
1� over onderwijs

“De invloed van volwassenen op de jeugd wordt overschat. 
Leeftijdgenoten hebben vanaf de puberteit een toenemende 
invloed op elkaar. Naast 
het formele, schoolse 
leerproces is er sprake van 
een belangrijk informeel 
leerproces onder jongeren, 
dat we veel meer moeten 
waarderen en benutten.” 
Een opvallende stelling 
van dr. Pauline Naber, 
lector Leefwerelden van 
Jeugd aan de Hogeschool 
Inholland. Zij bepleit 
dat de jeugd zelf wordt 
betrokken bij dit leerproces. Dat kan op allerlei manieren. 
“Laat oudere leerlingen de jongeren  coachen, organiseer 
als school ontmoetingen tussen groepen jongeren, doe meer 
met sociale netwerken van jongeren.”  
Naber zit hiermee op de lijn van de Onderwijsraad de ervoor 
pleit de sociale netwerken van de jeugd positief te benutten. 
Genoemd worden groepsactiviteiten in en buiten de les 
en het invoeren van een leerlingmentoraat. Daarnaast 
kunnen scholen ouders ondersteunen bij de opvoeding 
van hun kroost.
Aanleiding voor het nadenken over de sociale vorming van 
de jeugd is de confrontatie op school, op straat en in het 
uitgaansleven met toenemende intolerantie, discriminatie 
en asociaal gedrag. Minister Van der Hoeven is er bezorgd 
over en vroeg daarom advies aan de Onderwijsraad. Citaat 
uit haar adviesaanvraag: ‘Incidenten zoals de moord op Theo 
van Gogh, kunnen leiden tot tegenstellingen tussen groepen 
en een mogelijke bedreiging vormen voor de veiligheid op 
scholen.’ Volgens Pauline Naber komt dit probleemgedrag 
voort uit gebrek aan binding van jongeren met ouders, 
school en samenleving. “Daar kunnen scholen wel wat aan 
doen. Maak de leerlingen medeverantwoordelijk voor hun 
school en leg er de nadruk op dat de school niet alleen vei-
lig, maar ook leuk kan zijn. Als kinderen zich niet prettig 
voelen op school, zich niet gebonden voelen, kan dit leiden 
tot schooluitval. Met alle gevolgen van dien.” 

Vertrouwensleerlingen
Naber verwacht veel van het leerlingmentoraat, dat op 
sommige scholen al bestaat. “Uit onderzoek is al vast komen 
te staan dat leerlingen met bepaalde problemen eerder 
medeleerlingen in vertrouwen nemen dan een leraar. 
Daardoor kunnen deze vertrouwensleerlingen veel eerder 
(beginnende) conflicten en pesterijen signaleren dan leraren. 
De school moet die vertrouwensleerlingen wel goed bege-
leiden, ze mogen niet te zwaar belast worden of semihulp-
verleners worden. De verantwoordelijk ligt uiteindelijk bij 
volwassenen.” 

De jeugd komt de laatste jaren nogal 

eens negatief in het nieuws. Grof 

taalgebruik, pesten, drankmisbruik, en 

zinloos geweld. Uitingen van asociaal 

en intolerant gedrag. De Onderwijsraad 

kwam onlangs in een advies met een 

scala aan ideeën over de rol van het 

onderwijs bij de sociale vorming van 

de jeugd. Over Onderwijs vroeg een 

reactie aan dr. Pauline Naber en bracht 

een bezoek aan het Stedelijk Dalton 

Lyceum in Dordrecht, waar een aantal 

van die ideeën al succesvol is ingevoerd.

‘Invloed leeftijdgenoten beter benutten’
Sociale vorming op school

‘De invloed 
van volwas-
senen op de 
jeugd wordt 
overschat’
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Pauline Naber: “Er is een informeel leerproces onder 
jongeren dat we veel meer moeten waarderen”
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‘Invloed leeftijdgenoten beter benutten’
Verder kan de school invloed uitoefenen op groepsvorming 
onder leerlingen. Vaak worden groepen gevormd op basis 
van etnische afkomst of niveau. “Vriendschap kun je niet 
dwingen”, zegt Naber, “maar een school kan wel ontmoetin-
gen tussen groepen stimuleren of nieuwe groepen creëren 
die niet vanzelfsprekend totstandkomen. Bijvoorbeeld tussen 
vwo’ers en vmbo’ers. Laat ze eens met elkaar kennismaken, 
dan ontstaan er misschien positieve contacten in plaats van 
vooroordelen en tegenstellingen.” 
Het Britse huizensysteem dat de Onderwijsraad in het advies 
naar voren brengt, spreekt Naber aan. In Engeland worden 
kinderen bij hun entree in het voortgezet onderwijs inge-
deeld in een ‘huis’: een verticale groep leerlingen van alle 
leerjaren. “Hoe dat werkt is goed te zien in de Harry Potter-
films en -boeken”, zegt Naber. “Er ontstaat een groeps-
gevoel, waarbij leerlingen van verschillende klassen met 
elkaar in contact komen en met andere ‘huizen’ van de 
school de competitie aangaan in sport of debatteren.” 
Scholen kunnen ook op andere manieren zo’n ‘huiskamer-
gevoel’ bewerkstelligen. Een school in Amsterdam heeft 
bijvoorbeeld een huiskamer gecreëerd voor de allerlastigste 
groep leerlingen van de school. Eerst wordt er gewerkt aan 
veiligheid en saamhorigheid, daarna pas aan schoolprestaties. 
Ziet Naber ook een taak voor ouders? “Sommige ouders 
hebben behoefte aan tips over opvoeden. Scholen kunnen 
wellicht ontmoetingen tussen ouders onderling organiseren. 

Een ouderavond over bijvoorbeeld over grenzen stellen of 
huiswerk maken, kwesties waarmee veel ouders zitten, onder 
leiding van een docent of externe deskundige.” Als lector 
aan de Hogeschool Inholland ziet Pauline Naber zeker een 
opdracht voor de opleidingen van docenten. “Daar moet 
meer aandacht komen voor het omgaan met kinderen uit alle 
sociale milieus en culturele achtergronden. Het is niet genoeg 
om vakkennis te hebben. De sociale taak van docenten moet 
nadrukkelijker in de opleiding aan de orde komen. Gelukkig 
hebben de meeste opleidingen daar steeds meer oog voor.” 

Dalton Lyceum
Voor het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht is het geen 
nieuws wat de Onderwijsraad en dr. Pauline Naber promo-
ten. Op de havo/vwo-locatie aan de Overkampweg wordt al 
jaren succesvol gewerkt met leerlingmentoraat en groeps-
vorming buiten de klassen. “We hebben hier weinig regels, 
de sfeer is goed en er zijn niet veel spijbelproblemen”, zegt 
locatie-directeur Jan Vlot. 
Op het Dalton Lyceum is het al jaren de gewoonte dat zo’n 
twintig vierdeklassers worden aangesteld als leerling-mento-
ren voor brugklassers. De ouderejaars melden zich daar vrij-
willig voor aan en krijgen dan een korte cursus. “We horen 
inmiddels dat de huidige vierdeklassers het graag doen, 
omdat ze het zelf indertijd als heel prettig hebben ervaren”, 
zegt Vlot.
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Het leerlingmentoraat is al jaren een succes 
op het Dalton Lyceum in Dordrecht.



Brugklassers over hun leerling-mentoren: “Ja, sommige 
vragen stel ik liever een ouderejaars dan aan een leraar”, 
geven ze toe. “Het is ook leuk om een paar grote leerlingen 
te kennen. Om op de gang interessant met ze te praten”, 
giechelen een paar meisjes. 
De leerling-mentoren gaan mee met het kennismakingskamp 
voor de brugklassen en zijn steeds aanwezig bij het mentor-
uur. “We deden dan vaak een spelletje, het moet voor die 
kinderen toch leuk zijn op school”, vertelt een zesdeklasser, 
die leerling-mentor is geweest. 
Vlot: “Wij vinden het belangrijk dat er een vertrouwens-
relatie ontstaat. Daardoor kunnen die leerling-mentoren 
signalen opvangen. Als het nodig is geven ze die door aan 
de mentor, maar soms helpen ze een brugklassertje met een 
enkele opmerking al weer goed op weg. Je moet ook voor-
komen dat elk kleinigheidje wordt opgeblazen, daar help 
je die kinderen ook niet altijd mee. De leerling-mentoren 
voelen dat meestal goed aan. Ze helpen de eersteklassers 
ook met hun vakken en ze doen leuke dingen. Het loopt 
overigens tamelijk geruisloos, maar dat is goed. Iedereen is 
er tevreden over.”

Nieuwe groepen
Het dalton-onderwijssysteem is bij uitstek geschikt om de 
leerlingen in steeds nieuwe groepen te laten samenwerken. 
“Het hoort bij dit onderwijsconcept dat leerlingen van ver-
schillende leerjaren met elkaar in een groep werken. Dat 
gebeurt dagelijks in het daltonuur, waarin de kinderen zelf 

kiezen met welk vak ze aan de slag willen. Kinderen zijn 
geneigd anderen te helpen en dat kan dan ook. Maar ook 
op de wekelijkse middag voor cultuur, sport en maatschap-
pij, ons CSM-programma voor de onderbouw, vormen zich 
weer nieuwe groepen. Sommige kinderen zijn dol op sport, 
anderen zijn actief in het theatertje. In het onderdeel maat-
schappij kunnen ze vrijwilligerswerk doen. Het vrije kiezen 
om CSM in te vullen levert steeds weer verschillende groe-
pen op, waarbinnen kinderen zich veilig voelen”, aldus Vlot.
Het Dordtse Dalton Lyceum beschikt over drie locaties: vwo, 
vmbo-t/havo en vmbo k/b. Elk gebouw heeft zijn eigen 
cultuur. Op de vmbo k/b-locatie zijn ongeveer zeshonderd 
leerlingen verdeeld over vijf units met elk een beperkt 
docententeam en een eigen plek voor elke klas. “Dit bracht 
veel rust op die locatie, de units werden zichzelf controle-
rende eenheden. Maar op de vwo-locatie is zo’n indeling 
niet nodig. Vwo’ers kunnen goed omgaan met verschillen in 
gedrag en cultuur. Dan wil ik ze die uitdaging ook geven.” 

Er is geen groepsvorming dwars door de niveaus heen en 
daartoe ziet Vlot ook weinig kansen. “Dat wordt met drie 
verschillende locaties lastig te organiseren en het kost tijd. 
Onze primaire taak is tenslotte die leerlingen een diploma 
bezorgen.” 

Conflicten
Het Britse ‘huizensysteem’ met zijn verticale groepen roept 
bij Vlot twijfels op. “Ik ben bang dat juist die continue com-
petitie tussen die huizen conflicten in de hand werkt”, zegt 
hij. “Er moet niet te veel competitie zijn en dat moet altijd 
in wisselende teams gebeuren. Kijk maar eens wat je bij 
voetbalsupporters tegenkomt: dat zijn groepen die een lang-
durige competitie aangaan en erg socialiserend werkt dat 
niet.” Ook het organiseren van opvoedingsworkshops voor 
ouders ziet hij niet zitten. “Daar zijn onze docenten niet 
voor opgeleid”, vindt hij. “Het kan wel een taak zijn voor de 
ouderraad om zoiets te regelen met externe deskundigen.” 
Het Dalton Lyceum houdt vast aan zijn eigen concept, voor 
zover dat succesvol is. “De resultaten worden inderdaad niet 
gemeten. Dat is ook lastig omdat de schoolbevolking steeds 
verandert. Wat tien, vijftien jaar geleden een goede metho-
de was, slaat nu niet meer aan. En wat in de ene groep goed 
werkt, past niet bij elke 
groep leerlingen. Daarom 
ook is het moeilijk om 
´good practice´-ervaringen 
door te geven”, vindt Vlot. 
Moet de minister geld uit-
trekken voor bijvoorbeeld 
het instellen van een leer-
lingmentoraat?  “Het kost 
inderdaad geld, want er 
is personeel nodig om die 
leerling-mentoren te bege-
leiden. Dat onttrekken we 
aan de formatie en dat kan dus bekostigd worden. Maar 
allerlei aparte subsidies voor allerlei activiteiten passen weer 
niet in de deregulering. Als school heb je veel werk aan het 
verantwoorden van al die subsidiepotjes`, besluit Vlot.

Lucy Beker

‘Een 
vertrouwens-
relatie tussen 
leerlingen is 
belangrijk’

Jan Vlot: “We hebben hier op school weinig regels, de 
sfeer is goed en er zijn niet veel spijbelproblemen.”
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