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1. Een blik op afstroom 

Ismintha Waldring
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Mentoring Urban Talent: 
waarom eigenlijk?

²Aandacht vanuit VWO en gymnasia in Rotterdam en Amsterdam voor het relatief grote 

percentage leerlingen met een lage sociaaleconomische status en/of migratie 

achtergrond dat in de derde of vierde klas afstroomt naar een lager onderwijstype.

²Verlies aan grootstedelijk talent

²Vanuit een social justice perspectief zou alles gedaan moeten worden om deze leerlingen 

te behouden voor de onderwijstypes die toeleiden naar de universiteit.
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En? Klopt dat “gevoel” van de scholen?
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“Het is fijner om te zakken naar 4 havo,
maar op langere termijn is het beter om 

te blijven zitten.”

Afstroom van grootstedelijk talent: cijfers en percepties 
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Onderzoeksvragen

1. Wat zijn de precieze percentages van leerlingen op het vwo die afstromen 

in Nederland, en in Rotterdam en Amsterdam in het bijzonder? 

2. Zijn er verschillen tussen de leerlingen in migratieachtergrond en/of          

sociaal-economische achtergrond?
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Methoden

Op basis van geanonimiseerde CBS data

²samenstelling van de groep 8 leerlingen in schooljaar 2014/2015 

²op welk niveau de leerlingen zich na drie jaar, in het schooljaar 2017/2018, bevinden

Op basis van 14 semi-gestructureerde interviews 

²ervaringen van afstromers in het schooljaar 2018/2019
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Leerlingen uit groep 8 
in Amsterdam en Rotterdam

²Naar migratieachtergrond blijkt dat een meerderheid van de groep 8 leerlingen in deze steden een 

migratieachtergrond heeft (ruim 60% in Amsterdam en ruim 50% in Rotterdam)

• Landelijk: 20%

² In Amsterdam en Rotterdam behoort zo’n 30 procent tot de laagste inkomensgroepen

• Landelijk: 15%

²Aandeel huishoudens in de hoogste inkomensgroep kleiner in Amsterdam en Rotterdam (rond de 40 procent) 

• Landelijk: 55%

Samengevat kenmerken de leerlingenpopulaties van Amsterdam en Rotterdam zich door een veel groter aandeel leerlingen met een 

migratieachtergrond, en meer leerlingen uit lager opgeleide (hoogstens mbo niveau 2) en minder welvarende gezinnen dan in de rest van 

Nederland. 
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Naar het vwo in Amsterdam en Rotterdam

²Amsterdam: 24% van alle groep 8 leerlingen kreeg vwo advies in 2014/2015

²Rotterdam: 20% van alle groep 8 leerlingen kreeg vwo advies in 2014/2015
• Landelijk: 18%

²Sterke ondervertegenwoordiging van leerlingen (sterker in Amsterdam en Rotterdam dan landelijk)

• met een niet-westerse migratieachtergrond; 

• met ouders die geen hoger onderwijsdiploma hebben, en 

• uit huishoudens met lagere inkomens. 

Deze cijfers geven aan hoe bijzonder het is dat leerlingen uit ondervertegenwoordigde groepen 

terechtkomen op het Amsterdamse of Rotterdamse vwo.
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Afstroom

²Voortijdige afstroom lijkt zich vooral voor te doen onder de reeds ondervertegenwoordigde 

groepen in het vwo. 

²Amsterdam: De afstroom onder scholieren met migratieachtergrond (10 procent) is meer dan 

tweemaal zo hoog als onder scholieren zonder migratieachtergrond (4,6 procent). 

²Rotterdam: Hoe hoger de inkomensgroep, des te lager de afstroom. 
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Percepties van afstromers

Hoe kijken afgestroomde leerlingen aan tegen de oorzaken van hun 

afstroom, hoe hebben ze de afstroom ervaren en wat was de impact 

van afstroom?
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De eerste jaren op het vwo

“Ik weet er niet zo heel veel meer van, maar ik weet dat mijn derde leerjaar was 

wel echt de moeilijkste tot nu toe. De eerste was, denk ik, niet zo moeilijk. 

Gewoon naar school gaan, je doet je ding. De tweede was, volgens mij, 

volgens mij ging ik net, net over, met een 5,5 ofzo dus daar had ik wel geluk. En 

de derde was wel echt, jawel, echt moeilijker. Er was wel echt een groot 

verschil en dat komt echt door de vakken, denk ik, die je erbij krijgt.”

(afstromer uit Amsterdam)
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Drie profielen van afstromers

① de “traditionele” afstromer: de leerlingen die teveel tekorten 

hebben en of moeten doubleren of afstromen;

② de “strategische” afstromer: de leerlingen die om een bepaald 

profiel te kunnen kiezen zelf besluiten af te stromen, en 

③ de “onnodige” afstromer: de leerlingen die over zijn naar 4 vwo, 

maar desondanks kiezen voor afstroom naar 4 havo.
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De “traditionele” afstromer

“Maar cijfers, ja, zeg maar, natuurkunde en scheikunde, daar had ik echt veel 

moeite mee, en daardoor ben ik gezakt en ook bij Engels. Dus ja, dat werd dus 

gezegd. Je mag alleen met twee tekorten overgaan en ik had dus drie.”

(afstromer Amsterdam)
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De “strategische” afstromer

G: Nee, zelf. Of ik kon gewoon naar de 

vierde [vwo] gaan en E&M doen. Maar dat 

wilde ik niet. Dus ik kon dan naar de vierde 

[havo] gaan en N&T blijven doen.”

“I: En die keuze he, om 

naar 4 havo te gaan. Heb 

je dat zelf die keuze 

gemaakt of school?

(afstromer Rotterdam)
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De “onnodige” afstromer
“I: Ja, ja, had je het moeilijk in 3 vwo?

G: Eigenlijk was ik gewoon over [naar 4 vwo], het was puur voor mezelf, want het zou steeds 

moeilijker worden, dat had de docente aangegeven, dat het heel moeilijk gaat worden nog. Dat 

dit nog maar het begin is, dus ik dacht van, ok, ik kan havo makkelijk aan, want dat is eigenlijk 

mijn niveau en vwo is nog een uitdaging. Dus ik dacht, zal ik het blijven doen of toch naar havo 

gaan? Dus ik heb ervoor gekozen naar havo te gaan. 

I: Dus je was eigenlijk over?

G: Ja. Ik was eigenlijk over.”

(afstromer Amsterdam)
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Conclusies
²Afstroom lijkt zich vooral voor te doen onder de reeds ondervertegenwoordigde groepen 

in het vwo. 

²Afstroom als doorlopend proces

²Weinig animo voor zitten blijven

²Steun van ouders is enerzijds positief, anderzijds weinig druk

²Scholen bieden steun, maar afstromers zijn ook kritisch

²Meer oog voor korte termijn (niet blijven zitten) en lange termijn doelen (op vwo blijven)

²Mentoring kan een brugfunctie vervullen
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2. Mentoring als interventie 

Guusje Tavecchio

18
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2. Interventie Mentoring Urban Talent
Mentoring als interventie om afstroom tegen te gaan

① Wat zijn de uitgangspunten van de MUT methode?

② Hoe kan de MUT Methode toegepast worden?

③ Wat zijn de belangrijkste leringen 

19

① a. Theoretische Uitgangspunten 
MUT Methode

² Contextuele Factoren (El Hadioui, 2010): de discrepantie tussen school-, thuis- en straatcultuur leidt tot 

een ‘pedagogische mismatch.’ De mentor kan een spil zijn tussen de leefwerelden door het sociale netwerk 

te analyseren en mobiliseren. 

² Individuele Factoren (Dittrich, 2014): motivatie en meta cognitieve vaardigheden hebben invloed op 

studiesucces. De mentor kan vanuit tutoring ondersteunen bij het organiseren en omgaan met hindernissen.

² Het geloof en weet hebben van eigen kunnen (self-efficacy, Bandura, 1986) weerspiegelt het samenspel 

tussen individuele en contextuele factoren. De mentor kan vanuit een sterkte/zwakte analyse de mentee

ondersteunen in het verkennen en benutten van de eigen bronnen en krachten. 

20
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① b. Theoretische Uitgangspunten 
MUT Methode

Binnen de MUT methode werken we aan:

a) De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen: m.b.v. een ‘deep similarity approach’ (o.a. 

Mitchel et al., 2015; Tavecchio 2020). 

b) De cognitieve ontwikkeling van leerlingen: toegepaste instructie en afgestemde 

informatieverschaffing ter verbetering van schoolprestaties. 

c) De sociale identiteitsontwikkeling van leerlingen: gericht op de integratie van verschillende 

identiteiten van mentees door middel van verkennen van het ‘identiteitskapitaal’ (Coté, 2006). 

21

② Hoe kan de MUT methode 
toegepast worden

De MUT methode bestaat uit een stappenplan

1) Verwachtingsmanagement: potentie versus deficiëntie benadering 

(o.a. Hudson, 2013; Freire, 1970; Gidley et al.2010; Tavecchio 2020)

2) Beginsituatie analyse: vraaggestuurde benadering (tailored)

(o.a. van Gelder, 1971; Westhoff, 1981; Rhodes 2007)

3) Didactische analyse: voorgeschreven benadering (scripted)

(o.a. van Gelder, 1971; Westhoff, 1981)

4) Uitvoer: Toolkit met 5 dimensies leerinhouden

22
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② Hoe: 5 dimensies leerinhouden
1) Goalsetting: adresseert cognitieve ontwikkeling en geloof in eigen kunnen (self-efficacy)

2) Social networking: adresseert identiteitsontwikkeling m.b.t. de pedagogische mismatch

3) SWOT & Gold: sociaal-emotionele ontwikkeling en identiteitsontwikkeling door sterkte/zwakte 

analyse

4) Studyskills: adresseert cognitieve ontwikkeling, kennis en kunde van het eigen kunnen 

(motivatie, inzet, time-management, leren leren)

5) Tutoring: adresseert cognitieve ontwikkeling, vakspecifieke instructie

23

② Hoe kan de MUT methode 
toegepast worden

QR

Maar vooral URLJ
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“Ja, de eerste lessen was natuurlijk gewoon kennismaking. En toen had ze ook 
gewoon zo leuk spelletje meegenomen en gewoon zo vragen. En dan gingen we 
elkaar beter leren kennen. En ja, toen een keer op die dag en gingen we de 
volgende les ook weer verder. En toen zagen we al dat we echt veel dingen 
gemeen hadden dus wat zei ik van 'dat vind ik ook wel leuk'. En het was echt 
gewoon, ja, best wel... Komt wel echt overeen wat we allemaal leuk vonden. En ja, 
daardoor is het volgens mij ook gewoon dat onze band wat groter werd en groeide.”

(mentee, meisje, Amsterdam)

Impressies toolkit

25

“Ja, ik had, zeg maar. Ik wilde ook vanaf het begin N&G, maar dat kon niet echt door m'n 
cijfers. Dus ik was ook best wel zelf van 'oke nou, wat moet ik dan doen? Moet ik of heel 
hard werken om mijn cijfers te verbeteren? Of toch kijken naar de andere profielen?'. 
Toen heb ik dat ook... Had ik het haar ook verteld en toen had ze een heel schema 
meegenomen. De volgende keer met welke studies kan je... Zeg maar, met welk 
profielen kan je welke studies doen. En toen bleek dat eigenlijk een studie die ik 
interessant vond kon met alle vier de profielen. En daardoor ging ik me meer ook zeg 
maar kijken naar de andere profielen of dat mij zal bevallen, zou het handig zijn voor mij. 
En uiteindelijk heb ik E&M gekozen. Dus dat was wat handig, zeg maar.”

(mentee, meisje, Amsterdam)

Impressies toolkit

26
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“Maar we moesten een keer allemaal gewoon verschillende beroepen op een papiertje 
schrijven, en moesten we er balletjes van maken. En toen moesten we het hebben over elk 
beroep, en hoe dat werkte en waarom we het wel of niet leuk zouden vinden. En daardoor 
kwam je ook bij andere beroepen uit die je normaal niet echt gelijk van zou zeggen dit lijkt me 
leuk.

I: Oké en vond je dat soort oefeningen leuk, of niet per se?

R: Ik vond het op zich wel fijn om gewoon meerdere beroepen te zien want, er waren er best 
wel veel waar ik nog nooit echt van had gehoord, dus heb ik ook wel meer interesse in 
verschillende beroepen gekregen.”

(mentee, meisje, Rotterdam)

Impressies toolkit
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verwachtings-
management

beginsituatie

Kennismaking / 
Icebraker

didactische analyse

goalsetting

social
networking

SWOT / Gold

study skills

tutoring

Het MUT 
Canvas
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③ Wat zijn de belangrijkste leringen 

²Verwachtingsmanagement: deficiëntie versus potentie  

• Aspiratie programma versus preventie programma 

²Instructie mentoren is KEY 

• Verplichting deelname training en intervisie, bewust bekwaam/onbekwaam

²Werving mentoren 

• Inbedding primair curriculum opleiding / stage 

29

3. De effecten van mentoring

Loïs Schenk

30
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Het onderzoek

Uitkomstmaten

²Zelfvertrouwen (Pintrich & de Groot, 1990)

²Motivatie (Pintrich & de Groot, 1990)

²Gevoel van verbondenheid met school (Goodenow, 1993)

²Netwerkoriëntatie (hulpzoeken) (Karabenick, 2003)

31

Onderzoek: design

²124 mentees (14.33 jaar; 45% meisje)

²66 leerlingen in controlegroep (14.13 jaar; 49% meisje)

²3 meetmomenten met vragenlijsten (voor, na en followup)

²Interviews met 13 mentees en hun mentoren

32
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Onderzoeksvraag 1

Hebben leerlingen met een mentor betere scores op de 

uitkomsten dan leerlingen zonder mentor?

33
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Interviews

²Gevoel van verbondenheid met de school

²Motivatie

35

Interviews Gevoel van verbondenheid met de school

“Ja, ik voel me gewoon prima op school, maar het is gewoon 

niet... Die mentorgesprekken hebben me gewoon niet meer 

thuisgevoel per se gegeven ofzo.” 

Mentee, jongen, Amsterdam
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Interviews
“Ik dacht gewoon, dit gaat mij op een manier helpen, en ik denk dat ik nu pas besef van, 

nou ja, het heeft me wel geholpen om te zien van… Ik vind de middelbare school, dus de 
lesstof, vind ik heel veel vakken, nou sommige vakken, vind ik niet echt heel leuk. Alleen 
het heeft me geholpen om te beseffen, ja niemand vindt de middelbare school nou 

helemaal ‘it’. Je moet er gewoon doorheen om uiteindelijk te komen waar je wilt komen.”

Motivatie

Mentee, jongen, Rotterdam
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Interviews
“Nou, ik denk dat dat vooral komt doordat mijn mentor mij en het meisje waarmee ik
in het groepje zat, ze gaf ons elke keer heel veel complimenten en ze legde ons uit…
Uhm. Ze gaf ons altijd veel complimenten en benadrukte onze goede eigenschappen
in plaats om te zeggen wat beter kon en dat hielp mij ook om mijn goede
eigenschappen te ontwikkelen. En dat heeft me wel erg gemotiveerd.”

Motivatie

(mentee, meisje, Rotterdam)
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Interviews
“Ja omdat de mentoren heel erg aanmoedigden om te leren en je hielpen 

met bijvoorbeeld plannen en op die dag doe je dit. (…) Ja, ik vind het nog 

steeds enorm moeilijk. Maar ja, ik probeer nu een leertechniek te 

gebruiken en dat helpt wel heel erg.”

Motivatie

(mentee, meisje, Rotterdam)
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Onderzoeksvraag 2

In hoeverre zijn overeenkomsten tussen mentor en mentee en 

relatiekwaliteit belangrijk voor de mentoring?

40
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Onderzoeksvraag 2

Profiteren mentees meer als ze een mentor hebben die op hen lijkt?

²Overeenkomst afkomst: geloof in eigen kunnen

²Overeenkomst gender: intrinsieke motivatie

²Relatiekwaliteit: extrinsieke motivatie

41

Interviews

“Ik was persoonlijk met [naam], onze mentor, en buiten al
het schoolgedoe was het ook heel leuk om met hem te zijn.
En in ons groepje openlijk te praten, te debatteren. Ik had
heel veel plezier, buiten het nut.”

Band met de mentor

(mentee, jongen, Rotterdam)

42
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Interviews
“Omdat, ze leek in het begin heel anders dan ik. Ze kwam heel zelfverzekerd over, maar
dat gaf me ook een beetje het gevoel dat ze mij niet zou snappen omdat ik aan het
twijfelen was over alles.” “(….) Alleen naarmate ik haar meer leerde kennen, toen ze meer
over haarzelf ging vertellen, dan merkte ik dat ze wel echt een hele goede mentor was
voor mij. Omdat zij had alles op een rijtje en dat had ik. Ik had iemand nodig die dat had en
die alles goed kon uitleggen aan mij.”

Band met de mentor

(mentee, meisje, Rotterdam)
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Conclusie

1. Hebben leerlingen met een mentor betere scores op de uitkomsten dan 
leerlingen zonder mentor?

²Geen significante verschillen tussen leerlingen met en zonder mentor. 

²Wel trends; mentoring als buffer.

²Leerlingen ervaren mentoring voornamelijk als nuttig voor hun motivatie.

44
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Conclusie
2. In hoeverre zijn overeenkomsten tussen mentor en mentee en relatiekwaliteit

belangrijk voor de mentoring?

²Leerlingen rapporteren goede band

²Overeenkomsten lijken belangrijk voor eerste klik, maar is geen voorwaarde om een

goede band te ontwikkelen. 

45

Take Aways

46
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²Hele klassen betekent heterogeniteit aan leervragen
• Tailored en Scripted Approaches nodig

²Gevoel van verbondenheid met de school is context afhankelijk
• Pedagogische mismatch een van de oorzaken afstroom

²Verwachtingen leerlingen helder maken

• Deficientie versus potentiebenadering, mentoren adequaat toerusten

²Relatie heeft tijd nodig in verdiepingsfase te komen

• Minimaal 16-20 fysieke bijeenkomsten nodig

47

Vragen bijeenkomst MUT 17 en 24 november 2021

Inspirerende subvragen ter beantwoording op de poster: Hoe nu verder? 

• Hoe kunnen scholen deze onderzoeksresultaten in hun voordeel gebruiken? 
• Hoe kunnen de scholen en universiteiten dit project voortzetten? 

Ieder groepje maakt een poster waarop zij de belangrijkste tips delen. De hoofdvraag die zij met 
het groepje proberen te beantwoorden is: 

Welke van de besproken ideeën en tips over het gebruik van mentors zijn om te zetten in 
concrete aanbevelingen voor de toekomst, met betrekking tot de samenwerking van VO-
scholen en universiteiten in Amsterdam en Rotterdam?
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