
Mentoring Urban Talent (MUT) 

Afstroom van grootstedelijk talent: cijfers, percepties & interventie 
 
Mentoring Urban Talent (MUT) is een interventieonderzoek waarbij mentoring als methode wordt 
ingezet om afstroom van vwo-leerlingen in het voorgezet onderwijs tegen te gaan. 124 vwo-
leerlingen van vijf middelbare scholen (drie in Rotterdam en twee in Amsterdam) werden gedurende 
een schooljaar als mentee gekoppeld aan een mentor, een student van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam of de Vrije Universiteit. De twee universiteiten hebben onderzoek gedaan naar de 
werking van mentoring als interventie. In deze samenvatting worden de aanleiding, de werking en 
de resultaten van Mentoring Urban Talent uiteengezet. Tot slot wordt er verslag gedaan van de twee 
slotbijeenkomsten van het project.  

Waarom is zo’n interventieonderzoek 
noodzakelijk? Scholen ervaren het als een 
verlies aan grootstedelijk talent dat 
leerlingen, ondanks hun initiële 
schooladvies, in het derde of vierde leerjaar 
afstromen vanuit VWO en gymnasia. Een 
relatief groot percentage van deze leerlingen 
heeft een lage sociaaleconomische status 
en/of een migratie achtergrond. Vanuit een 
social justice perspectief zou alles gedaan 
moeten worden om deze leerlingen te 

behouden voor het onderwijs dat opleidt tot de universiteit. De quote van een deelnemende leerling 
is in dit opzicht alleszeggend: “Het is fijner om te zakken naar 4 havo, maar op langere termijn is het 
beter om te blijven zitten.” 



De aanleiding 

De leerlingenpopulaties van Amsterdam en Rotterdam kenmerken zich door een veel groter aandeel 

leerlingen met een migratieachtergrond, meer leerlingen uit lager opgeleide (hoogstens mbo-niveau 

2) en minder welvarende gezinnen dan in de rest van Nederland. Binnen de populatie groep 8-

leerlingen met een vwo-advies zijn leerlingen met een van deze 

kenmerken sterk ondervertegenwoordigd in vergelijking 

met de totale populatie groep 8-leerlingen. Voortijdige 

afstroom lijkt zich vooral voor te doen onder deze 

leerlingen. Er zijn wel verschillen tussen de twee steden. 

In Amsterdam is de afstroom onder scholieren met 

migratieachtergrond (10 procent) meer dan tweemaal zo 

hoog als onder scholieren zonder migratieachtergrond (4,6 

procent). In Rotterdam is er een duidelijk verband met het 

huishoudinkomen: hoe hoger het gezinsinkomen, des te lager de 

afstroom. De afstroom is in het vierde leerjaar (het begin van de ‘bovenbouw’) hoger dan in het 

derde leerjaar. Bij scholieren van niet-Westerse herkomst loopt de afstroom in het 4e leerjaar op tot 

een kwart. De afstroom is dus een doorlopend proces en het heeft een steeds grotere selectieve 

werking op de mate van doorstroom van ondervertegenwoordigde groepen binnen het vwo. 

Er zijn verschillende type “afstromers”, zoals in de afbeelding rechts te zien is. De bekendste is de 
‘traditionele’ afstromer, die vanwege cijfers niet op het vwo kan blijven. In het verlengde daarvan is 
er de ‘strategische afstromer’, 
waarvoor een bepaalde 
profielkeuze op het vwo niet 
haalbaar is, maar op de havo 
wel. Maar er is ook de ‘onnodige 
afstromer’: deze leerling is in 
principe over, maar kiest er zelf 
voor om zijn schoolcarrière op 
een niveau lager te vervolgen.  
Bij leerlingen is er weinig animo 
om te blijven zitten, daarom 
kiezen sommige leerlingen 
bewust voor afstroom (dan 
kunnen ze bijvoorbeeld toch het 
profiel van hun keuze doen, of 
ze maken het zichzelf op die 
manier ‘makkelijker’). School 
biedt steun aan deze ‘onnodige 
afstromers’, maar de leerlingen 
zijn kritisch over de rol van 
school. Leerlingen hebben het 
gevoel dat school de ‘onnodige’ 
afstroom niet probeert te 
voorkomen en niet meedenkt 
met de leerlingen. Dit betekent 
dat er in deze groep dus veel ‘verloren talent’ zit. Doordat de school soms het korte termijndoel van 
slagingspercentages lijkt na te streven, en de leerlingen vooral de korte termijn nadelen ervaren van 



zittenblijven (met dezelfde stof en jongere leerlingen), belanden sommige leerlingen sneller in het 
afstroomtraject dan andere. Mentoring kan juist voor deze leerlingen een effectieve interventie zijn. 

Mentoring als interventie 
 
Mentoring kan worden ingezet om afstroom te voorkomen. Binnen het project is er een specifieke 
Mentoring Urban Talent-methode ontwikkeld. Een aantal theoretische uitgangspunten vormen 
hiervoor de basis.  

- 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, door een positief 
rolmodel te zijn voor de leerlingen.  

- Individuele Factoren (Dittrich, 2014): motivatie en meta-cognitieve vaardigheden hebben 
invloed op studiesucces, omdat het de leerlingen helpt hun eigen denken en handelen te 
organiseren en sturen. De mentor kan vanuit tutoring (bijles en extra ondersteuning gericht 
op onderwijsprestaties (cognitieve ontwikkeling)) ondersteunen bij het organiseren en 
omgaan met hindernissen.  

- 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, zodat de kansenstructuur vergroot wordt. 

Vanuit deze theoretische basis wordt er gewerkt aan: 

- De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen om positief hulpzoekgedrag en het geloof 
in eigen kunnen/zelfvertrouwen te bevorderen, m.b.v. een ‘deep similarity approach’ 
(Mitchell et al., 2015; Tavecchio, 2020). De vertrouwensband tussen mentor en mentee 
staat centraal. 

- De cognitieve ontwikkeling van leerlingen; hulp bij huiswerk, leren leren en plannen ter 
verbetering van de schoolprestaties. 

- De sociale identiteitsontwikkeling van leerlingen gericht op de integratie van verschillende 
identiteiten van mentees door middel van verkennen van het ‘identiteitskapitaal’ (Coté, 
2006). De mentor als rolmodel.  



 
Hoe kan de MUT Methode toegepast worden? 

Door middel van onderstaand 
stappenplan worden er vijf 
dimensies aan leerinhouden 
behandeld: Goalsetting 
(adresseert cognitieve 
ontwikkeling en geloof in eigen 
kunnen (self-efficacy)), Social 
networking (adresseert 
identiteitsontwikkeling m.b.t. de 
pedagogische mismatch), SWOT & 
Gold (sociaal-emotionele 
ontwikkeling en 
identiteitsontwikkeling door 
sterkte/zwakte analyse), 
Studyskills (adresseert cognitieve 
ontwikkeling, kennis en kunde van 
het eigen kunnen (motivatie, 
inzet, time-management, leren 
leren)) en Tutoring (adresseert 
cognitieve ontwikkeling, 
vakspecifieke instructie). 

 

 
 
 
 
Stappenplan MUT-methode 

1. Verwachtingsmanagement: potentie versus deficiëntie 
benadering (o.a. Hudson, 2013; Freire, 1970; Gidley, 2010; 
Tavecchio, 2020). 

2. Beginsituatie analyse: vraaggestuurde benadering -
tailored (o.a. Westhoff, 1981; Rhodes, 2007). 

3. Didactische analyse: voorgeschreven benadering - scripted (o.a. Gelder, 1971; Westhoff, 
1981).  

4. Uitvoer: Toolkit met 5 dimensies leerinhouden. 

Door de QR-code rechts te scannen (of door hier te klikken) kom je terecht bij het MUT-handboek. 
Zowel schoolleiders, docenten (klassenmentoren), coördinatoren als mentoren kunnen met behulp 
van dit handboek een mentorprogramma ontwerpen en uitvoeren. 

  

https://qrco.de/bcYt83


De effecten van mentoring  

Ter evaluatie van het 
programma is er kwantitatief 
en kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd onder de betrokken 
leerlingen en mentoren. 
Hoewel er geen significante 
verschillen gevonden zijn 
tussen leerlingen met en 
zonder mentor, zijn er wel 
trends. De afname in motivatie 
en het gevoel van 
verbondenheid met de school 
is voor de groep leerlingen met 
een mentor minder groot dan 
voor de leerlingen zonder 
mentor. Mentoring kan hierdoor gezien worden als buffer. Voor het geloof in eigen kunnen is er wel 
een significant verschil gevonden met de groep zonder mentor, ten gunste van de mentees. Uit de 
interviews met de leerlingen blijkt dat zij mentoring voornamelijk als nuttig ervaren voor hun 
motivatie. De mentor heeft hen geholpen op (meta)cognitief gebied (hulp bij planning), met 
betrekking tot toekomstgerichtheid (de middelbare school is slechts één schakel in het grotere 
geheel van hun loopbaan) en op sociaal-emotioneel vlak (leerlingen voelden zich gezien, gehoord en 
gewaardeerd). Leerlingen rapporteren dan ook een goede band met hun mentor. De 
overeenkomsten tussen mentor en mentee lijken voor de leerlingen belangrijk voor een eerste klik, 
maar het lijkt geen voorwaarde om een goede band te ontwikkelen.  

 

 
Er zijn verbanden gevonden tussen leerlingkenmerken en uitkomstmaten, maar die wijzen niet 
allemaal dezelfde kant op. Soms lijkt een match positieve resultaten te hebben, en soms juist niet. In 
de interviews verklaren leerlingen dit door aan te geven dat overeenkomsten fijn zijn, maar 
verschillen ook juist ook goed kunnen zijn. 



 
 
Takeaways van de onderzoekers 

 

 

Takeaways van de slotbijeenkomsten  

Op 17 en 24 november 2021 zijn er twee disseminatiebijeenkomsten gehouden om de resultaten 
van de onderzoeken te delen met schoolleiders, leerlingen en overige geïnteresseerden. Een ander 
doel van de slotbijeenkomsten, waarvan er één in Amsterdam en één in Rotterdam werd gehouden, 
was het uitwisselen van ideeën en tips voor de toekomst. Hoe kan mentoring blijvend worden 
ingezet op middelbare scholen in Rotterdam en Amsterdam?  

De aanwezigen reageerden tijdens de bijeenkomst positief op het mentoring-principe. Opvallend is 
dat vrijwel alle aanwezigen graag zelf een mentor zouden hebben gehad toen zij op de middelbare 
school zaten. Enkele persoonlijke ervaringen worden gedeeld: een voormalige mentor vertelde dat 
ze op de middelbare school zelf een afstromer was. Haar familie kon haar minder goed 
ondersteunen in haar keus, omdat niemand van hen in Nederland gestudeerd had. Een mentor had 
haar kunnen helpen met het vinden van de weg naar het studieleven: ‘Elk kind verdient een mentor’.  

 
 

  



Aanbevelingen en aandachtspunten voor de toekomst die door de aanwezigen zijn ingebracht: 

Inhoudelijke punten: 

• Met mentoring zet je de leerling centraal en geef je de leerlingen een vizier op andere 

werelden.  

• Mentoring zou met name ingezet kunnen worden om de sociaal emotionele dimensie van 

identiteitsontwikkeling van leerlingen te stimuleren, in plaats van een meer traditionele 

vorm waarbij de nadruk ligt op tutoring (vakinhoudelijke begeleiding). 

• Vrijwel alle leerlingen hebben baat bij mentoring, niet alleen de leerlingen die eventueel 

zouden afstromen.  

• Normaliseer het mentoring-project: integreer mentoring, zodat het onderdeel van het 

curriculum wordt. 

• Zorg dat het nut en doel goed wordt uitgelegd aan de leerlingen. 

• Benadruk het nut voor de studenten om mentor te worden. 

Organisatorische punten: 

• Zorg binnen de 

middelbare school voor 

een betrokken 

kartrekker die voor dit 

project een belangrijke 

rol speelt in de 

organisatie.  

• Zet de deelnemende 

scholen in als 

ambassadeurs.  

• Vanwege het belang van 

het project en de 

serieuze rol van de 

studenten, zou je hen 

kunnen vergoeden door 

middel van geld of 

studiepunten. Een ander 

idee is om het een 

verplicht onderdeel te 

laten zijn van een 

maatschappelijke stage. 

Nieuwsgierig geworden naar de 

volledige onderzoeksrapporten 

en het handboek?  Via 

onderwijskennis.nl zijn deze 

terug te vinden.   
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