
De mentor: een klasse leraar
Twee aantekeningen hierbij. De effecten van ouderbetrokken-
heid moeten we niet overschatten. Voor het primair onderwijs 
zijn hiervoor aanwijzingen, maar voor het VO is het empirisch 
bewijs mager. Dit wordt mede veroorzaakt door de verschil-
lende terreinen waarop onderzoek naar ouderbetrokkenheid 
plaatsvindt: bijvoorbeeld helpen bij huiswerk, betrokkenheid 
bij schoolactiviteiten of samenwerking tussen school en ouders. 
Ook een causaal verband tussen ouderbetrokkenheid en school-
resultaten is moeilijk aan te tonen. Wat veroorzaakt wat? 
Verder onderschrijven ouders het belang van goede begeleiding 
voor hun kind, maar in de praktijk blijken zij nauwelijks op de 
hoogte te zijn vanuit welke visie de begeleiding plaatsvindt en 
hoe de begeleiding wordt uitgevoerd. Scholen voor voortgezet 
onderwijs besteden momenteel meer aandacht aan de commu-
nicatie met ouders, maar de gesprekken op ‘tien-minuten-avon-
den’ gaan voornamelijk over leerresultaten. Over de inhoud van 
de begeleiding en sociale ontwikkeling van het kind wordt niet 
of nauwelijks gesproken. 

De school c.q. de mentor en de ouders zullen elkaar dus meer 
moeten beschouwen als volwaardige partners en de gesprekken 
over (en met) de leerling zullen behalve over de resultaten ook 
over de ontwikkeling en het toekomstperspectief moeten gaan.

Relatie: de brandstof voor leren
Relatie staat aan de basis van begeleiding. Het hebben van een 
goede relatie met leerlingen is onomstreden bij mentoren, maar 
ook bij docenten. Alle leerlingen zijn gebaat bij een goede relatie 
met hun docenten, leerlingen met speciale onderwijsbehoef-
ten en leerlingen uit sociaal-economisch zwakke milieus niet 
het minst. Mentoren zijn in de gelegenheid om de individuele 
contacten met leerlingen goed te onderhouden. Voor docenten 
is dit lastiger: in het voortgezet onderwijs hebben docenten over 
het algemeen veel klassen en het opbouwen van een vertrou-
wensrelatie kost dan veel tijd en is soms een lastige opgave. 
Met de komst van passend onderwijs zal een groter beroep 
worden gedaan op de begeleidingscompetenties van docenten. 
Leerlingen en ouders spreken zich daar duidelijk over uit. Zij 
verwachten dat de docent een veilige leeromgeving kan creëren. 
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H
oe ervaren schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders 
de begeleiding op hun school?  Dat was de centrale vraag 
in het onderzoek naar begeleiding op school, dat ik 
heb uitgevoerd. Bij het onderzoek waren schoolleiders, 

docenten, leerlingen en ouders van 102 VO-scholen betrokken. 
Een van de opvallendste uitkomsten is dat a) niet alleen school-
leiders en docenten, maar ook ouders en leerlingen de mentor 
als belangrijke schakel in de begeleiding zien en b) hierover bin-
nen een school veel overeenstemming tussen de vier groepen 
bestaat.

Rol van de mentor
Alle scholen werken tegenwoordig met een mentor. Hij wordt 
beschouwd als de vertrouwenspersoon voor leerlingen en is 
de eerst aangewezen contactpersoon voor ouders binnen de 
school. De taak van de mentor heeft gaandeweg steeds meer 
inhoud gekregen: van het volgen van de ontwikkeling van de 
leerling, het leiden van de leerlingbesprekingen van zijn klas, 
de contacten met de ondersteuningscoördinator tot en met het 
uitvoeren van keuzebegeleiding of LOB. De mentor is zo lang-
zamerhand een duizendpoot geworden. De rol van de mentor 
is wezenlijk, want een goed pedagogisch klimaat en sociaal-
emotionele begeleiding zijn belangrijke voorwaarden voor het 
onderwijssucces van leerlingen. De competentie ‘pedagogisch 
handelen’ is zelfs een specifiek onderdeel van de wet BIO.

Wat vinden ouders en leerlingen belangrijk aan de rol van de 
mentor? In het onderzoek geven beide groepen aan dat de 
stap naar de mentor laagdrempelig moet zijn en dat de mentor 
regelmatig contact met leerlingen en ouders onderhoudt. In het 
geval van extra ondersteuning willen ouders graag betrokken 
zijn bij de afspraken met hun kind, eventueel vastgelegd in een 
individueel ontwikkelplan. Deze betrokkenheid creëert eige-
naarschap bij ouders en leerlingen, maar biedt ook inhoudelijk 
meerwaarde. Ouders hebben per slot van rekening een ‘erva-
ringsvoorsprong’ van minstens twaalf jaar wanneer hun kind in 
het voortgezet onderwijs komt. Scholen/mentoren zouden hier 
meer gebruik van kunnen maken en ouders zouden hierin meer 
het initiatief kunnen nemen.
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Pedagogische kunde van de mentor
•  Hij kan groepsprocessen sturen en begeleiden.
•  Hij kan vertrouwen wekken bij zijn leerlingen en een 

veilig pedagogisch klimaat scheppen.
•  Hij kan ruimte scheppen voor leren, inclusief het ma-

ken van vergissingen en fouten.
•  Hij kan verwachtingen duidelijk maken en eisen stellen 

aan leerlingen
•  Hij kan het zelfvertrouwen van leerlingen stimuleren, 

hen aanmoedigen en motiveren, onder meer in het 
kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding.

•  Hij heeft oog voor de sociaal-emotionele en morele 
ontwikkeling van zijn leerlingen en doet daar recht 
aan. In de context van beroepsgericht onderwijs gaat 
het hier ook om de begeleiding van de leerling bij het 
ontwikkelen van beroepsidentiteit.

•  Hij kan ontwikkelings-, gedragsproblemen en gedrags-
stoornissen signaleren en indien nodig met hulp van 
collega’s oplossingen zoeken of doorverwijzen. 

•  Hij kan zijn onderwijs en zijn pedagogische omgang 
met zijn leerlingen uitleggen en verantwoorden.

•  Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met an-
deren die vanuit hun professionele verantwoordelijk-
heid bij de leerling betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld 
begeleiders van het leren op de werkplek en (indien de 
leerling nog niet volwassen is) ouders.

•  Hij is in staat tot kritische reflectie op zichzelf in de 
pedagogische relatie.

•  Hij kan zijn eigen grenzen bewaken.
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Dit betekent volgens ouders en leerlingen dat de docent zich aan 
afspraken houdt, snel ziet wanneer een leerling iets niet snapt of 
tijdens de les vaker om hulp zou moeten vragen. 

Een school heeft meerdere mogelijkheden om ‘relatie’ te be-
vorderen. Een middel is de mentor zoveel mogelijk les te laten 
geven aan de ‘eigen’ klas. Het vereist brede of meer bevoegdhe-
den van mentoren, maar kan ook worden gerealiseerd met een 
aangepast curriculum met meer zelfwerktijd voor leerlingen 
(bijvoorbeeld via lespleinen), waardoor de mentor een meer 
coachende, begeleidende rol heeft. Een tweede mogelijkheid is 
om mentoren meerdere schooljaren te koppelen aan een klas. 
De investering van de mentor in de contacten met leerlingen 
en ouders betaalt zich later dubbel en dwars uit. Er is meer 
continuïteit in de begeleiding en de mentoren hoeven minder 
tijd te investeren in de overdracht van leerlingendossiers. Een 
derde alternatief is het ‘team-stamgroepen model’. Hierin draagt 
een kleine groep docenten de verantwoordelijkheid voor het 
onderwijs aan een beperkt aantal klassen. De docenten/men-
toren geven les aan elkaars klassen, zodat meer eigenaarschap 
bij docenten wordt gerealiseerd en afspraken over begeleiding 
van leerlingen op een veel natuurlijker manier plaats kunnen 
vinden. 
 
De wijze waarop scholen de begeleiding gestalte geven doet er 
dus toe. De verschillen tussen scholen hierin zijn significant. Uit 
de reacties van ouders en leerlingen is op te maken dat het niet 
om ingewikkelde en moeilijk eigen te maken competenties van 
mentoren en docenten gaat. Het belangrijkste is dat leerlingen 
en docenten elkaar zien staan. Daar zijn leerlingen én docenten 
bij gebaat. •
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