleerlingen
, Vader Rijncollege Utrecht)

3.1

S u c c e s f a c t o re n

Mentorprogramma’s boeken meer succes wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo heeft het een positief effect wanneer de mentor-mentee relatie gestructureerd is en wanneer het koppel frequent bij elkaar komt. “Ik
spreek mijn coach één keer in de week. Dan praten we hoe het gaat, hoe ik
de komende week m’n huiswerk moet plannen. Hij helpt me dan ook met
m’n huiswerk. Daarnaast gaan we wel eens iets leuks doen, bijvoorbeeld
samen eten of ergens wat drinken.” (Hisem, 13 jaar, mentee Coaching Marokkaanse leerlingen, Stevin College, Den Haag)
Verder kan het positief werken wanneer de mentor en de mentee dezelfde etnische en sociaal-economische achtergrond hebben, wanneer de mentor in
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staat is zich in te leven in de mentee en iemand is waarmee de mentee zich
kan identificeren. “We zoeken coaches met dezelfde culturele achtergrond,
die dezelfde hobbels hebben genomen. Zodat de leerlingen zien: hé, het kan
ook anders, als ik m’n best doe kan ik ook een succes van mijn leven maken.
Ik denk dat deze leerlingen meer aannemen van iemand uit hun eigen cultuur, die net iets ouder is. De coaches zijn echt voorbeelden voor hen.”
(Wim van Brakel, projectleider Coaching Marokkaanse leerlingen
, Stevin College, Den Haag)
Ook wordt gesteld dat het een positieve invloed kan hebben wanneer de
mentor van hetzelfde geslacht is als de mentee. “Ik heb liever een meisje als
leerlingmentor, want over sommige dingen praat je gewoon makkelijker met
een vrouw. Misschien hebben jongens wel liever een jongen.” (Lana, 13 jaar,
mentee Brugklasmentoring, Meerstroom College, Utrecht).
Tutoring is in vergelijking met andere aanpakken en instructiemethoden,
zoals bijvoorbeeld vermindering van de groepsgrootte, extra instructietijd of
de verlengde schooldag, vaak effectiever gebleken, al moeten de tutorprojecten dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Tutorprojecten leveren
vooral positieve resultaten op wanneer de begeleiding van de tutor frequent
plaatsvindt, gebruik maakt van gestructureerde methoden, is afgestemd op
het reguliere onderwijsprogramma, gericht is op de basisvaardigheden en
wanneer de tutor en de tutee in leeftijd verschillen.

3.2

E ff e c t e n

Wat mentoring oplevert, hangt natuurlijk voor een belangrijk deel af van de
doelstellingen die het programma nastreeft. Zo laten de projecten op het
ROC Zadkine in Rotterdam en op het Stevin College in Den Haag, die zich
onder meer ten doel stellen schooluitval te voorkomen, zien dat de uitval
daadwerkelijk afneemt. Op het Meerstroom College in Utrecht, waar mentoring als brugklasbegeleiding wordt ingezet, neemt het welzijn van brugklassers toe. En de eerste evaluatiegegevens van De Vreedzame Schoollaten zien
dat het programma bijdraagt aan een prettiger leer- en leefklimaat op de
school.
De meeste onderzoeken naar mentoring zijn afkomstig uit het buitenland.
De onderzoeken tonen aan dat kinderen die deelnemen aan mentorprojecten
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op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied een positieve ontwikkeling
doormaken. Daarnaast wordt het zelfbeeld van de kinderen positief beïnvloed. De mentor wordt vaak gezien als een rolmodel, zo is gebleken.

Ook in Nederland worden de laatste jaren steeds meer gegevens bekend over
effecten van mentorprogramma’s. In dit hoofdstuk zijn in kaders evaluatiegegevens van enkele Nederlandse projecten opgenomen. Het gaat hierbij om evaluaties en analyses, die met name de leerpunten onder de aandacht brengen.
Naast alle positieve geluiden, hebben sommige onderzoekers ook kritiek op
de evaluaties. Zo duikt bijvoorbeeld vaak twijfel op over de hardheid van de
gevonden resultaten. De onderzoeksresultaten zijn namelijk voor een groot
deel gebaseerd op subjectieve feedback van de mentoren en mentees. Bovendien is het moeilijk om projecten met elkaar te vergelijken, omdat de opzet
en doelen van de mentorprogramma’s enorm van elkaar verschillen. Daardoor zijn positieve effecten moeilijk te generaliseren.
Tutorprogramma’s leveren over het algemeen hardere resultaten op dan mentorprogramma’s, omdat cognitieve doelen over het algemeen beter te meten
zijn dan sociaal-emotionele doelstellingen.

3.3

De mentor en

Wanneer we kijken naar de effecten van mentorprogramma’s, focussen we
vaak op de resultaten die het programma heeft voor de mentees. De doelstellingen zijn veelal op die groep gericht. Maar ook de mentoren profiteren van
de deelname. Vaak hebben de positieve effecten voor de mentoren betrekking
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op sociale en affectieve aspecten. Zo ervaren zij verbeteringen in hun communicatieve vaardigheden, meer zelfvertrouwen en meer binding bij de
school.
De effecten van Stap Door!
Laat de procesevaluatie van Stap Door! veelbelovende resultaten zien; de wetenschappelijke evaluatie waarschuwt voor al te hogeerwachtingen.
v
Alhoewel
met name bij Marokkaanse tutoren het welbevinden en de motivatieogr
eien
en hun sociale vaardigheden verbeteren, valt het effect van Stap Door! op de
leesprestaties van zowel leerlingen uit groep 4 als uit groep 7/8 tegen. Ook het
leesplezier is niet groter geworden. Welepr
steren Stap Door! -scholen op het gebied van begrijpend lezen beter dan de controlescholen. Ook ontwikkelen tutoren een betere houding en meeraavrdigheden op het gebied van samenw
erkend leren. Tutoring is het meest effectief als het dagelijks ongeveer 30 minuten
wordt uitgevoerd en er een duidelijke samenhang is tussen de tutorlessen en de
reguliere lessen. Daar naast is het van belang dat de leerlingactiviteiten tijdens
het tutorlezen en de leervorderingen in de gaten worden gehouden. In deapr
ktijk blijkt het voor scholen moeilijk om dezeoovrwaarden te realiseren.
“Ik leer er veel van” vindt leerlingmentor Fleur (16) van het project Brugklasmentoringvan het Meerstroom College in Utrecht. “Als iemand een jaar geleden iets vervelends tegen mij zei, dan ging ik schreeuwen. Maar nu blijf ik
gewoon rustig zitten en ik luister. Pas daarna maak ik dan duidelijk dat ik het
er niet mee eens ben. Ik weet nu gewoon beter hoe ik met mensen moet omgaan.” En haar collega-mentor Sara (15) zegt: “Je leert hoe je met kinderen
en met problemen moet omgaan en daar kun je later ook wat aan hebben.
Ook leer je hoe je gesprekken moet voeren, hoe je houding dan moet zijn.”
“Ik wilde graag vertrouwensleerling worden, omdat ik altijd ga voor uitdagingen” zegt vertrouwensleerling Othman (15) van het Vader Rijncollege.
“Het voelt goed als je andere mensen kunt helpen en je krijgt daardoor ook
meer vertrouwen in jezelf.”
Ook de projectleiders zien dat het de leerlingen en studenten goed doet om
mentor te zijn. “Bij veel leerlingmentoren zie je dat hun zelfvertrouwen
groeit”, zegt Jan van Dijk van het project Brugklasmentoringvan het Meerstroom College in Utrecht. “Ik heb het afgelopen jaar een meisje gevraagd
om leerlingmentor te worden, omdat zij het moeilijk vindt om anderen te
vertrouwen en daardoor moeilijk contact maakt. Ze vindt het hartstikke leuk
en het gaat heel goed. Je ziet haar groeien.”
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“De studentcoaches leren er zelf ook veel van” vertelt Wim van Brakel van
het project Coaching Marokkaanse leerlingenvan het Stevin College in Den
Haag. “Ik zie dat de coaches zich door dit project bewuster gaan worden van
zichzelf. We hadden bijvoorbeeld een coach, die stond achter de kassa bij Albert Heijn. Doordat hij coach is geworden in dit project, is hij toch verder
gaan studeren.”
Toveren met aandacht
Na één jaar zijn de resultaten van het Haagse project Coaching aM
rokkaanse leerlingen’vastgelegd in het arpport Toveren met aandacht. Over het algemeen halen de leerlingen betere cijfers en zijn het gedrag in de klas, het contact met de medeleerlingen, de betrokkenheid van ouders en de houding
tegenover docenten verbeterd. Er is geen enkele leerling of coach tussentijds
afgehaakt. De aanpak heeft een positieve invloed op het zelfbeeld van de
Marokkaanse jongeren. Het project maakt zichtbaar dat er ontzettend
eelv
geschikte rolmodellen zijn binnen de aM
rokkaanse gemeenschap, maar ovoral ook veel empow
er, energie en doorzettingsvermogen.
Bij tutorprogramma’s, waarin de nadruk (ook) ligt op cognitieve vaardigheden, leert de tutor, naast sociale en communicatieve vaardigheden, ook kennis en vaardigheden over te dragen op anderen. Zodoende verdiept de tutor
ook zijn eigen kennis, want zoals Comenius in de 17e eeuw al schreef: ‘Hij
die anderen onderwijst, onderwijst zichzelf ’.
“De tutoren gaan beter lezen, want ze zijn toch twee keer per week een half
uur intensief met hun tutee bezig. Maar ze leren ook met een jongere leerling
om te gaan, een goede tutor te zijn, een ander te helpen.” (John Kaljee, docent groep 7, Stap Door!, openbare basisschool Jules Verne, Utrecht). De tutoren zelf geven aan dat zij trots zijn als zij merken dat hun tutee resultaten
boekt: “Mijn tutee kwam speciaal naar me toe en was helemaal blij. Ze zei:
Yeah, ik heb een hoger leesniveau gehaald. Dat is dan heel leuk.” (Stephanie, 10 jaar, tutor Stap Door!, basisschool Jules Verne, Utrecht)
Dat de rol van mentor een positief effect heeft op het zelfbeeld van de leerlingmentoren, komt niet alleen voort uit het feit dat zij veel leren en merken dat
hun mentees er wat aan hebben, maar heeft ook te maken met het feit dat zij
binnen de school een bepaalde positie hebben verworven. “Er hangen posters
met onze foto’s door het hele gebouw, dus iedereen kent ons wel. De ene keer
kijken ze tegen je op en de andere keer denken ze dat je het lieverdje van de leraar bent.” (Othman, 15 jaar, vertrouwensleerling Vader Rijn-college, Utrecht)
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De mentees

We stelden al dat de opbrengsten voor de mentees sterk afhankelijk zijn van
de doelstellingen van het mentorprogramma. Toch is er, zoals we ook al in
hoofdstuk 1 constateerden, een winstpunt dat in alle mentorprogramma’s
een rol speelt. “Dat is die individuele aandacht. Als je in een zaal zit te luisteren heb je minder aandacht dan als er één iemand naast je zit. Het gebeurt
binnen school ook wel dat je vraagt: Hoe heb je dat aangepakt? Maar er zitten tussen de twintig en de dertig leerlingen in een klas. Dus de individuele
aanpak lukt niet. Dat zijn zaken waarin studentmentoren een belangrijke rol
kunnen spelen. Een rol die normaal in een Nederlands middenklasse gezin
door de ouders wordt vervuld. Als je uit een milieu komt waar de ouders
vaak alleen maar lagere school hebben gehad, dan is het heel moeilijk, dan
moet je dat zelf gaan opbouwen.” (dhr. De Koe, docent Cosmicus-project
Utrecht)
Techno-mentoring
Binnen het Techno-mentoring project worden meisjes die een technische opleiding volgen aan een ROC, begeleid door in de techniek
erkzame
w
vrouwen.
De vorm van de begeleiding is verschillend enarvieert van meeloopdagen en
begeleiding tijdens stages tot str
ucturele en regelmatige begeleiding gedur
ende
een heel studiejaar.
Eind 1999 zijn de effecten van de verschillende deelprojecten in kaart
gebracht. Enerzijds zijn er positieve conclusies: mentoring heeft positieve leereffecten en bev
ordert het zelfvertrouwen van de cursist. De cursisten krijgen
meer zicht op hun identiteit en hun toekomstwensen ten aanzien van
erkw.
De gestelde doelen worden voor een belangrijk deel gehaald en de mentorprojecten lijken een meer
waarde te hebben vergeleken bij de normale stage. De
inhoud en de organisatie van de projecten kunnen echter beter.
ooV
ral de relatie tussen de mentorprojecten en het
egruliere onderwijs is onduidelijk. De
mentorprojecten functioneren te veel in de marge, zijn onvoldoende ingebed in
de school en de rol van de mentor is nog te additioneel. Belangrijkstezaoor
ak
van deze mankementen ligt in het feit dat de doelen van de projecten oonv
ldoende worden evrtaald naar expliciete leerprocessen.
Mentees zijn vaak enthousiast over het feit dat zij een mentor hebben. Uit
evaluaties blijkt dan ook dat veel mentees er, vanuit dat enthousiasme, voor
kiezen om zelf later ook mentor te worden.
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Een aantal van de geïnterviewde mentees kunnen goed onder woorden brengen wat zij opsteken van hun mentor, zoals Ricardo (20), mentee van het ROC
Zadkine in Rotterdam:
“Ik heb van mijn mentor geleerd hoe je met mensen om moet gaan. In Angola is dat heel anders. Bij ons hoef je niet iemand te kennen; de eerste keer
dat je iemand ziet is hetzelfde als wanneer je iemand al lang kent. Als die persoon ouder is, dan respecteer je die als een vriend of vader en als hij jonger is,
dan doe je zoals je met je kleine broer omgaat. Ik heb geleerd dat dat hier anders is. Ook heb ik geleerd hoe ik kan bereiken wat ik wil. Ik wil automonteur worden. Dan moet ik mijn best doen en hard werken. Ik heb gezien dat
de mensen in het bedrijf van mijn mentor dat ook doen. Dat sterkte mij.”
Bijvoorbeeld bekeken
Onder de naam Bijvoorbeeld worden in de provincie Zuid-Holland verschillende mentorprojecten uitgevoerd, die gericht zijn op het terugdringen van
schooluitval en de verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeid. De projecten zijn gericht op leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs en
ROC’s, maar ook op bijvoorbeeld herintredende vrouwen en mensen die aan
een werkgelegenheidstraject deelnemen. Studenten en mensen uit het bedrijfsleven worden als mentor ingezet.
In 1998 zijn vier van deze projecten onderzocht. Zowel de mentees als de
mentoren zijn van mening dat de doelen voor een groot deel worden bereikt.
Het voornaamste probleem is dat de doelen niet zijn vertaald in leerprocessen.
Hierdoor lopen tutoractiviteiten en mentoractiviteiten door elkaar en is de
relatie met het reguliere onderwijsprogramma afwezig. Drop-out kan zowel
met behulp van mentoring als tutoring worden voorkomen. Richtinggevend
voor die keuze zijn het doel van het project én de behoeften van de mentee.
Duidelijkheid hierover voorkomt dat de mentee te maken krijgt met een
opgelegde methodiek. Het rapport is te downloaden van de website van de
provincie Zuid-Holland. www.pzh.nl/Onderwer/ZorgCulOnd/O
(
nderwijs)
“Wiskunde was mijn zwakke punt, maar nu niet meer. Als wij samen huiswerk maken dan legt zij mij het uit maar ik snap het niet gelijk. Misschien
snap ik het wel, maar ik aarzel even want ik denk dat ik het verkeerd ga doen
want ik ben er niet goed in. Toen zei ze, “Deze opdracht moet jij doen”,
maar ik durfde het niet. Ik zei: Ik kan het niet. Toen werd ze heel boos op
mij. Ze zei: Je moet het proberen! Ze was heel streng. Toen deed ik het maar
en het lukte. Maar ook als het niet lukte gaven we het niet op, we deden het
opnieuw. Als ik een opdracht niet snapte zei ze tegen mij: Ik leg het niet één
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of twee keer aan je uit, ik leg het gewoon uit totdat je het snapt.” (Filiz, 14
jaar, mentee Cosmicus-projectUtrecht)
Waarde van de mentor-mentee relatie
Het ROC Amsterdam e.o., het Regio College Zaanstreek-Waterland en het
Europa College in Amsterdam startten in 1998 met een kleinschalig mentorprogramma. Mentoren en mentees zijn bevraagd over de doelen en effecten
van het programma. Mentees en mentoren stellen zichzelf veel doelen en zeggen die in grote mate te realiseren. De mentees spreken op zeer positieve wijze
over hun mentor, loven hun inzet en betrokkenheid en beschouwen hun mentor vaak als een vriend of vriendin. Zij vinden het belangrijk dat de mentoren enige afstand hebben van hun school, gezin en vriendenkring. De mentees
hebben graag een mentor die qua interesse niet te ver van hen afstaat, die
recent vergelijkbare schoolervaringen heeft opgedaan en de eerste stappen op
de arbeidsmarkt heeft gezet, het liefst in de beroepssector waarvoor zij worden
opgeleid. Alhoewel de doelen van de programma’s met name gericht zijn op de
arbeidsmarkt en op sociale en interculturele vaardigheden, blijken de leerlingen meer bezig te zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.
“Ik heb van mijn coach geleerd dat ik hard moet werken om iets te bereiken.
Hij heeft dat zelf ook gedaan. Doordat hij mij heeft geholpen, gaat het nu
beter op school. Ik doe dingen op vaste tijden en ik plan elke dag. Dat helpt,
want als je heel veel dingen moet doen, dan weet je niet wat je ermee aan
moet. Als je alles plant, gaat dat veel makkelijker. Dat heb ik van mijn coach
geleerd.” (Hisem, 13 jaar, mentee Coaching Marokkaanse leerlingen
, Stevin
College, Den Haag)
Ook de projectleiders zien goede resultaten bij de mentees. Zo ziet het Haagse Stevin College de schoolresultaten van de mentees stijgen en het aantal
uitvallers verminderen. “We willen deze moeilijke jongeren binnen houden
en ervoor zorgen dat ze weer perspectief krijgen, dat ze een toekomstvisie
voor zichzelf ontwikkelen en zich gaan inspannen om dat te realiseren. In het
eerste jaar van dit project zijn die doelen voor honderd procent bereikt. Alle
deelnemende leerlingen zijn overgegaan en ze zitten allemaal nog op school.
Ook zie je dat ze meer met hun problemen naar de school of naar hun coach
toegaan. Zo van: ik heb een probleem, kom mij helpen.” (Wim van Brakel,
projectleider Coaching Marokkaanse leerlingen
, Stevin College, Den Haag)
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“De leerlingen willen zich inzetten, ze willen hun mentor niet teleurstellen,
die willen ze te vriend houden en dan zie je veranderingen in hun gedrag”,
vertelt projectleider Ruud van Eyck van het MentorprojectROC Zadkine in
Rotterdam. “Als een docent zegt dat het belangrijk is om op tijd te komen,
dan gaat dat het ene oor in en het andere weer uit. Maar als hun mentor uit
het bedrijfsleven het zegt, die een vriend van hen is geworden, dan werkt het
heel anders.”
In evaluaties van mentorprojecten geven mentees aan dat hun deelname aan
een mentorproject bepalend is geweest voor hun verdere studie- en beroepskeuze. Dat geldt vooral voor projecten die werken met studentmentoren of
mentoren uit het bedrijfsleven.
“Erkan kon naar de mavo, maar hij kon ook naar de havo. Ik vroeg waar hij
voor ging kiezen en hij zei: Ik denk dat het mavo wordt. Hij wilde naar de
mavo omdat zijn vriendjes daar ook zitten. Ik zeg niet: Natuurlijk niet, je
kunt beter studeren, want dat horen ze ook van hun leraar en hun ouders. Ik
laat hem gewoon ook andere dingen zien. Wat je kan doen met het mbo en
met het hbo. Hij had gewoon geen voorbeelden en die kon ik hem wel
geven.” (Mustafa, studentmentor Cosmicus-project
, Utrecht)
“Sommige leerlingen krijgen door of via hun mentor een baan aangeboden
als ze klaar zijn met school. Dan is het resultaat dus helemaal dubbel succesvol. Je maakt je opleiding af en je hebt nog een baan ook.” (Ruud van Eyck,
projectleider MentorprojectROC Zadkine, Rotterdam)

3.5

De school

Bovengenoemde effecten van mentoring zijn positief voor de leerlingen,
maar daardoor natuurlijk ook voor de school. Immers, ook de scholen hebben er belang bij dat het aantal uitvallers afneemt, dat de leesprestaties verbeteren of dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en beter leren omgaan
met conflicten.
Docenten vertellen dat hun beeld van leerlingen in positieve zin verandert,
wanneer zij zien dat deze leerlingen enthousiast en gemotiveerd als mentor
aan de slag gaan. Hierdoor krijgen zij hogere verwachtingen van hun leerlingen. En wanneer docenten hoge verwachtingen hebben, zo weten we uit onderzoek, heeft dat een positieve invloed op de prestaties van hun leerlingen.
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Bij tutorprogramma’s geven docenten bovendien aan dat zij het lesgeven gemakkelijker en leuker gaan vinden, en dat zij het gevoel hebben dat hun leerlingen meer leren.

Mentoring impliceert een actieve rol van leerlingen. Vooral door een leerlingmentorproject te starten stimuleert de school de betrokkenheid van leerlingen bij de school. Als een hele klas of school met mentoring werkt, versterkt
het bovendien de band tussen leerlingen onderling. “Het groepsgevoel is heel
belangrijk”, zegt Ad Steijn, projectleider Vertrouwensleerlingenop het Vader
Rijncollege in Utrecht. “Maak er een groep van, zodat de vertrouwensleerlingen het gevoel hebben dat ze het met z’n allen doen, dat ze contact met elkaar hebben.”
“De afstand tussen de school en de leerlingen wordt kleiner, de school is
meer iets van de leerlingen zelf geworden”, zegt Jan van Dijk, projectleider
van het project Brugklasmentoringvan het Meerstroom College in Utrecht.
En ook Wim van Brakel, projectleider van het project Coaching Marokkaanse
leerlingenvan het Stevin College in Den Haag ziet dat leerlingen zich meer
betrokken gaan voelen bij de school. “De school is niet meer alleen een kennisinstituut, maar zorgt voor meer. Voor deze groep is dat heel belangrijk, dat
de school zich ook met hun zaken en problemen bemoeit. Ze kunnen de
school vertrouwen en dat bevordert hun betrokkenheid bij de school.”
Studentmentoring heeft als extra voordeel voor de school dat contacten met
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vervolgopleidingen gelegd worden en mentoring door volwassenen kan leiden tot meer stageplaatsen en mogelijke werkplekken voor leerlingen.
Tenslotte biedt mentoring scholen de kans om haar leerlingzorgsysteem te
verfijnen en te verbeteren. Scholen die mentoring invoeren kunnen zich profileren als een eigentijdse school die veel werk maakt van leerlingbegeleiding,
die leerlingen een actieve rol geeft en die bereid is leerlingen verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven in zaken die hun eigen welzijn aangaan. Zij
maken leerlingen ‘mede-eigenaar’ van de school.
Aansluitprogramma VWO-UVA
Het Aansluitprogramma VWO-UVA zet studenten in als mentor van vwoleerlingen. Het programma is erop gericht dat vwo-leerlingen een bewuste en
gemotiveerde keus maken voor een vervolgopleiding en wil deze leerlingen
voorbereiden op het studeren aan een universiteit. De studentmentoren, die
wat betreft leeftijd en interesse nog dichtbij de leerlingen staan, dienen als
rolmodel en laten de leerlingen kennismaken met de praktijk van hun eigen
student-zijn. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de inzet van
studenten bij voorlichtingsactiviteiten op scholen en faculteiten positief werkt.
De ervaringen van leeftijdgenoten maken meer duidelijk dan welke voorlichting ook. De leerlingen vinden het prettig om vanuit het perspectief van de
student kennis te maken met de onderwijspraktijk van een universiteit. Als
zij op de universiteit zitten, veranderen zij minder vaak van studie en vallen
zij beduidend minder uit dan andere studenten. Bovendien scoren zij beter
op hun studiepunten.
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“Je kunt het geen ‘project’ meer noemen”

De organisatie van mentoring

Starten met een mentor- of tutorprogramma is leuk en enthousiasmerend,
maar is niet iets dat we even op een vrije middag doen. Het kost veel denk-,
praat- en regelwerk. Want het is niet alleen noodzakelijk dat we het project
zorgvuldig voorbereiden, we moeten er ook voor zorgen dat de methodiek
wordt ingebed in het leerlingzorgsysteem en dat er voldoende faciliteiten en
geschikte mentoren zijn. Wat komt er in organisatorische zin allemaal bij kijken?
“Het is vaak zo met projecten, dat ze worden opgezet en na een jaar zijn ze
weer verdwenen. Daar ben ik in het begin bij dit project ook wel eens bang
voor geweest, maar dat is niet terecht gebleken. Want nu kun je het geen
project meer noemen. De methodiek van de vertrouwensleerlingen is nu gewoon ingebed. Het is een vast onderdeel van onze school geworden.” (Ad
Steijn, projectleider Vertrouwensleerlingen
, Vader Rijncollege, Utrecht)
Scholen die willen starten met een mentorprogramma, moeten zich realiseren dat er alleen positieve effecten worden bereikt wanneer de uitvoering aan
bepaalde voorwaarden voldoet.
De succesvoorwaarden op een rij:
- aansluiten bij de cultuur van de school
- steun en draagvlak onder directie en team
- steun van leerlingen
- instemming van ouders
- inbedding in een goed functionerend leerlingzorgsysteem
- gedegen voorbereiding en organisatie
- coördinatie door projectteam
- zorgvuldige werving en selectie van mentoren
- systematische training van mentoren
- zorgvuldige samenstelling van de koppels
- tussentijdse begeleiding en supervisie van mentoren
- gestructureerd programma aansluitend bij lesprogramma of oriëntatie
op de buitenwereld
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-

continuïteit in het programma
regelmatige meting van de vooruitgang en een zorgvuldige evaluatie
voldoende tijd en geld
professionalisering en ondersteuning door een begeleidende instelling

De implementatie van een mentor- of tutorprogramma vergt dan ook de nodige inspanning en een goede voorbereiding is onontbeerlijk. Een mentorproject zetten we niet even op. We moeten zeker rekenen op een voorbereidingsperiode van een half jaar tot een volledig schooljaar.
In grote lijnen bestaat de invoering van een mentorprogramma uit vijf
stappen:
1. Oriëntatie en draagvlak: wat is mentoring en past het bij onze school?
2. Vaststellen van een plan: zo gaan we het doen.
3. Werving, selectie, matching en training van mentoren.
4. Uitvoering en onderhoud van het systeem.
5. (Tussentijdse) beoordeling en bijstelling.
Een uitgebreid draaiboek voor de implementatie van mentorprojecten in
het voortgezet onderwijs, staat in de handleiding Leerlingen Ondersteunen
Leerlingen. (Sardes, 1999/2000).

4.1

W e rv i n g s c a m p a g n e

In de voorbereiding van een mentorproject vraagt de werving van mentoren
veel aandacht. Zoeken we leerlingmentoren, dan is dat niet zo’n punt. We
hebben de leerlingen immers binnen bereik. We kunnen bijvoorbeeld de
klassen ingaan om leerlingen voor het mentorschap te interesseren, een oproep doen in de schoolkrant of hen individueel benaderen. Maar bij programma’s die met studenten of volwassen mentoren van buiten de school
werken, vereist de werving meer inspanning. Scholen bewandelen wat dat
betreft verschillende wegen.
Zo vindt het Stevin College in Den Haag voor haar project Coaching Marokkaanse leerlingenMarokkaanse studenten door gebruik te maken van media
die gericht zijn op Marokkanen. “We gebruiken in onze wervingscampagne
kranten, Marokkaanse radiozenders en TV-west”, vertelt projectleider Wim
van Brakel. “Daar komen veel reacties op. We hebben dan een zaal vol jonge
Marokkanen die geïnteresseerd zijn om studentmentor te worden.”
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Het ROC Zadkine in Rotterdam heeft ervaren dat het bij het zoeken van directeuren van bedrijven het beste werkt wanneer de school deze mensen persoonlijk bezoekt. “Eerst probeerden we directeuren te werven door middel
van een brief”, vertelt projectleider Ruud van Eyck. “Maar daar reageerde
niemand op. En ook bellen leverde niks op. Toen hebben we besloten naar
de mensen toe te gaan om hen te vragen mee te doen met het project. En
wat blijkt? Op het moment dat ze zeggen: Oké, kom maar even verder, dan
zijn ze al voor 80 procent verkocht.”
Na de werving volgt vanzelfsprekend een zorgvuldige selectie van de mentoren en bij projecten waarin één mentor aan één mentee wordt gekoppeld,
moeten de juiste koppels worden samengesteld. In hoofdstuk 2 hebben we
aandacht besteed aan deze selectie en matching.

4.2

Inbedden

“Het project wordt binnen de school gedragen en is goed ingebed. Maar in
de praktijk staat of valt zo’n project met de mensen. Het is een vereiste dat de
directie het ondersteunt en dat de mensen die het project draaien ondersteuning krijgen van de docentmentoren.” (Wim van Brakel, projectleider
Coaching Marokkaanse leerlingen
, Stevin College, Den Haag)
We zagen in hoofdstuk 2 dat mentoring nadrukkelijk een aanvulling vormt
op het zorgsysteem van de school en niet is bedoeld om andere begeleidingsvormen te vervangen. Daarom is het noodzakelijk dat het mentorprogramma
wordt ingebed in het zorgbeleid van de school en dat de methodiek zodoende een vaste plaats krijgt binnen de schoolorganisatie. Dat is van belang
omdat er inhoudelijk raakvlakken zijn tussen mentoring en de andere vormen van begeleiding. Het is bijvoorbeeld heel goed denkbaar dat een mentor
een leerling doorverwijst naar de docentmentor, de schooldecaan of vertrouwenspersoon.
Een goede inbedding vereist in de eerste plaats dat er binnen de school voldoende draagvlak is. Het project moet gedragen worden door de directie, docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en niet te vergeten: de
leerlingen. Om dat te bewerkstelligen starten we een brede discussie binnen
de school en informeren we alle betrokken partijen zorgvuldig. De directie
speelt hierbij een aansturende en ondersteunende rol.
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De integratie van een mentorprogramma in het schoolbeleid gaat gemakkelijker op scholen die al een schoolklimaat hebben, waarin leerlingen serieus
worden genomen, verantwoordelijkheid krijgen en een actieve rol spelen in
het reilen en zeilen van de school. Scholen die weinig ervaring hebben met
leerlingparticipatie doen er daarom goed aan om te beginnen met een lichte
en kleinschalige vorm van leerlingmentoring.
Wanneer we ernaar streven het mentorprogramma in te bedden in het
schoolbeleid, is het tenslotte noodzakelijk dat we het project vastleggen in
een plan, dat is goedgekeurd door de directie en bij voorkeur wordt opgenomen in het schoolplan. In dat plan besteden we niet alleen aandacht aan een
duidelijke taakverdeling en planning, maar ook aan zaken als het formuleren
van de doelstelling (zie hoofdstuk 1), de taken en verantwoordelijkheden van
de mentor, het verzamelen of de ontwikkeling van materialen, de werving en
selectie van de mentoren en de planning van trainings-, begeleidings- en evaluatiemomenten.
De praktijk van mentorprojecten wijst uit dat leerlingmentoring vaak beter
in de zorgstructuur van de school is verankerd dan student- of volwassenmentoring. Dat is niet verwonderlijk, omdat de mentor en de mentee bij
leerlingmentoring allebei op dezelfde school zitten, terwijl bij student- en
volwassenmentoring gewerkt wordt met externe mentoren. Onderzoek wijst
dan ook uit dat de inbedding vooral bij mentorprojecten, die met externe
mentoren werken, extra zorg vereist.

4.3

Tijd

“Ik zit momenteel als enige op dit project en ik krijg er veertig taakuren voor.
Maar ik denk dat ik het dubbele aantal uren kwijt ben. Je hebt niet alleen je
trainingen, maar ook alle gesprekken en contacten daarbuiten. Gelukkig kan
ik wel terugvallen op mijn collega Miranda Verweij, leerlingbegeleider, die
voorheen de trainingen heeft gegeven. Maar het is al met al een behoorlijke
klus.” (Jan van Dijk, projectleider Brugklasmentoring, Meerstroom College,
Utrecht)
Uit de praktijk blijkt het steeds weer: het is een hele klus om een mentorproject op te zetten. Je doet het er niet zomaar even bij. Daarom kunnen we
beter klein beginnen en bijvoorbeeld starten met een beperkte doelgroep of
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een bepaald aantal klassen. Later kunnen we immers altijd besluiten het project uit te breiden. Dat deed ook het ROC Zadkine in Rotterdam, waar leerlingen een mentor uit het bedrijfsleven hebben. “We begonnen in het eerste
jaar klein, met twintig leerlingen van twee soorten opleidingen”, vertelt projectleider Ruud van Eyck. “Dat werd een groot succes, dus daarna wilden we
het project gaan uitbreiden naar andere opleidingen, want die waren inmiddels zeker geïnteresseerd. Die uitbreiding ging overigens niet vanzelf, want
we hadden als eis gesteld dat die afdelingen ook een docent moesten leveren
die het project zou draaien. Dat kost geld en dan zie je dat sommige opleidingen er toch weer van afzien.”
In de praktijk blijkt - zeker bij projecten die mentoren extern moeten werven
- dat de voorbereiding van een mentorproject nog meer tijd kost dan het
draaiende houden van het programma. “Vooral in de periode dat je mentoren zoekt, kost het ontzettend veel tijd”, zegt projectleider Henri Tdlohreg
van het ROC Zadkine in Rotterdam, die directeuren van bedrijven werft als
mentor voor zijn leerlingen. “In die beginfase heb je zeker twee mensen
nodig, die er allebei 0,6 fte instoppen. Als je genoeg mentoren hebt, dan kost
het wel minder tijd.”
Zeker in de beginfase zullen een aantal docenten taakuren voor het project
moeten hebben. Maar ook wanneer het programma eenmaal draait, is het
nodig dat docenten zich gefaciliteerd bezighouden met de coördinatie en supervisie. De ervaring leert dat de coördinatie en begeleiding van een project
al snel een paar uur in de week kosten, al is dat sterk afhankelijk van het
soort project.
Alhoewel het efficiënt lijkt om deze taak door één docent te laten uitvoeren,
pleiten we er toch voor meerdere personen deze verantwoordelijkheid te
geven. Dat is immers niet alleen bevorderlijk voor de betrokkenheid en het
draagvlak, maar maakt het project ook minder kwetsbaar.
“Ik heb vijf uur per week voor dit project en in principe is dat voldoende.
Maar eigenlijk zou je met z’n tweeën moeten zijn. Dan kan die ander het
overnemen als ik een keer ziek word of zo. Nu is het allemaal wat kwetsbaar.”
(Wim van Brakel, projectleider Coaching Marokkaanse leerlingen
, Stevin College, Den Haag)
Natuurlijk moeten we ook stilstaan bij de tijdsinvestering die het programma
vraagt van de mentoren. Dit verschilt enorm per project en is afhankelijk van
onder andere de doelen, de behoeften van de mentee en van de tijd die de
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mentor eraan wil en kan besteden. Zo vindt Sara (15), leerlingmentor van
het Meerstroom College in Utrecht, die haar brugklasleerlingen bijna dagelijks in de pauze spreekt, dat het project haar niet veel tijd kost. “Naast de gesprekjes die ik in de pauze heb, hebben we elke twee weken een training en
soms ga ik mee met een excursie van mijn mentorklas. Het kost eigenlijk niet
zoveel tijd.”
Maarten Verboom, directeur van een autobedrijf en mentor van het ROC
Zadkine in Rotterdam, vertelt dat zijn tijdsinvestering erg afhankelijk is van
de mentee. “Ik had bijvoorbeeld een jongen die vooral met huiswerkvragen
kwam. Aan hem was ik vrij veel tijd kwijt, want het kwam erop neer dat ik
hem twee keer in de week huiswerkbegeleiding gaf. Maar een andere mentee
kostte me weer veel minder tijd.”

Van tevoren kunnen we vaak niet precies vaststellen hoeveel tijd het de mentoren gaat kosten. Wel kunnen we daarvan een globale inschatting maken.
Bij tutorprogramma’s is het vaak duidelijker hoeveel tijd het docenten en tutoren zal kosten, omdat het programma doorgaans binnen schooltijd wordt
uitgevoerd. “De voorbereiding en de training van Stap Door!kosten natuurlijk extra tijd” zegt John Kaljee, docent van groep 7 van basisschool Jules
Verne in Utrecht. “Maar als het programma eenmaal loopt, dan ben je er
binnen schooltijd gewoon twee keer per week een half uur mee bezig.”

65

De ongekende kracht van leerlingen

Scholen die werken met leerlingmentoren zullen er in ieder geval voor moeten zorgen dat het schoolwerk van de mentoren er niet onder lijdt. Vaak
wordt er met de leerlingen afgesproken dat zij moeten stoppen als leerlingmentor, wanneer dit wel het geval is. Docenten houden de onderwijsresultaten van de leerlingmentoren dan ook nauwlettend in de gaten.
Soms zullen leerlingmentoren wel eens een les missen of een proefwerk later
moeten inhalen. Wanneer het project gedragen wordt binnen de school, is
dit meestal geen probleem. Veel mentorprojecten kiezen ervoor geen eindexamenkandidaten als mentor in te zetten. Gebeurt dat wel, dan zal de
school er extra op moeten letten dat de ouders daarvoor toestemming
geven.

4.4

Beloning

Docenten krijgen taakuren voor hun inspanningen, maar de mentoren krijgen vrijwel nooit reële financiële vergoedingen. Niet alleen omdat daarvoor
geen middelen voorhanden zijn, maar ook omdat scholen ervan uitgaan dat
geld niet de belangrijkste drijfveer mag zijn om deze taak te gaan vervullen.
Natuurlijk zijn er wel andere manieren om de mentoren te belonen voor
hun inspanningen. Zo zijn er scholen, die de leerlingmentoren in het kader
van de tweede fase studiepunten geven voor hun mentortaken.
Ook scholen die met studentmentoren werken, streven ernaar dat de mentoren studiepunten krijgen voor hun mentorwerkzaamheden. Het Haagse
Stevin College probeert daarover afspraken te maken met de opleidingen
van hun studentcoaches. Nu is het zo dat de studentcoaches alleen hun onkosten kunnen declareren. Daarnaast gaan ze af en toe met elkaar uit eten.
“Ik vind eigenlijk dat ze wat meer zouden moeten krijgen”, vindt projectleider Wim van Brakel. “Maar daar is geen geld voor. We zijn nu bezig om ervoor te zorgen dat de studenten studiepunten krijgen voor hun deelname
aan het project.”
Scholen vinden meer manieren om mentoren te belonen, bijvoorbeeld in
de vorm van een etentje, een eigen postvakje of een diploma. Zo krijgen de
leerlingmentoren van het Meerstroom College in Utrecht aan het eind van
het jaar een certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst. “Dat is hartstikke
leuk”, vindt leerlingmentor Fleur (16). “Daar wordt echt iets gezelligs van
gemaakt, met een drankje en een sigaretje.”
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Tot slot

De uitgebreide (inter)nationale literatuur over mentoring is eensgezind:
mentoring is een krachtig instrument voor het bevorderen van schoolsucces
voor kinderen uit een achterstandsituatie. Scholen en leerlingen ontvangen
de methodiek enthousiast. Mentoring wordt dan ook door steeds meer scholen, instellingen en organisaties in Nederland ontdekt. Deze brochure schetst
in grote lijnen de stand van zaken rondom mentoring in Nederland.
Laten we de argumenten nog eens op een rijtje zetten waarom er
momenteel steeds meer aandacht is voor mentoring in het onderwijs:
- Mentoring komt tegemoet aan het streven naar individuele aandacht en
begeleiding van leerlingen. In tijden waarin schaalvergroting toeslaat, biedt
mentoring mogelijkheden voor maatwerk en extra begeleiding voor leerlingen.
- Mentoring biedt kans om het leerlingzorgsysteem nog meer te verfijnen en
te versterken. Mentoren bieden immers extra kansen voor de begeleiding
van leerlingen, naast de bestaande vormen van begeleiding.
- Mentoring past in actuele ontwikkelingen zoals het studiehuis en leren
leren. Met name leerlingmentoring biedt leerlingen de gelegenheid om
problemen onderling op te lossen en elkaar te helpen bij het (zelfstandig)
leren.
- Steeds meer scholen zetten (leerling- en student-) mentoring in als concreet instrument om vorm te geven aan actieve leerlingparticipatie op hun
school. Leerlingen en studenten worden mede-verantwoordelijk gemaakt
voor het welzijn en schoolsucces van medeleerlingen.
- Onderzoek naar de effecten van mentoring wijst uit dat deze methodiek
ook bijdraagt aan het versterken van de sociale competenties van leerlingen, iets waar de samenleving en arbeidsmarkt om blijft roepen.
- Tot slot komt mentoring tegemoet aan de behoefte aan sociale cohesie en
veiligheid, die nauw aansluit bij De veilige school.
Mentoren zijn een nog vaak onaangeboorde vorm van menselijk kapitaal dat
veel kansen biedt voor het onderwijskansenbeleid.
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Overzicht beschreven mentorprogramma’s
Stap Door!

literatuur
Bongers, C., R. Fukkink & K. Vaessen (1998), Leesmaatjes. Stap Door! in de
schoolpraktijk. Utrecht: Sardes
Vedder, P. & W. van den Broeck (1998), Stap Door! tussen mogelijkheid en
haalbaarheid. De implementatie en effecten van een tutorprogramma voor
lezen. Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Onderwijsstudies/Afdeling Orthopedagogiek
informatie
Mw M. ter Haak
Averroès stichting
Linnaeushof 6
1098 KH Amsterdam
tel. 020 – 462 84 05
geïnterviewde school
Jules Verneschool
Opzoomerstraat 1
3551 BP Utrecht

D e Vre ed z am e S ch oo l

literatuur
Pauw, L. (2001), De vreedzame school. Leerlingen verantwoordelijk voor
hun eigen conflicten. In: Vernieuwing, 60, 1, 20-22
Pauw, L. (2001), Ruziemaker verandert in vreedzame leerling.
In: Uitleg, 17, 10, 28-29
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informatie
Schooladviescentrum Utrecht (SAC)
Postbus 9615
3506 GP Utrecht
tel. 030 – 263 52 52
geïnterviewde school
Montessori basisschool Overvecht
Postbus 9928
3506 GX Utrecht

Lee rlingen Ondersteunen Leerlingen

literatuur
Vaessen, K., G. Walraven & M. van Wissen (1998), Tutoring en mentoring.
Een klassieke methodiek in een moderne context. Utrecht: Sardes
Vaessen, C.M.P.E. & A.J.M. Vosse (1998), Leerlingen begeleiden medeleerlingen. Mentoring en tutoring programma’s in theorie en praktijk. In: Handboek Leerlingbegeleiding, 2141. Alphen a/d Rijn: Samsom
Vaessen, K., M. van Wissen & G. van Hoek (2000), Leerlingen ondersteunen leerlingen. Samen sterker met een leerlingmentorproject. In: Docentengids voortgezet onderwijs, 19. Alphen a/d Rijn: Samsom
materiaal
Sardes (1999/2000), Leerlingen Ondersteunen Leerlingen. Handreiking voor
mentorprojecten in het voortgezet onderwijs. Utrecht (ringband met zes katernen)
Vaessen, K. (2000), Tien tips voor het invoeren van leerlingmentoring.
Utrecht: Sardes
Vaessen, K. & G. Walraven. Leerlingmentoren in actie. In de brugklas & bij
pesten en conflictbemiddeling. Utrecht: Sardes (videoband)
informatie
Sardes
Postbus 2357
3500 GJ Utrecht
tel. 030 – 232 62 00
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geïnterviewde school programma brugklasbegeleiding
Meerstroom College
Ina Boudier-Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht

geïnterviewde school programma vertrouwensleerlingen
Vader Rijncollege
Vader Rijndreef 9
3561 XB Utrecht

Coaching Marokkaanse leerlingen

literatuur
Paulides, H. (2000), Toveren met aandacht. Evaluatie aanpak coaching Marokkaanse leerlingen door Marokkaanse rolmodellen. Amsterdam: Radar
projectleiding
Radar
Veemarkt 83
1019 DB Amsterdam
tel. 020 – 463 50 50
geïnterviewde school
Stevin College
Zuidlarenstraat 59
2545 VP Den Haag

C o s m i c u s - p ro j e c t

literatuur
Crul, M. (2001), Succes maakt succesvol. Leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs door allochtone studentmentoren uit het hoger onderwijs. Amsterdam: Het Spinhuis
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informatie
Cosmicus Afdeling Utrecht
Postbus 599
3500 AN Utrecht
tel. 030 – 253 28 44

Bijvoorbeeld

literatuur
Meijers, F. (1998), Bijvoorbeeld bekeken. Mentorprogramma’s in Zuid-Holland. Den Haag: Provincie Zuid-Holland
(dit rapport is te vinden op de website van de provincie zuid-holland:
www.pzh.nl/index.html?/Onderwer/ZorgCulOnd/Onderwijs/default.htm)
informatie
Provincie Zuid Holland
Bureau Jeugd Educatie en Emancipatie
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
tel. 070 – 441 70 68
geïnterviewde school
Zadkine college (auto metaal)
Prins Alexanderlaan 55
3067 GB Rotterdam
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Andere mentorprogramma’s
Te c h n o - m e n t o r i n g

literatuur
Kneppers, Z., M. Kuijpers & F. Meijers (1999), Techno-mentoring: wat leer
je er van? Cursisten, mentoren en coördinatoren aan het woord. ’s-Hertogenbosch: CINOP
informatie
CINOP Centrum voor Innovatie van Opleidingen
Postbus 1585
5200 BP Den Bosch
tel. 073 – 680 08 00

Aansluitpr

og ra m ma VW O- UVA

literatuur
Hofmeister, J. (1998), Van leerling uit het aansluitprogramma naar student
aan de universiteit. In: W. Veugelers & H. Zijlstra (red.), Lesgeven in het studiehuis (108-114). Leuven/Apeldoorn: Garant
Hofmeister, J. (1998), Evaluation research findings of the pre-university project on transition and student mentoring into university. In: S. Goodlad
(Ed.), Mentoring and tutoring by students, 107-118. London: Kogan Page
Hofmeister, J. & W. Veugelers (1999), Career Education in the Netherlands:
Learning by Experience and Values Stimulation. In: Educational Research
Journal, 14, 2, Winter, 279-299
informatie
Universiteit van Amsterdam
Spui 21
1012 WX Amsterdam
tel. 020 – 525 37 62
De universiteit geeft ook een speciale nieuwsbrief uit over het aansluitprogramma (e-mail: vwo-uva@bdu.uva.nl)
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website
www.uva.nl/aansluitprogramma

Aansluitingspr

ogramma vo-hbo van de HvA

materiaal
Burg, M. van der & M. Jansen (2000), Voor Mekaar. Studentmentoren van
de Hogeschool van Amsterdam begeleiden havo-5 leerlingen op weg naar het
HBO. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam & Script Factory (videofilm)
informatie
Hogeschool van Amsterdam
Locatie Leeuwenburg
Postbus 931
1000 AX Amsterdam
tel. 020 – 570 26 35/595 14 44
website
www.hva.nl/smp

Mellow

literatuur
Joukes, G. (red.) (1998), Mellow Good Practice Handboek over mentoring
van meisjes en vrouwen in of op weg naar technische beroepen. Amsterdam/Delft: VHTO/UETP
informatie
VHTO
Postbus 2557
100 CN Amsterdam
tel. 020 – 652 12 95
website
www.vhto.nl/mellow
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Websites met buitenlandse programma’s

Eyes to the future (www.terc.edu/etf)
Amerikaans mentorprogramma waarbij meisjes in het voortgezet onderwijs
begeleid worden door studenten en volwassenen bij de keuze voor en overgang naar technische vervolgopleidingen. Het programma maakt gebruik van
onderlinge communicatie via een besloten website.
Ada-Lovelace-Projekt (www.uni-koblenz.de/~alp)
Duits mentorproject waarin studenten en scholieren aan elkaar worden gekoppeld met als doel meisjes te stimuleren te kiezen voor een technische vervolgopleiding.
Mentorprogramma’s (www.mentors.ca/mentorprograms.html)
Een lange lijst met kort beschreven Amerikaanse programma’s. Onderdeel
van een uitgebreide website over Peer Resources. Naast mentoring en mentorprogramma’s vindt u ook informatie over peer support en coaching.
University of Florida: Conflict Resolution/Peer Mediation
(www.coe.ufl.edu/CRPM/CRPMhome.html)
Site met resultaten van een onderzoek naar peer mediation-projecten, verwijzingen naar voorbeelden van projecten en de mogelijkheid om materialen te
bestellen.
Education Allies (www.autodesk.com/dyf/ginvolved/edallies.html)
Vrouwen die werken in de techniek introduceren leerlingen uit het voortgezet onderwijs in die wereld.
Murdoch University: Peer tutoring in science
(http://about.murdoch.edu.au/star/peer.html)
In het Australische peer tutoring programma STAR begeleiden natuurkundestudenten leerlingen op middelbare scholen in de natuurkundelessen.
(Zie ook ‘Peernet SEA’ op deze site voor nog meer voorbeelden.)
Perach: A tutoring and mentoring Project (www.perach.org.il)
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Israëlisch initiatief waarin door het hele land tutor- en mentorprojecten worden uitgevoerd, waarbij succesvolle jongeren kansarme kinderen begeleiden.
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Overige geraadpleegde bronnen

Appelhof, P. & L. Braakman (1997), Werken aan kansen voor kinderen. Wat
het OVB te zeggen heeft. Utrecht: Sardes
Arslan, Z. & M. Peper (red.) (1998), Hand in hand. De begeleiding van allochtone leerlingen door allochtone functionarissen in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Utrecht: Forum
Boom, D. van den (1999), Ouders op de voorgrond. Een educatieve lijn
voor 0-18 jaar. Utrecht: Sardes
Crul, M. (2000), De sleutel tot succes. Over hulp, keuzes en kansen in de
schoolloopbanen van Turkse en Marokkaanse jongeren van de tweede generatie. Amsterdam: Het Spinhuis
Groen, H. (2000), Mentorenproject allochtone jongeren Haarlem. Evaluatie
projectperiode 1998-1999. Amsterdam: Bureau Toegepast Jeugdonderzoek
Lommers, Ph. (2000), De vertrouwensleerling nader beschouwd. In: Tijdschrift voor Leerlingbegeleiding, 23, 4, 36-39
Ministerie van OCenW (2000), Aan de slag met onderwijskansen. Gerichte
aanpak onderwijsachterstanden. Zoetermeer/Den Haag: Ministerie van
OCenW/Sdu
Penninx, K. & B. Prinsen (red.) (2000), De voor-en-doormethode. Burgers
als helpers en voorlichters. Utrecht: NIZW
Prior, F. & G. Walraven (1999), Sociale competentie zelf leren. Utrecht: Sardes
Sanou, H. (2000), Meer dan een rolmodel. Onderzoek naar relatie tussen
mentor en leerling. In: Profiel, 10, 10, 38-39
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Schrumpf, F., D.K. Crawford & R.J. Bodine (1997), Peer mediation. Conflict resolution in schools (revised edition). Program guide. Champaign, IL:
Research Press
Stevens, L. (1997), Overdenken en doen. Een pedagogische bijdrage aan
adaptief onderwijs. ’s-Gravenhage: Procesmanagement Primair Onderwijs
Veugelers, W. (2000), De waarde van een mentor-mentee relatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Instituut voor de Lerarenopleiding
Visser, A. (1999), De vertrouwensleerling, niet voor alle problemen. In: Tijdschrift voor Leerlingbegeleiding, 22, 4, 9-10
Vreugdenhil, K. (1999), De entourage van het leren. Krachtige, educatieve
leef- en leeromgevingen in de 21e eeuw. Utrecht: APS
Weerdt, P.A. de (1994), Paraprofessional helping services. A preventive step
towards helping indigenous and immigrant Dutch adolescents solve their
most frequent reported problems. In: Europe in change: the contribution of
counselling. Utrecht: European Association for Counselling
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