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Inleiding
Vraag je aan mentoren wat zij mooi vinden aan het mentoraat, dan kost
het hen nooit moeite om tal van positieve kanten te noemen. Steeds komt
het neer op: je hebt als mentor intensief contact met de leerlingen in je
klas, je kunt een extra vertrouwensband met ze opbouwen en je hebt de gelegenheid om hun ontwikkeling goed te volgen. Vaak betekent dit vooral
dat zij voor het kind beschikbaar willen zijn, met respect voor de behoefte
van het kind aan ruimte en autonomie.
Mentoren zeggen vaak ook dat het mentoraat hen tot een betere docent
maakt: je hebt een hechtere band met een aantal leerlingen en weet daardoor beter wat er allemaal speelt in hun leven. En je beseft dat ook lang
niet altijd mogelijk en wenselijk voor hen is om zich te richten op de
schoolse eisen en verwachtingen. Op basis van deze ervaringen kun je verwachten dat mentoren ook in de relatie met andere leerlingen handelen
vanuit meer inzicht – en daarom vertrouwen – in hun intenties en eigenheid. Docenten en mentoren handelen vanuit een meer of minder bewuste visie op opvoeden en onderwijs. De mentoren aan wie we zojuist refereerden, hebben al een aantal kernbegrippen van zo’n visie genoemd: intensief contact, vertrouwensband, ontwikkeling, relatie, vertrouwen, ruimte, autonomie en eigenheid.
Wij schetsen in de drie inleidende hoofdstukken van dit boek welke pedagogische visie en welke visie op leerlingbegeleiding ons leiden tijdens ons
werk met mentoren en tijdens het schrijven van dit boek. Er zijn natuurlijk
net zo veel visies te formuleren als dat er (onderwijs)mensen zijn. Ons doel
is zeker niet je te overtuigen van onze kijk op onderwijs en opvoeding,
maar we willen je juist graag prikkelen om verder te denken. We hopen dat
je al lezend in gesprek gaat met ons, maar vooral ook met je collega’s.
In hoofdstuk 2 hebben we geprobeerd de vragen en dilemma’s waar jongeren voor staan samen te vatten. De zoektocht van de jonge mens om – te
midden van alle invloeden van buitenaf en de behoefte om erbij te horen
– een eigen plaats in de wereld te vinden begint in de puberteit en adolescentie. Aan docent en mentor de taak om de signalen van de leerling te begrijpen als een appel voor ondersteuning bij het zichzelf (her)vinden.
Dat leerlingbegeleiding in de school van vandaag niet meer weg te denken
is, beschrijven we in hoofdstuk 3. Al geven mentoren en schoolleiders regelmatig aan dat de pedagogische verantwoordelijkheid van de school in
wezen te groot is, er is geen ontkomen aan: de school kan zich niet beper11
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ken tot louter kennisoverdracht. Onderwijs ís leerlingbegeleiding: het
schoolse leren is geen doel (op zich), maar een middel in dienst van de ontwikkeling van jonge mensen. Dat inzicht heeft grote consequenties voor de
organisatie en het beleid wat betreft leerlingbegeleiding op school. En voor
de taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen: docenten,
mentoren en interne specialisten.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de organisatie van het mentoraat, zowel wat betreft de beleidskeuzes waarvoor de school als geheel staat als wat de dilemma’s en keuzes aangaat waarmee je als mentor geconfronteerd wordt. De
beleidskeuzes van de school hebben uiteraard direct invloed op de keuzes
van de individuele mentor. Wat wordt van jou als mentor verwacht?
Wanneer en waarheen kun je doorverwijzen? Hoe verhoudt de invulling
van het mentoraat zich tot het jaarrooster? En zo zijn er nog meer vragen
denkbaar. Een belangrijk spanningsveld voor alle mentoren is: waar haal ik
de tijd vandaan om alles te doen wat men kennelijk van mij verwacht?
Natuurlijk kun je besluiten de drie inleidende hoofdstukken over te slaan
en je alleen te richten op de hoofdstukken waarin we ingaan op concrete
vragen en dilemma’s. Wie echter wel de moeite neemt om bij het begin te
beginnen, krijgt een beter inzicht in de achtergrond van de keuzes die wij
maken als we je laten zien wat leerlingbegeleiding in de school zoal kan betekenen. Wij zullen je voor je werk als mentor vragen voorleggen, bezinningsvragen en heel praktische vragen, en we illustreren mogelijke benaderingswijzen met casussen die we meer of minder diepgaand uitwerken.
Als je helder hebt waar je staat, kun je makkelijker je eigen plan trekken
met behulp van wat wij aandragen. En dat is precies wat wij graag willen.
Het werk van een mentor bestaat voor een belangrijk deel uit gesprekken
voeren. Daarom staan in hoofdstuk 5 de begeleidingsvaardigheden centraal. Dat zijn basisvaardigheden als actief luisteren en vragen stellen, maar
ook specifiekere vaardigheden die nodig zijn om een bepaald type gesprek
te voeren, zoals een slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek of bemiddelend
gesprek. Je krijgt handvatten aangereikt om een bepaald type gesprek goed
te kunnen voorbereiden en te structureren.
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 gaan we in op de verschillende onderwerpen
die in de begeleidingsgesprekken met individuele leerlingen aan de orde
komen. Het gaat dan om de drie aspecten waarop de begeleiding van leerlingen in het onderwijs betrekking heeft, namelijk het leren, het welbevinden en het maken van keuzes.
Hoofdstuk 6 is gewijd aan leerlingen begeleiden bij het leren. Dit zowel in
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de onderbouw (als ze nog moeten wennen aan de middelbare school) als in
de bovenbouw (wanneer we meer zelfstandigheid van hen verwachten).
In hoofdstuk 7 zal terugkomen wat we in de hoofdstukken 2 en 3 hebben
besproken over de puberteit, de adolescentiefase en de pedagogische taak
van docenten. Hoe begeleid je leerlingen in de jaren waarin hun identiteitsontwikkeling zo’n cruciale fase doormaakt? We werken onze visie uit
in een aantal concrete voorbeelden van de begeleiding van ‘moeilijke’ leerlingen, van leerlingen die het vooral thuis moeilijk hebben, van leerlingen
met het label ‘faalangst en perfectionisme’ en van leerlingen met een eetstoornis. Daarbij bespreken we ook hoe een label en de daaraan gerelateerde beelden en verwachtingen de ontwikkeling van een leerling kunnen belemmeren. In dit hoofdstuk komt bij de bespreking van de casussen vanzelf
een aantal keuzes (en mogelijke valkuilen) aan de orde.
Hoofdstuk 8 is bedoeld om je te ondersteunen bij de begeleiding van keuzes die de leerlingen al vanaf de brugklas moeten maken. Vooral voor bovenbouwleerlingen kan (moeten) kiezen een lastige opdracht zijn. Was het
voorheen doorgaans de decaan die de leerlingen ondersteuning bood, tegenwoordig heb je als mentor een belangrijke taak om leerlingen te begeleiden gedurende de diverse fasen van het keuzeproces. Dit hoofdstuk biedt
je, naast meer inzicht in het kiesproces, praktische informatie en suggesties
om dit aan te pakken.
Omdat een mentor – zeker in de onderbouw – meestal met een groep leerlingen te maken heeft, besteden we in hoofdstuk 9 expliciet aandacht aan
het creëren van een goede werksfeer, nauw samenhangend met een veilig
leef- en leerklimaat in de klas.
Of je een leerling nu begeleidt bij de studiehouding, bij het leren leren of
in psychosociale zin, men vraagt van je om met de leerling en vaak ook
met zijn ouders/verzorgers, collega’s en andere hulpverleners in gesprek te
gaan. In hoofdstuk 10 zoomen we daarom in op het contact met ouders en
op de verschillende soorten gesprekken en dilemma’s die je daarbij kunt tegenkomen.
Tot slot staat in hoofdstuk 11 het samenwerken met collega’s centraal: het
als team op een zinvolle en tegelijkertijd effectieve manier continuïteit
aanbrengen in de begeleiding van leerlingen. Aan de orde komen de leerlingbespreking (naast de rapportbespreking) en de benadering van een klas
waarmee docenten nauwelijks meer kunnen werken. Dat de mentor in de
leerlingbegeleiding werkelijk de spil is, komt bij deze benaderingen krachtig naar voren, evenals het gegeven dat je er als mentor niet alleen voor
hoeft te staan. Je hebt de samenwerking met en steun van je collegadocenten en de steun van een coördinator, afdelingsleider en zorg(advies)
team hard nodig.
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Dit boek hebben we geschreven vanuit ons werk op scholen, met mentoren en met leerlingen. Dat werk heeft vooral plaatsgevonden op vmbo-,
havo- en vwo-scholen, in de onderbouw en bovenbouw. We baseren onze
expertise dan ook op onze ervaring met die desbetreffende leerlingen en
mentoren. Dat betekent dat je in dit boek geen specifieke instrumenten of
handreikingen aantreft voor het mentoraat in het speciaal voortgezet onderwijs. Ook besteden we niet apart aandacht aan de omgang met allochtone leerlingen en hun ouders (Den Brok e.a., 2004).
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Tussen 12 en 18
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Wie brugklasleerlingen op hun eerste schooldag ziet binnenstromen, kan
een glimlach niet bedwingen. Lange, al vrouwelijke jongedames naast nog
klein ogende meisjes. Al dan niet stoer doende knulletjes naast lange, uit
de kluiten gewassen jongens. Op dit moment weet je meestal nog niet wie
van deze leerlingen straks veel begeleiding of zelfs intensieve zorg nodig zal
hebben.
De lichamelijke rijping en groei van meisjes start gemiddeld vroeger dan
die van jongens. Dat zie je direct. Al zijn er onderling grote verschillen: de
een heeft meer dan de ander het gevoel opgewassen te zijn tegen de lichamelijke veranderingen.
In de klas merk je dat de energie van meisjes in deze periode vaak beperkt
is. Ze zijn gauwer moe dan voorheen. De lichamelijke soepelheid gaat min
of meer verloren. Veel meisjes tobben over het uiterlijk, de veranderende
vrouwelijke vormen en de angst te dik te worden in een cultuur waar slank
zijn het ideaal is. Gevoelens van neerslachtigheid komen bij veel meisjes
voor, samen met nukkigheid en wispelturig gedrag. Dit afgewisseld met
momenten waarop zij zich juist weer heel blij en tevreden voelen met zichzelf en hun omgeving.
Na een jaar of nog langer, als het lichaam meer in balans is, komt de vitaliteit terug. De puberteit, de fase waarin de lichamelijke veranderingen zich
voltrekken, gaat langzamerhand over in de adolescentie, de fase waarin de
jongere voor de uitdaging staat om de lichamelijke veranderingen een
plaats te geven in zijn leven en deze te integreren in de omgang met zichzelf in relatie tot de wereld om hem heen.
Ondertussen kijken ze in de klas en daarbuiten naar elkaar. Meisjes hebben
doorgaans weinig belangstelling voor hun mannelijke klasgenoten. ‘Ze zijn
best aardig,’ zoals een brugklasleerlinge vertelde, ‘maar ze zijn nog zo kinderlijk en stoer.’ De meisjes gedragen zich vaak alsof ze heel wat ouder zijn.
In de klas scheiden ze zich dan ook meestal letterlijk en figuurlijk van de
jongens. Soms komt het voor dat een meisje en een jongen naast elkaar
gaan zitten. Die trekken zich niets aan van de scheiding der seksen. Ze zijn
een stapje verder, of ze zoeken juist steun bij elkaar omdat seksegenoten op
de een of andere manier minder aantrekkelijk (veilig) zijn.
De jongens kunnen zich – verborgen achter stoer gedrag – behoorlijk onzeker voelen in aanwezigheid van die ‘oudere’ meisjes. Op afstand echter
kunnen jongens een enorme passie ontwikkelen voor een meisje (of jonge
docente). Met seksualiteit hoeft dat vooralsnog weinig te maken te hebben.
15

11:16

Pagina 15

