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 INTERVENTIE
 naar aanleiding van het onderzoek : Het Domino Effect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NiemaNd mag meer vaN NiemaNd zijN” (Winsemius, 2009) 
 

“What matters is the view of the student. Whether there are objective grounds for mismatch is not 

necessarily of direct importance to the issue of individual departure. In most situations, what matters 

is whether the individuals perceive themselves as being incongruent with the life of the institutions, 

not whether other observers would agree with that assessment” (Elffers, 2011). 
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1. De Interventie 

Een ‘All-inn innovatie’, evidenced based met een grote ambitie, die zich manifesteert in een 

ander gedrag van docenten omdat zij meer coach dienen te worden die met leerlingen 

praten. Er dient meer structuur in het mentoraat te komen en gesprekken dienen te worden 

vastgelegd. Het doel is dat het voeren van gesprekken met leerlingen en het vastleggen van 

die gesprekken dagelijkse routine wordt. Kortom: een duurzame vernieuwing. Het doel is 

gedragsverandering dat behoort tot een nieuw routine repertoire.   

Er dient oog te zijn voor de emotionele betrokkenheid als indicator voor succes (Elffers, 

2011). 

De interventie richt zich op een informatieprobleem waarbij betrokkenheid en tijdige 

interactie een grote rol spelen. 
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2. Informatieprobleem en betrokkenheid 

 

Informatieprobleem   

 
1. Betrokkenheid: 
 
Leerlingen hebben veelal steun, sturing 
en inspiratie nodig van de docent 
annex mentor (Jolles, 2011), die tijdig 
reageert op afwezigheid (Braat, 2009) 
en die alert is voor signalen van de 
leerlingen (Ponte & Van Veen, 1994). 
Zowel leerlingen, docenten als extern 
betrokkenen bevestigen dit beeld in de 
interviews. Dit verstevigt tevens het 
gevoel bij leerlingen dat de school in 
hen geïnteresseerd is (Braat, 2010) 
(Winsemius, 2009). 
 
Zelfbeleving is een emotie en de 
mentor dient de sociale 
betrokkenheid  (Elffers, 2010) te 
versterken van de leerlingen met de 
school zodat de leerling voelt dat hij/zij 
ertoe doet (Braat, 2010), waardoor de 
gedragsbetrokkenheid zal toenemen 
(Elffers, 2011). Verzuimbeleid wordt 
positief beïnvloedt door het vergroten 
van betrokkenheid (van Liere, 2011). 
 

2. Interactie 
 

Bij afwezigheid in de 
lessen ontstaat 
veelal een een 
domino effect: 
verlies aan 
betrokkenheid, 
afname motivatie, 
afname 
schoolprestaties 
(Lecoutere, 1998) 
(Braat, 2010) 

 
 
 

3. Communicatie: 
 
Er dient iemand 
binnen de school te 
zijn die om de 
leerlingen geeft, 
niemand mag meer 
van niemand zijn 
(Winsemius, 2009).  
 
Leerlingen die 
goede relaties 
hebben met 
docenten/mentoren, 
voelen zich ook 
meer betrokken 
(Volman, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Mentor – leerlingen 
- Ouders 
- 2e en 3e lijns 

hulpverlening 
- Vorige school 
- Tijdig (Rbl, Rmc) 
- Roc (OOD en 

MBO) 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Mentor – leerlingen 
- Ouders (website, 

bellen, gesprek) 
- 2e en 3e lijns 

hulpverlening 
- Vorige school 
- Intern: tussen 

docenten, 
mentoren en 
begeleiding (zorg). 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de 
gedragsbetrokkenheid 
dient met name oog dient 
te zijn voor de emotionele 
betrokkenheid als 
indicator voor succes 
(Elffers, 2011).  
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3. Mentor reageert tijdig op afwezigheid 

 

 

Er is gekozen voor de interventie om alle docenten als mentor in te zetten en de 

gespreksstructuur vervolgens vast te leggen en in het leerlingvolgsysteem KRD te laten 

inbouwen. Mentoren gaan onderstaande procedures volgen. Ze krijgen periodiek overzichten 

van de presentiesignalen van hun mentor leerlingen, registreren de gegevens in een 

database en tijdens de rapportvergaderingen zijn er evaluaties. Op de studiedagen wordt 

geleerd van elkaar en van de opgedane ervaringen. Hiervoor is wel een mentorstructuur 

door middel van een mentorkaart en een procedure overzicht ( het ‘wat’ en het ‘hoe’) nodig 

(Bijlage 1 & 2). Collega scholen/afdelingen dienen zelf hun informatiestromen intern te 

inventariseren. 

In plaats van af te wachten totdat 

leerlingen vragen om ondersteuning, zouden scholen er goed aan doen risicoleerlingen 

actiever te benaderen om ze in staat te stellen te profiteren van de op school aanwezige 

voorzieningen en hulpbronnen (Elffers, 2011).  
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 4. INTERVENTIE, MECHANISME,OUTCOME

 Interventie  Mechanisme  Outcome   

Een ‘All-inn innovatie’, 

evidenced based met een 

grote ambitie, die zich 

manifesteert in een ander 

gedrag van docenten omdat 

zij meer coach dienen te 

worden die met leerlingen 

praten. Er dient meer 

structuur in het mentoraat te 

komen en het voeren van 

gesprekken met leerlingen en 

het vastleggen ervan wordt 

dagelijkse routine. Kortom: 

een duurzame vernieuwing. 

Het doel is 

gedragsverandering dat 

behoort tot een nieuw routine 

 repertoire.

  
 De docent wordt ook mentor. 

  
  

Voor het vavo specifiek is een 

 mentorkaart ontwikkeld.

1. Inputfase: mentor 

controleert dossiers en 

rooster: minder 

fouten/onvolledig-heden die 

positief kunnen werken op de 

zelfbeleving (zie conceptueel 

model). 

 

 

2. Throughputfase: 

gedurende het proces zal de 

sociale betrokkenheid van de 

school met de leerling 

versterkt worden, de 

schoolbeleving en 

zelfbeleving zal versterkt 

worden en daardoor de 

(gedragsmatige) 

betrokkenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Outputfase: 

leerlingen die ondanks alle 

inspanningen in het 

afglijproces raken zijn nu wel 

in beeld.  

- Minder fouten in roosters 

- Dossiers compleet 

(inspectie) 

- Bij examens zijn 

faciliteiten zoals bij 

dyslexie goed geregeld 

- Positieve school- 

zelfbeleving 

  
- Aanwezigheid in de klas 

neemt toe en het domino 

effect wordt deels 

voorkomen. 

- Tijdsbesparing 

- Niemand is meer van 

niemand 

- De school grijpt wel veel 

eerder in bij afwezigheid. 

- Leerlingen worden beter 

gevolgd en presentie 

wordt gekoppeld aan 

cijfers (rapporten) 

  

 

- Leerlingen worden 

eerder uitgeschreven en 

tijdig binnen het ROC 

aan een Mbo opleiding 

geholpen. 

- Minder fouten inspectie 

(op weg naar een 

excellente school) 
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5. Een positief hefboom effect (dynamiek) door frequenter contact met 

leerlingen 

 

Docenten dienen naast vakdocent ook mentor (coach) te worden van hun leerlingen. De 

eerste interventie richt zich op het bereiken van meer: ‘maatwerk binnen massaproductie’ 

zodat leerlingen minder snel in een afglijproces geraken waarbij de motivatie, inzet van het 

huiswerk en betrokkenheid bij de school steeds verder afnemen (Braat, 2010). Er kan een 

dynamiek ontstaan dat zorgt voor ander gedrag door middel van aandacht, praten en 

frequent contact tussen docent-leerling door een lijst bij te houden van leerlingen die er niet 

waren de vorige les, die leerlingen daarop aanspreken, en de andere leerlingen belonen. En 

daarnaast frequent contact met de mentoren. Steunen, sturen, aandacht geven, 

aanmoedigen, positieve feedback, dat werkt bij vavo leerlingen die veelal in meer of mindere 

mate negatieve onderwijservaringen hebben gehad. Die aandacht heeft gevolgen, dat werkt.  

Preventieve interventies gericht op de leerling en mentorinterventies en interventies met 

positieve beloningen voor aanwezigheid kunnen positieve effecten bereiken in het 

voorkomen van schoolverzuim (Braat, 2010).  Laat pubers vooral niet hun gang gaan (Jolles, 

2011). M.a.w. met als doel het domino effect voorkomen. Het effect van leerlingbegeleiding 

is het grootst als je als docent alert bent voor de signalen van leerlingen (Lecoutere, 1998). Er 

dient gehandeld te worden vanuit de basisprincipes: voortdurende interactie tussen docent 

en leerling en het onderscheid tussen signaal en oorzaak.  

Mentor zijn is m.a.w. geen “tussendoortje”.  Er dient stilgestaan te worden bij de beleving 

van de leerling. Elke interventie van de docent heeft een signaalfunctie naar de klas en 

verzuimgedrag is vaak een veruiterlijking van dieperliggende oorzaken (Lecoutere, 1998). De 

interne betrokkenheid dient toe te nemen. 

Door frequenter contact te hebben met de leerlingen en de ouders (externe betrokkenheid) 

verwacht ik dat de leerlingen meer als  “maatwerk binnen massaproductie” behandeld 

worden en zij sterker voelen dat de school in hen geïnteresseerd is. Daarnaast raakt de 

school ook beter bekend met de persoonlijke situatie van de leerlingen wat betreft motivatie, 

capaciteit en gelegenheid, zodat zij beter en meer op tijd verwezen kunnen worden naar 2e 

en 3e lijns zorgverleners binnen dan wel buiten het ROC. Hierdoor ontstaat ten gevolge van 

de tripartite betrokkenheid van leerlingen, ouders en docenten annex mentoren een sterke 

wisselwerking waardoor het negatieve domino effect van de leerlingen eerder geconstateerd 

en wellicht deels voorkomen kan worden en er een positief domino effect kan ontstaan in de 

steun, sturing en hulpverlening t.a.v. de leerlingen. Er ontstaat meer grip op de leerlingen. 

Deze investering zou op lange termijn tijd en geld kunnen besparen voor de organisatie 
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omdat er de laatste jaren relatief veel tijd en energie opgaat in leerlingen die niet of amper 

komen. Naast het frequentere en meer consequente contact met de leerlingen zou ik voor 

geheel ROC Leiden graag de interne mentortrainingen van weleer (Patricia Danckaerts, 

Wijlen Jan Hesp) terugzien, zodat er een meer evenwichtige begeleiding wordt geboden en 

de motivatie van de leerlingen nog meer kan toenemen. Gezamenlijke interne 

docententrainingen die niet leiden tot lesuitval, waarbij iedereen aan bod komt, bleken in 

Finland ook veel effectiever te zijn dan de trainingen waar iedereen 1 of 2 dagen van school 

weg is (en lesuitval ontstaat). De interne betrokkenheid zal eveneens toenemen .  Daarnaast 

kan de begeleiding kwalitatief wetenschappelijk verantwoord ingezet worden. Belonen is het 

effectiefste middel om gedrag te veranderen via het ABC-model (Rietdijk, 2009).  Ten gevolge 

van de tripartite betrokkenheid verwacht ik dat het dubbele negatieve effect: leerlingen met 

slechte cijfers en slechte presentie die te laat in beeld  

komen (vrijwel) geheel verdwenen zal zijn. Samenvattend dient maatwerk door middel van 

interactie dor docenten annex mentoren met leerlingen en ouders eerder, frequenter, 

consequenter en met meer gelijkgestemde inhoud en intensiteit plaats te vinden zodat er 

minder kans bestaat op het ontstaan van het domino effect. Daarnaast dienen intern en 

extern betrokkenen in de 2e en 3e lijns hulpverlening eerder, frequenter, consequenter te 

worden geïnformeerd. 

  



 
 

9 
 

6. De rol van het mentoraat 

 

De rol van het mentoraat wordt benadrukt in een ander onderzoek (Fiddelaers-Jaspers, 

Zuylen, 1999). Bij diverse vakken, in contact met vakdocenten c.q. vakbegeleiders doen 

leerlingen ervaringen op. Ze krijgen feedback op hun handelen en reflecteren met de docent 

op hun functioneren. Er zal een plek en een moment moeten zijn waar de verbanden gelegd 

worden tussen die diverse ervaringen. Er moet een persoon zijn die de informatie verzamelt 

en hieruit samen met de leerling conclusies kan trekken. Deze momenten vormen de kern 

van het leerproces van de leerling. Dat leerlingen in de bovenbouw geen begeleiding nodig 

hebben, is een vreemde gedachte in vergelijking met de ontwikkelingen die in het 

bedrijfsleven plaatsvinden. Steeds meer wordt ook voor volwassenen begeleiding zinvol 

geacht. Dat gebeurt in de vorm van persoonlijke coaching, jobcoaching, supervisie, 

werkbegeleiding, collegiale consultatie en sessies op de hei. Ook in het onderwijs is die 

tendens zichtbaar. Hoe kan de gedachte dan postvatten dat jonge mensen dat niet nodig 

hebben?  

  



 
 

10 
 

Bijlagen: 

Mentorkaart (stroomdiagram) 

Procedure overzicht 
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Bijlage 1 Mentorkaart 

 

r 

 

             

            

            

            

            

    

 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

        

        

 

     

 

Mentor: 
Steunende coach (Jolles, 2011) 

Inspelen op havo leerlingen 
(Gloudemans & Nieuwland, 2007) 

Betrokkenheid(Volman, 2011) 
Niemand mag meer van niemand 

zijn(Winsemius, 2009) 
Alert voor signalen van leerlingen 

(Ponte & Veen, 1994) 
 
 
 
 
 

Rol mentor (Marzano & 
Miedema, 2011) (Vermunt, 
2006), leren studeren, plannen: 
pta/ jaarrooster,  structuur, 
uitstelgedrag, gebruik je hersens 
(Brandhof, 1998), (Jolles, 2011), 
kennisdelen (Nonaka & Takeuchi, 
2003) 

 
 

P. Schaaf Counselor, zie portaal 
voor bereikbaarheid. 

R.Hes@rocleiden.nl 
 
 

Vroegtijdig en adequaat reageren op verzuim (Braat, 
2009) 

Verzuimsignalen: automatisch door KRD (vraag aan 
Willem) en/of d.m.v. het printen van overzichten 

mentorleerlingen (DA kan helpen). 
Effectief docenten gedrag:  (Vos, 2009), (Goei, 2010) 
The power is in your hands:  4 soorten feedback: (Hattie 

& Timperly, 2007) 
 

De invloed van sociale en onderwijsinhoudelijke ervaringen is groter dan van gedragsmatige 
betrokkenheid, gedragsmatige betrokkenheid en schoolprestaties zijn relatief  eenvoudig te 

monitoren(verzuimgegevens & cijfers), om een goed beeld te krijgen van de emotionele 
betrokkenheid is het nodig regelmatig gesprekken met hen te voeren (Appleton, Christenson, & 

Furlong, 2008), (Elffers, 2011) 

2e lijns hulp, 
intern verwijzen 

actie mentor 
Actie mentor 

Extern
e Begeleiding: 
www.kansen

waaier.nl 
 

ROC: OOD = onderwijsondersteunende 
dienst, leerproblemen, verzuim, 

gedragsproblemen, hulpverlening, psychische 
problemen, studiehouding, motivatie, 

opleidingsniveau, dyslexie, privé problemen, 
verslaving, faalangst en beroepskeuzetest. 

 

< 18: Leerplichtmeldingen via ib-groep.nl 
door decanen na mentorinterventies (email, 
telefonisch, gesprek met leerling en ouders)  

Voor RMC 18+ meldingen gelden dezelfde 

IZO: W. Roobol/R.Hes, counselor 
op afroep, leerplichtambtenaar 

Intern ZAT 
(zorg advies team) 

ROC via 

Actie 
mentor 
indien 

interventies 
niet beoogde 

resultaat 
 

Informatie geven:  
bereikbaarheid mentor, 

portaal.rocleiden.nl , 0715824570 
ziek- =dagmelding,   

Mentoraat vavo (c) 2012 

mailto:R.Hes@rocleiden.nl
http://www.kansenwaaier.nl/
http://www.kansenwaaier.nl/
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Bijlage 2 Procedures bij afwezigheid 

 

Bijlage 2: De procedures bij afwezigheid leerling  in het kort: 

 (contact, contract, uitvoering afspraken en daar volgende keer op terugkomen) 

 1. Mentor reageert steeds op afwezigheid (Braat, 2009). Mentor belt en/of mailt zo spoedig mogelijk, 

emailadres ouders staat onder relaties.  Mentorgroepen en aanwezigheid zijn in KRD te raadplegen. Mentor 

maakt onderscheid tussen minderjarigen (afspraak met ouders) en meerderjarigen. 

Stagiaire ondersteunt het regelmatig en tijdig bellen van afwezige leerlingen. 

2. Mentor legt reden afwezigheid vast: notities KRD en maakt vervolgafspraak (bij minderjarigen ook met 

ouders) en geeft eigen bereikbaarheid aan. 

3. Mentor kan intern verwijzen (P. Schaaf / Renée Hes, examencommissie, DA: persoonsgegevens actualiseren). 

Feedback en overleg met betrokkenen over vervolg. 

4. Als bovenstaande niet tot gewenst resultaat leidt, seint mentor de trajectbegeleider in (voor havo, 

vwo: Wilco en voor vmbo: Renee) zodat zij leerplicht of voor 18+ leerlingen het rmc kunnen melden via ib-

groep.nl. Trajectbegeleiders kunnen leerlingen voordragen voor het IZO overleg en evt. voor het ZAT-team. 

5. Trajectbegeleiders kunnen leerlingen ook aanmelden bij OOD van het ROC (diverse hulpvragen mogelijk: 

motivatie, gedrag, verzuim, etc.). Mentor geeft hulpvraag aan. Mentor is op de hoogte van eventuele externe 

instanties die al in beeld zijn. 

6. Uitbestede leerlingen: indien leerlingen hun uitbesteding niet of onvoldoende waarmaken dient ook Gerard 

Scheltens op de hoogte te worden gesteld, zodat hij de dagschool op de hoogte kan stellen. 

7. Mentor koppelt tijdens rapportenvergaderingen de cijfers aan de presentie (gedragsmatige betrokkenheid). 

Emotionele betrokkenheid van de leerlingen volgt uit de gesprekken en wordt eveneens vastgelegd in KRD. 

Tijdens vergaderingen kunnen we hierop terugkijken om er iets van te kunnen leren voor de toekomst  en 

kennis kunnen delen (Nonaka & Takeuchi, 2003). 

8. Om 'blindgangers' te voorkomen melden docenten leerlingen die amper of niet komen en/of geen toetsen 

maken extra bij de betreffende mentoren ! Niemand mag meer van niemand zijn. 

 

 

 

 

 


