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1. Inleiding
1.1 Positive Deviance strategie
Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) heeft de mentale weerbaarheid van jongeren op Rotterdamse VMBO -scholen onderzocht door middel van de innovatieve 'Positive Deviance' (PD) onderzoeksmethode. Het is de eerste keer in Nederland dat deze
Positive Deviance methode wordt toegepast.
Het uitgangspunt van de Positive Deviance strategie is dat er in
alle gemeenschappen bijzondere individuen of organisaties zijn,
die op een positieve manier afwijken van het gemiddelde. Hun
gedrag is ‘positive’ omdat ze handelingen verrichten die positief
uitpakken. Zij zijn ‘deviant’ omdat ze gedragingen vertonen die
afwijken van de norm. Positive Deviance kijkt naar datgene wat
tegen alle verwachtingen in werkt. Deze ‘positive deviants’
vinden, in vergelijking met anderen die in soortgelijke situaties
verkeren en over dezelfde middelen beschikken, eerder en
betere oplossingen voor problemen.
Figuur 1 geeft een normaalverdeling weer van de participanten
in een conventioneel onderzoek. De top van de curve geeft het
gemiddelde weer. In een traditionele onderzoeksbenadering
wordt vanuit het gemiddelde zowel naar links (negatief) als naar
rechts (positief) een bepaalde standaardafwijking geïncludeerd.
Het gedeelte tussen de twee blauwe lijnen geeft dan de
onderzoekspopulatie weer. Wat te ver afwijkt van de norm,
maar uitzonderlijk goed (of slecht) presteert valt buiten het
onderzoek.
Bij een Positive Deviance onderzoek is het juist andersom. De
onderzoekers in een PD-project interesseren zich voor die kleine
groep die net aan de positieve kant buiten de standaard valt en
dus iets doet wat de meerderheid niet doet. De centrale vraag
bij PD-onderzoek is: zijn er mensen die buiten de norm vallen,
die geen toegang hebben tot extra middelen en toch een
manier hebben gevonden om betere uitkomsten te krijgen?
Positive Deviance is een innovatieve strategie, die zorgt voor
een andere kijk op de uitzondering binnen een gemeenschap.

Figuur 1: Positive Deviance
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Het biedt de mogelijkheid bestaande kennis en
oplossingsvaardigheden binnen de gemeenschap te (her)
ontdekken en mobiliseren (zie ook verhaal van Nasirudin op pg.
3). Het PD-perspectief geeft inzicht in succesrijke strategieën
van mensen of organisaties die het tegen ieders verwachting in
en zonder extra middelen beter doen dan anderen. Deze
positieve uitzonderingen staan niet buiten de gemeenschap,
maar maken er volledig deel van uit en hebben toegang tot
dezelfde middelen.
Omdat de successtrategieën uit de
gemeenschap zelf voortkomen (in dit onderzoek bestaat de
gemeenschap uit VMBO-scholen in Rotterdam), is de kans
groter dat anderen in de gemeenschap hun strategieën
accepteren. “Als zij het kunnen, dan kunnen wij het ook”. Het
uitgangspunt van Positive Deviance is “to act your way into a
new way of thinking” in plaats van “to think your way into a new
way of acting” (Singhal et al., 2010).
Het onderhavige PD-onderzoek komt voort uit de constatering
dat bepaalde groepen VMBO-jongeren in kwetsbare wijken
gevoelig zijn voor depressie en angststoornissen. De scholen
hebben dit probleem soms wel, maar soms ook helemaal niet
bewust geadresseerd. Niettemin scoren sommige van deze
scholen beter op mentale gezondheid dan andere. Dit PDonderzoek draait om de vraag: 'Hoe komt het dat sommige
VMBO-scholen, in dezelfde kwetsbare wijken, met dezelfde
kinderen en dezelfde middelen, het tegen iedere verwachting in
beter doen ten aanzien van mentale gezondheid dan andere?'

Het verhaal van Nasirudin – kijken op een andere manier
Op een dag komt Nasirudin, een soefi die bekend staat als een smokkelaar, bij
de grenspost aan op zijn ezeltje. De douaneman, tuk op het betrappen van
Nasirudin op smokkelwaar, inspecteert alles van boven tot onder: Nasirudin
moet al zijn zakken omkeren en zijn zadeltassen worden helemaal leeggehaald
en onderzocht. Maar de zadeltassen bevatten niets dan stro en de douaneman
laat Nasrudin enigszins gefrustreerd door.
Zo komt Nasirudin voortdurend op zijn ezeltje voorbij de grenspost en wordt
rijker en rijker, maar er wordt nooit iets gevonden. Dan gaat Nasirudin, rijk en
oud geworden, met pensioen. Wandelend in het dorp komt hij de douaneman
“Alsjeblieft Nasirudin”, vraagt zijn voormalige tegenstander, "nu je toch niet meer gepakt kunt worden, wat was het al die jaren dat
je smokkelde?”
Nasirudin antwoordt: “Ezels, natuurlijk!”
Maar al te vaak ligt het antwoord recht voor ons, zonder dat we het zien. Dat gaat zeker op voor experts die getraind zijn om 'de zadeltassen te onderzoeken', zoals de douaneman. Deze kwaal van de expert wordt wel 'bewuste onbekwaamheid' genoemd.
Positive Deviance is gebaseerd op de premisse dat de oplossingen voor onoplosbare problemen vaak recht voor je neus liggen, midden tussen de leden van de gemeenschap. Door de PD-methode van onderzoek toe te passen, worden die onzichtbare oplossingen
zichtbaar voor iedereen.

De fasen van dit PD-onderzoek zijn:
1.

Het identificeren van de ‘positive deviants’ onder VMBO
-scholen in kwetsbare wijken in Rotter-dam.

2.

Het ontdekken van ‘microgedragingen’ die de mentale
gezondheid op deze PD-scholen bevorderen.

3.

Het stimuleren van de adoptie van deze ‘positive
deviant’ microgedragingen op andere VMBO-scholen in
Rotterdam.

De term ‘microgedragingen’ komt voort uit de ervaring van PDonderzoekers dat het vaak kleinschalige gedragingen op
individueel niveau zijn die het grote verschil maken. Vaak zijn
de microgedragingen in de loop van de tijd meer intuïtief dan
planmatig ontwikkeld. Deze gedragingen kunnen bovendien
doorgaans door anderen worden geadopteerd zonder dat dit
speciale middelen of maatregelen vergt.
PD is gebaseerd op harde data. Het is een wetenschappelijk
proces om uiteindelijk die groepen/individuen in de
gemeenschap te identificeren, die een ‘positieve uitzondering’
vormen. De data in dit PD-onderzoek zijn gebaseerd op de
resultaten van de Strengths and Difficulties Questionnaire
(SDQ) van de Jeugdmonitor Rijnmond (JMR) en andere
instrumenten, zoals de Sociale Index Rotterdam (zie hoofdstuk
2).
Dit PD-onderzoek in Rotterdam speelt zich af op twee niveaus:
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institutioneel niveau: welke scholen hebben betere
uitkomsten en scoren hoger tegen alle verwachtingen in
op mentale weerbaarheid van leerlingen?



individueel niveau: wat zijn de microgedragingen van
leerlingen, docenten, conciërge, schooldirecteur, ouders
en ondersteunend personeel op de gevonden PDscholen, die de mentale weerbaarheid van de leerlingen
positief beïnvloeden?

1.2 Mentale weerbaarheid van jongeren
Depressie en angststoornissen zijn een groot probleem in
Nederland. Vooral onder middelbare schooljongeren. Op
school zijn er gemiddeld vijf à zes jongeren per klas met
depressieklachten (Van der Zanden & Van der Linden, 2013).
Het bevorderen van de mentale weerbaarheid van deze
jongeren kan voorkomen dat zij depressies of andere
psychische klachten ontwikkelen. Het Trimbos-instituut
omschrijft mentale weerbaarheid of mentaal kapitaal als ‘de
cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden die iemand in
staat stellen een zinvol, lerend en productief leven te leiden en
succesvol verschillende sociale rollen en functies te vervullen
gedurende de verschillende stadia in diens levensloop.’
(Lokkerbol et al. 2012, p. 3).
Tijdens de interviews op de PD-scholen (hoofdstuk 3.1.1) is
gevraagd hoe men een kind herkent dat mentaal gezond of
weerbaar is of juist niet. Het sleutelwoord lijkt ‘observatie’ te
zijn. Op basis van kennis over de persoonlijkheid van de leerling
observeren de geïnterviewden (docenten, schoolleiding,
onderwijsondersteunend personeel, ouders) de stemming van
de leerling, zoals die tot uitdrukking komt in houding, taal en
gezichtsuitdrukking. Ook een bepaald onderbuikgevoel speelt
mee in de beoordeling of een leerling zich goed voelt.
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Er is volgens de geïnterviewden een aantal kenmerken waaraan
men kan zien of een kind goed in zijn of haar vel zit. Dat is het
geval wanneer hij of zij vrolijk is, lacht, actief en energiek is en
tegelijkertijd ook een ontspannen houding heeft. In welke mate
dat is, is afhankelijk van de persoonlijkheid van de leerling. De
weerbare leerling is niet bang om mensen aan te kijken. Hij/zij
is hulpvaardig en sociaal, open en rustig in de communicatie. Ze
hebben begrip voor anderen, zijn corrigeerbaar, taakgericht en
draaien op een normale manier mee in de school. De
geïnterviewden geven aan dat er belangrijke factoren zijn die
de leerlingen beïnvloeden zoals: een veilige thuissituatie,
voldoende vrienden, een hobby, sport of iets buiten school van
zichzelf.

Over het algemeen signaleert de docent of mentor van de
leerling als eerste als er iets met de leerling aan de hand is (1 e
ring). Soms vraagt de leerling ook zelf om hulp. Vervolgens
worden respectievelijk de teamleider (2 e ring), en/of de
zorgcoördinator/schoolmaatschappelijk werker (3 e ring)
ingeschakeld. In laatste instantie worden eventuele externe
hulpverleningsorganisaties (bv. een psycholoog, jeugdzorg etc.)
ingeschakeld (4e ring).

Wanneer er een verandering in het gebruikelijke gedrag en de
communicatiewijze van een kind optreedt, raken docenten en
betrokkenen gealarmeerd. Het is een signaal dat het niet goed
gaat als het kind eerst vrolijk en sociaal was en vervolgens
opeens heel erg meeloopt, vervelend is, stoer doet, hyperactief
is, veel praat, lacht en/of ruzie zoekt. Een ander signaal is
wanneer het minder geconcentreerd is bij de uitvoering van
schooltaken en wanneer het met het hoofd naar beneden zit
tijdens de les en geen aantekeningen maakt. Duidelijke
tekenen van een mindere mentale weerbaarheid zijn wanneer
de leerling naar binnen gericht is, zich teruggetrokken
gedraagt, geen contact maakt, een starende of doodse blik
heeft, er niet verzorgd uitziet, geen contact heeft met andere
leerlingen, gepest wordt en/of psychosomatische klachten
heeft.
Uit de gesprekken met de geïnterviewden op de PD-scholen
komt naar voren dat er een ‘zorgsysteem’ is rondom mentale
gezondheid op school, wat vroege herkenning van problemen
met een leerling vereenvoudigd. Dit signaleringssysteem kent
een aantal niveaus of ‘ringen’. De niveaus kunnen per PDschool iets verschillen. In figuur 2 staan de verschillende
niveaus binnen het zorgsysteem afgebeeld.

Figuur 2: Leerlingen en zorgsysteem rondom mentale
weerbaarheid
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2. Dataverzameling en analysemethoden voor het identificeren van PD-scholen
Dit hoofdstuk gaat in op de eerste fase van het onderzoek: Het identificeren van de ‘positive deviants’ onder VMBO-scholen in
kwetsbare wijken in Rotterdam. In dit PD-onderzoek staat de volgende vraag centraal: 'Hoe komt het dat sommige VMBOscholen, in dezelfde achterstandswijken, met dezelfde kinderen en dezelfde middelen, het tegen iedere verwachting in beter doen
dan andere ten aanzien van mentale gezondheid?'
Om deze ‘PD-scholen’ te identificeren heeft het
onderzoeksteam een aantal inclusiecriteria vastgesteld; die
opgeteld leiden tot de volgende onderzoeksvraag:

5.

Zijn er VMBO-B en VMBO-T scholen in Rotterdam,

In onderstaande paragrafen wordt gedetailleerd beschreven
hoe de dataverzameling en het analyseproces is verlopen om
de PD-scholen te kunnen identificeren.

- met meer dan 150 leerlingen per school 1,
- met meer dan 50% leerlingen met een migratieachtergrond,
die uit een kwetsbare wijk komen
- die geen toegang tot extra middelen hebben en
- die op mentale gezondheid beter scoren dan andere scholen
(SDQ data)?
Om te bepalen of de scholen binnen deze inclusiecriteria vallen
zijn de volgende instrumenten gebruikt om de data te
verzamelen:

Het bepalen van toegang tot extra middelen van de
VMBO-scholen (2.5) is gedaan door navraag bij de GGD
Rotterdam-Rijnmond.

2.1 SDQ scores

1.

De
SDQ-scores
als
onderdeel
van
Jeugdmonitoronderzoek Rijnmond (JMR) (2.1).

2.

Het aantal leerlingen van de school is onderzocht op
basis van internetgegevens en navraag bij scholen (2.2).

GGD Rotterdam-Rijnmond voerde (tot schooljaar 2010-2011)
jaarlijks het Jeugdmonitor Onderzoek uit onder leerlingen van
de eerste en derde klas van VMBO-scholen in Rotterdam. Om
de mentale gezondheid en emotionele gesteldheid van
leerlingen te kunnen meten, bevat het jeugdmonitor
onderzoek een korte vragenlijst, de zgn. Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ). Met behulp van deze
vragenlijst
worden
mogelijke
gedragsproblemen,
hyperactiviteit en problemen met peers of familieleden
geïdentificeerd.

3.

Het percentage allochtone leerlingen is in kaart
gebracht door de gegevens van GGD Rotter-damRijnmond te gebruiken (met behulp van JMR data
verzameld bij brug- en derdeklassers) (2.3).

Voor het PD-project zijn de SDQ-data van de jaren 2009/2010
en 2010/20112 van 52 VMBO-scholen in Rotterdam door de
GGD Rotterdam-Rijnmond geanalyseerd en beschikbaar
gesteld.

4.

Het bepalen van de kwetsbare wijk is gedaan aan de
hand van de Postcode en de Sociale Index indeling van
Rotterdam (2.4).

Voor het PD-project zijn de SDQ-data van de jaren 2009/2010
en 2010/2011 van 52 VMBO-scholen in Rotterdam door de
GGD Rotterdam-Rijnmond geanalyseerd en beschikbaar
gesteld.

het

1

Tijdens de cross-check heeft het onderzoeksteam na zorgvuldig overleg met de partners en PD-experts besloten om het PD-criterium ‘aantal leerlingen op school’
aan te passen van 250 naar 150 leerlingen.
2

Het onderzoeksteam heeft bij de start van het onderzoek in 2012 besloten om de PD-scholen te identificeren op basis van de data van de schooljaren 2009/2010
en 2010/2011. De gegevens in de jaren 2007/2008 en 2008/2009 waren onvolledig en de onderzoekers van de GGD Rotterdam-Rijnmond kwamen in deze twee
schooljaren inconsistenties in de data tegen, die zij niet konden verklaren. In 2008/2009 scoorden bijvoorbeeld bijna alle VM BO-scholen in Rotterdam hoger dan in
de andere jaren. Besloten is toen om gebruik te maken van de data van de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011.

Voorbeeld van vragen uit de SDQ:

Het aantal leerlingen die de SDQ invullen op een VMBO-school
kan variëren. Dit heeft te maken met de grootte van een school
en het aantal klassen. In de schooljaren 2009/2010 en
2010/2011 hebben op sommige kleine scholen bijvoorbeeld 40
leerlingen de SDQ ingevuld en op andere grotere scholen rond
300 leerlingen.
De spreiding in de SDQ-scores in de schooljaren 2009/2010 en
2010/2011 lag tussen de scores 8-26. De gemiddelde score van
alle VMBO-scholen was 12,5. Hoe lager de score, hoe beter de
mentale weerbaarheid. De scores vanaf 16 zijn zorgelijke scores.
Het onderzoeksteam heeft in deze analyse de scholen gekozen
met gemiddelde scores van 10 en lager. Als een school in het
schooljaar 2009/2010 bijvoorbeeld ‘8’ scoorde op de SDQ en in
het schooljaar 2010/2011 ‘10’, dan is de gemiddelde score voor
deze twee schooljaren ‘9’. Scholen die in de schooljaren
2009/2010 en 2010/2011 op de SDQ vragenlijst gemiddeld 10 of
lager scoorden, werden aangemerkt als PD-scholen (zie figuur
3). Op basis van de selectie zijn acht scholen geïdentificeerd die
voldoen aan een lage SDQ-score (10 of minder). Voor deze acht
scholen zijn de andere PD-inclusiecriteria nader bekeken.

2.2 Aantal leerlingen
'Meer dan 150 leerlingen'. Op basis van de informatie van de
GGD Rotterdam-Rijnmond, desktop-onderzoek en navraag bij de
scholen is het aantal leerlingen op de scholen aanvankelijk op
250 vastgesteld en daarna (tijdens de cross-check) in overleg
met de partners en PD-experts aangepast naar 150 leerlingen.

2.3 Percentage allochtone leerlingen
Met behulp van de GGD Rotterdam-Rijnmond en op basis van

de data van het Jeugdmonitoronderzoek heeft het
onderzoeksteam de percentages van de leerlingen met een
migratieachtergrond onderzocht. Van de acht PD-scholen was er
één school met minder dan 50% leerlingen met een
migratieachtergrond. Opvallend is dat in Rotterdam veel VMBOscholen zijn met hoge percentages leerlingen met een
migratieachtergrond (zie figuur 4). Tijdens het schooljaar
2010/2011 is het gemiddelde percentage leerlingen met een
migratieachtergrond op VMBO-scholen 71%. Vier van de acht
scholen
hebben
85%-100%
leerlingen
met
een
migratieachtergrond.

2.4 Kwetsbare wijk
Een ander inclusiecriterium was scholen in kwetsbare wijken.
Dit criterium is gemeten aan de hand van postcodes van de
scholen en de “Sociale Index” (Gemeente Rotterdam, 2012) van
Rotterdam. De Sociale Index classificeert verschillende regio’s
van Rotterdam in vier categorieën: Capaciteiten, Leefomgeving,
Meedoen, Sociale Binding. Iedere regio krijgt een score voor
iedere categorie. De totale scores zijn dan opgedeeld in vijf
categorieën, zoals weergegeven in tabel 1.
Vier van de acht scholen bevinden zich niet in een kwetsbare
wijk. Derhalve zijn ook deze scholen uitgesloten van de
uiteindelijke PD-schoolselectie3.

2.5 Geen toegang tot extra middelen
Tenslotte was ‘geen toegang tot extra middelen’ ook een
inclusiecriterium. Het onderzoeksteam heeft zorgvuldig
gecontroleerd of de acht PD-scholen de beschikking hadden
over extra middelen. Zo is bijvoorbeeld nagegaan of de scholen
deel uitmaken van het “Gezonde School Programma”.

3

Een 'grensschool’, een school in Blijdorp, die volgens de sociale index niet in een kwetsbare wijk ligt, maar waar wel veel leerlingen uit achterstandswijken naar
toe gaan, is na zorgvuldig overleg met de partners en PD-experts toch als een PD-school uitgesloten.

Figuur 3: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Scores van
VMBO-B en VMBO-T scholen in Rotterdam – Gemiddelde scores
2009/2010 en 2010/2011
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Gemiddelde score SDQ-scores 2009/10 en 2010/2011

Figuur 4: Migratieachtergrond van leerlingen in VMBO-B en VMBO-T
scholen in Rotterdam (2010/2011)

Tabel 1. Categorieën van de Sociale Index Rotterdam (2012)
Scores

Categorieën

3,8 en lager

Sociaal zeer zwak

3,9 tot en met 4,9

Probleem

5,0 tot en met 5,9

Kwetsbaar

6,0 tot en met 7,0

Sociaal voldoende

7,1 en hoger

Sociaal sterk

data van de individuele leerlingen van de drie scholen
beschikbaar gesteld via de GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD
Rotterdam-Rijnmond heeft de data van de leerlingen
vervolgens per school geanalyseerd. Ook in dat schooljaar
2012/13 scoorden de Lucia Petrus Mavo, de Mavo Delfshaven
en de Libanon Lyceum laag op de SDQ. Ter toelichting op de
aanvullende data van de schooljaren 2011/2012 en 2012/2013
wordt het volgende opgemerkt:

Er is volgens de geïnterviewden een aantal kenmerken waaraan
men kan zien of een kind goed in zijn of haar vel zit. Dat is het
geval wanneer hij of zij vrolijk is, lacht, actief en energiek is
In het “Gezonde School Programma” krijgen scholen extra
steun voor ongeveer drie jaar. Zij kunnen daarbij kiezen uit
verschillende thema’s (bijvoorbeeld mentale gezondheid,
gezond eten, pest preventie etc.). Uit het onderzoek bleek dat
4 van de 8 scholen geen toegang tot dergelijke extra middelen
hebben.
In tabel 2 staan de VMBO-scholen die in de schooljaren
2009/2010 en 2010/2011 heel goed scoorden (10 of lager) en
hun score op de overige PD-inclusiecriteria. Zoals te zien is zijn
er, op basis van de PD-inclusiecriteria drie VMBO-scholen, die
aan alle PD-criteria voldoen (nr. 1, 2 en 7). Dat zijn de Mavo
Delfshaven, het Libanon Lyceum en de Lucia Petrus Mavo.

2.6 Cross-check
Tijdens de dataverzameling heeft er voortdurend een crosscheck plaatsgevonden. Het onderzoeksteam wilde bijvoorbeeld
ten behoeve van een extra validatie kijken of de positieve trend
van de drie PD-scholen (Lucia Petrus Mavo, Mavo Delfshaven
en Libanon Lyceum) zich had voortgezet in de schooljaren
2011/12 en 2012/13 4. Voor de crosscheck heeft het CMG
samengewerkt met het Centrum Jeugd & Gezin. Dat heeft
namelijk sinds het school jaar 2011-2012 en 2012-2013 de
dataverzamelingstaak op scholen overgenomen van de GGD
Rotterdam-Rijnmond. Het Centrum Jeugd & Gezin heeft de

Deze twee jaar hebben alleen leerlingen van de eerste VMBOklassen aan de SDQ-test meegegaan. In de oorspronkelijke
dataset van 2009/2010 en 2010/2011 namen ook leerlingen
van het derde jaar VMBO deel.
Het Libanon Lyceum is een gecombineerde school met behalve
VMBO ook HAVO en VWO leerlingen. Het was niet mogelijk om
de specifieke data voor de Mavo afdeling afzonderlijk te
krijgen voor de jaren 2011/2012 en 2012/2013.
Ondanks deze beperkingen kan worden geconstateerd dat de
trend van positieve uitkomsten zich heeft voortgezet op de drie
PD-scholen. De resultaten van 2009/2010 en 2010/2011 zijn
ook terug te zien in de jaren 2011/2012 en 2012/2013. Alle drie
scholen hebben weinig leerlingen die 16 (zorgelijk) of hoger
scoren.
Een andere reden voor de cross-check was om te kijken of het
percentage leerlingen met een migratieachtergrond (een
belangrijk PD-inclusiecriterium) sinds de dataverzameling over
de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 waren veranderd. Er
bleek op het Libanon Lyceum een lichte verandering te zijn
opgetreden. Tijdens de laatste twee schooljaren (2011/2012,
2012/2013) is het Libanon Lyceum ‘witter’ geworden. De
verhouding was vroeger 60% (allochtone afkomst) - 40% (niet
allochtone afkomst). Op dit moment heeft nog net 50% van de
VMBO-leerlingen in de bovenbouw een migratieachtergrond.
Deze verandering heeft o.a. te maken met de keuze van de
school voor een nieuw onderwijsconcept: de ‘wereldklas’. Dat
concept blijkt vooral ‘witte’ leerlingen en families aan te
spreken.

4

Omdat er incidenten op twee van de drie scholen tijdens deze schooljaren zijn voorgevallen (een suïcide op school en een strafvervolging van twee leerlingen
vanwege een moordzaak) waren we benieuwd of dit effecten had op de SDQ-scores. Dat bleek niet het geval te zijn.

Tabel 2: Overzicht van de kernmerken van VMBO-scholen met gemiddelde SDQ-scores tussen 8-10 (2009/10 en 2010/11)
VMBOschool #

SDQ-score
2009/10

SDQ-score
2010/11

SDQ-score
(2009/11)
gemiddeld

Aantal leerlingen (meer
dan 150)

Leerlingen met een
migratie-achtergrond

Kwetsbare wijk

Geen toegang tot
extra middelen

(meer dan 50%)

1

7,0

9,0

8,0

x

x

x

x

2

9,0

9,0

9,0

x

x

x

x

3

5,0

11,0

8,0

x

x

x

-

4

9,0

9,0

9,0

x

-

-

x

5

7,0

11,0

9,0

o.

x

-

-

6

11,0

8,0

9,5

x

x

-

-

7

11,0

9,0

10,0

x

x

x

x

8

12,0

8,0

10,0

x

x

-

o.

X = ja, - = nee, o=onbekend
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3. Dataverzameling en analysemethoden voor het identificeren van microgedragingen
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden (3.1) en analysemethoden (3.2) beschreven die gebruikt zijn om de Positive
Deviance microgedragingen te identificeren. De laatste paragraaf gaat in op de procesevaluatie die gedurende het PD-project
heeft plaatsgevonden (3.3).

3.1 Data verzameling
Op basis van de verschillende PD-inclusiecriteria zijn drie PDscholen geïdentificeerd: de Lucia Petrus Mavo, Mavo Delfshaven
en het Libanon Lyceum. Tabel 4 geeft een overzicht van de
toepassing van de verschillende PD-inclusiecriteria op deze drie
PD-scholen.
Het PD-onderzoeksteam heeft voor een stap-voor-stap aanpak
gekozen. Het is voor het eerst dat deze PD-methode wordt
toegepast binnen de context van Nederlandse VMBO-scholen.
Er bestond geen kant-en-klaar recept.
Eerst is contact
opgenomen met de Lucia Petrus Mavo, toen met de Mavo
Delfshaven en als laatste met het Libanon Lyceum. Door deze
iteratieve benadering was het mogelijk de leerervaringen op de
eerste school mee te nemen naar de andere twee PD-scholen.
Om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de PD-scholen is
er voor gekozen om te starten met interviews met de
schoolverpleegkundige en de directeur/teamleider van de PDschool. Met hun toestemming zijn verdere stappen
ondernomen. Alle drie de scholen waren bereid om mee te
werken aan het onderzoek. Zij waren blij verrast om te horen
dat ze de positieve uitzondering vormden en wilden graag hun
ervaringen, werkwijzen en ideeën met het onderzoeksteam
delen.
Het PD-onderzoekteam bestond uit een kern van drie

onderzoekers: een adviserende onderzoeker in de VS 5 en twee
Nederlandse onderzoekers die het onderzoek hebben
uitgevoerd. De adviserend onderzoeker is door middel van
emailuitwisselingen,
skype-meetings
en
een
vijftal
werkbezoeken aan Nederland nauw bij de uitvoering van het
onderzoek en de analyse van de data betrokken geweest. Naast
dit kernteam waren drie andere onderzoekers betrokken. Zij
hebben de interviews uitgewerkt en waren betrokken bij het
analyseproces en de procesevaluatie. Daarnaast is er
samengewerkt vooraf en tussen de verschillende bezoeken op
de PD-scholen met de project partners van de GGD RotterdamRijnmond en het Trimbos Instituut (zie hoofdstuk 3.3 proces
evaluatie).
In overleg met de PD-projectpartners is er voor gekozen om
geen onderzoeker met een allochtone achtergrond aan het
onderzoeksteam toe te voegen. Dit naar aanleiding van
gesprekken met medewerkers van GGD Rotterdam-Rijnmond
die op VMBO-scholen werken. Zij gaven aan dat het alleen een
toegevoegde waarde heeft als ook een groot percentage
personeel op de PD-scholen een allochtone achtergrond heeft.
Dit bleek bij echter bij geen van de drie PD-scholen het geval.
Om PD-microgedragingen rondom mentale weerbaarheid te
kunnen identificeren zijn de volgende onderzoeksmethoden
gehanteerd:
- Diepte-interviews met school personeel, leerlingen en ouders;
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De leden van het onderzoeksteam zijn getraind als PD-facilitators door Arvind Singhal (University of Texas at El Paso). Arvind Singhal heeft een
internationale expertise op het gebied Positive Deviance (Singhal 2013a, Singhal 2013b, Singhal, Buscell & McCandless, 2009).

Tabel 3: Positive Deviance scholen
VMBO-

SDQ-score
2009/10

SDQ-score
2010/11

SDQ-score
(2009/11)
gemiddeld

Aantal leerlingen

Percentage leerl. met
migratie-achtergrond

Kwetsbare wijk

Geen toegang tot
extra middelen

Lucia Petrus Mavo

11

9

10

Ca.450

98%

5,9

x

Mavo Delfshaven

7

9

8

Ca.170

99%

5,1

x

74%

5,4

x

school

Libanon Lyceum
9
(afdeling Mavo)

10

9

9

Ca.190 VMBOleerlingen
(zonder havo/
VWO klassen)

- Observaties;
- Fotodocumentatie;
- Informele gesprekken;
- Data van de terugkoppelingbijeenkomsten met de scholen.

Tabel 4: Overzicht Diepte-interviews op PD-scholen

School

Er zijn in totaal 25 mensen op de PD-scholen geïnterviewd.
Tabel 5 geeft een overzicht van het aantal diepte-interviews
per PD-school. De diepte-interviews duurden tussen 60 en 150
minuten De gemiddelde gespreksduur was 105 minuten. De
diepte-interviews zijn na het gesprek letterlijk uitgewerkt om
de context en microgedragingen rondom mentale
weerbaarheid beter te kunnen traceren en analyseren. Bijlage 2
is een voorbeeld van de uitwerking van een diepte-interview.
Voor zover bekend is nog niet eerder binnen het internationale

Lucia Petrus
Mavo

Aanvullend op deze diepte-interviews zijn er met 12 mensen
groepsinterviews en telefonische gesprekken gevoerd. Tabel 6
geeft een overzicht van deze interviews. Deze interviews zijn
eveneens opgenomen. Op basis van de bandopnamen zijn de
belangrijksten data opgeschreven en aan de dataverzameling
toegevoegd.

Directeur
Schoolverpleegkundige
Conciërge
Teamleider onderbouw en zorgcoördinator
Teamleider bovenbouw
Brugklascoördinator/dramadocent
Gymdocent
Schoolmaatschappelijk werker
Docent Engels en vertrouwenspersoon
Schooladministratie

Mavo Delfshaven
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Directeur
Schoolverpleegkundige
Conciërge
Teamleider

PD-onderzoek voor zo’n zorgvuldige uitwerking van de
gesprekken gekozen. Meestal vinden er zgn. Discovery and
Action Dialogues (DAD)
plaats in groepsverband. PDonderzoekers
maken
dan
aantekeningen
van
de
groepsdiscussie tijdens de DAD-bijeenkomsten, maar er zijn
geen letterlijke weergaven van de groepsdialogen.
Tijdens de diepte-interviews heeft het onderzoeksteam vragen
gesteld over mentale gezondheid, aan de hand van issues als:
het dagelijkse werk, de communicatie, netwerken en
gedragingen van de geïnterviewde, zijn/haar collega’s en
leerlingen. Als er na het interview nog vragen waren, was het
mogelijk om de geïnterviewden nogmaals met follow-up vragen
te benaderen. Een belangrijk onderdeel was ook het naspelen
van dagelijkse situaties. Op foto 1 speelt bijvoorbeeld een
schoolmaatschappelijk werker met een van de PDonderzoekers na hoe hij het gesprek aangaat met leerlingen.

Aantal
geïnterviewden

3.1.1 Diepte-interviews
Om microgedragingen rondom mentale weerbaarheid te
kunnen ontdekken heeft het onderzoeksteam diepteinterviews afgenomen op de PD-scholen. Hierbij is de
sneeuwbalmethode gehanteerd. Alleen de eerste twee
gesprekken stonden vast: het gesprek met de
schoolverpleegkundige en de directie of een lid van het
managementteam. De keuze voor de volgende gesprekken
werden spontaan gemaakt op basis van aanbevelingen door
het schoolpersoneel of op basis van eigen inzichten na een
dagje meelopen op de scholen (zie ook 3.1.2).

Met wie?

Docent Engels/zorgcoördinator/
vertrouwenspersoon
Decaan en docent Nederlands
Schoolmaatschappelijk werker
Schoolloopbaanbegeleiders (2)
Libanon

Teamleider VMBO

Lyceum

Schoolverpleegkundige

9

Conciërge
Schoolloopbaan begeleider
Schoolmaatschappelijk werker
Docent geschiedenis en maatschappijleer

6

Totaal aantal
geïnterviewden

25

Aanvullend op deze diepte-interviews zijn er met 12 mensen
groepsinterviews en telefonische gesprekken gevoerd. Tabel 6
geeft een overzicht van deze interviews.

11

Deze interviews zijn eveneens opgenomen. Op basis van de
bandopnamen zijn de belangrijksten data opgeschreven en aan
de dataverzameling toegevoegd.

3.1.2 Observatie
Om een sfeerimpressie van de PD-scholen te krijgen en
microgedragingen te kunnen ontdekken heeft het
onderzoeksteam een dag meegelopen op de Lucia Petrus Mavo
en op de Mavo Delfshaven. Bij het Libanon Lyceum kon dat
vanwege de drukte rondom de voorbereidingen van het
eindexamen helaas op het laatste moment niet doorgaan. Het
onderzoeksteam was er vanaf het openen van de school in de
ochtend tot na het laatste lesuur. Van tevoren was het
personeel van de scholen over de meeloopdagen van het PDteam geïnformeerd. De directeur of teamleider heeft een mail
aan het schoolpersoneel gestuurd en/of de informatie is
verschenen in het wekelijkse schoolbulletin (voorbeeld zie
bijlage 3). Belangrijke informatiebronnen tijdens de
meeloopdagen waren de observaties en informele gesprekken
tijdens en na de lesuren, in de lerarenkamer, op de gang, tijdens
de pauzes in de aula, en buiten het schoolgebouw. Van deze
meeloopdagen zijn observatieverslagen gemaakt. De verslagen
zijn gebruikt voor de analyse van potentiële microgedragingen
(zie hoofdstuk 3.2).

3.1.4 Informele gesprekken
Bij ieder schoolbezoek zijn er tevens informele gesprekken
gevoerd met docenten, schoolpersoneel en leerlingen. Deze
vonden plaats in de wandelgangen, tijdens de pauzes in de
kantine, in de docentenkamer of tijdens een borrel op een van
de PD-scholen (zie foto 2). Bij belangrijke informele gesprekken
zijn follow-ups gedaan. Deze informele gesprekken zijn
opgenomen in de verslaglegging en maken deel uit van de
datacollectie.

3.1.5 Terugkoppeling
Naar aanleiding van de dataverzameling tijdens de interviews,
informele gesprekken en meeloopdagen zijn microgedragingen
geïdentificeerd rondom mentale weerbaarheid, teruggekoppeld
aan de PD-school en gecheckt op herkenbaarheid en relevantie.
Tijdens deze terugkoppelsessies (foto 3-5) zijn de resultaten
van het onderzoek gepresenteerd aan de medewerkers van de
PD-scholen, om feedback van alle aanwezige medewerkers te
ontvangen en hen de gelegenheid te geven zaken toe te voegen
als ze dat wilden. De reacties uit de terugkoppelsessies zijn in
verslagen gedocumenteerd.

3.1.3 Fotodocumentatie

3.2 Data analyse
Beelden zeggen meer dan woorden. Daarom is er in dit PDonderzoek voor gekozen om een fotodocumentatie aan de
dataverzameling toe te voegen. Het onderzoeksteam heeft bij
ieder bezoek op de PD-scholen foto´s gemaakt, bijvoorbeeld
tijdens de diepte-interviews, tijdens informele gesprekken en de
meeloopdag. Er zijn in totaal 631 foto’s gemaakt waarop de
sfeer en microgedragingen rondom mentale weerbaarheid goed
te zien zijn. Tabel 7 geeft een overzicht van het aantal foto’s per
PD-school. De geselecteerde foto’s zijn terug te vinden in
hoofdstuk 4 waar de resultaten worden beschreven.

Tabel 6: Overzicht over aantal foto’s van sfeer impressie en microgedragingen

Tabel 5: Overzicht telefonische en groepsinterviews
School

Soort van interview

Met wie?

Aantal
gesprekdeelnemers

School

Aantal foto´s: sfeerimpressie en microgedragingen

Groepsinterview

Leerlingen

5

Lucia Petrus Mavo

336

Telefonisch interview

Moeders

2

Groepsinterview
georganiseerd
door de schoolloopbaanbegelei

Moeders

Lucia Petrus Mavo

Lucia Petrus Mavo

Mavo Delfshaven

12

De verzamelde data zijn vervolgens kwalitatief geanalyseerd.
Alle verzamelde data zijn opgeslagen en gerubriceerd per
school. De PD-onderzoekers hebben de uitwerkingen van de
individuele interviews, de foto’s en verslagen van de
meeloopdag en de groepsgesprekken doorgenomen en hierover
analysenotities geschreven. Deze analysenotities over de
microgedragingen, gemaakt door beide PD-onderzoekers, zijn in
verschillende sessies met de PD-projectpartners van de
University of Texas, GGD Rotterdam en het Trimbos Instituut

123
Mavo Delfshaven

5

Libanon Lyceum

172

besproken. Daarna is een opsomming van microgedragingen
per school geformuleerd. Zoals in paragraaf 3.1.5 beschreven,
zijn de resultaten van de microgedragingen rondom mentale
weerbaarheid naar de PD-scholen teruggekoppeld. Op basis
van deze terugkoppeling zijn sommige microgedragingen
rondom mentale weerbaarheid aangepast, geconcretiseerd en/
of verwijderd.

o.a. bij het CMG, bij het Trimbos Instituut, bij de GGD
Rotterdam-Rijnmond, via skype met Arvind Singhal en
telefonisch. Deze gesprekken zijn alle opgenomen om achteraf
belangrijke ideeën en beslissingen terug te kunnen vinden.
Bovendien zijn er verschillende video-opnamen gemaakt voor
het maken van korte informatieve PD-clipjes van het PD-

3.3 Procesevaluatie
De verschillende stappen en beslismomenten tijdens het PDonderzoeksproject
zijn
vastgelegd
in
notulen
en
gespreksverslagen. Tijdens de projectduur hebben vijf
bijeenkomsten met de PD-partners in Gouda plaatsgevonden.
De extern adviseur en onderzoeker Arvind Singhal was bij ieder
overleg aanwezig. Naast deze partnerbijeenkomsten hebben er
veel bilaterale gesprekken met de PD-partners plaatsgevonden,

Foto 1: Voorbeeld nabootsing situatie van schoolmaatschappelijk werker tijdens diepte-interview
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Foto 2: Informele gesprekken

Foto 3: Terugkoppelsessie op de Lucia Petrus mavo
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Foto 4: Terugkoppelsessie op de Mavo Delfshaven

Foto 5: Terugkoppelsessie op het Libanon Lyceum (afdeling Mavo bovenbouw)
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4. Resultaten microgedragingen
In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte schets van de Lucia Petrus mavo gegeven op basis van de informatie uit de interviews
en informele gesprekken. Vervolgens worden de resultaten en de microgedragingen rondom mentale weerbaarheid gepresenteerd en besproken. De gevonden microgedragingen zijn onderverdeeld in drie rubrieken: 1) Sociale veiligheid, 2) Persoonlijke betrokkenheid, en 3) Interactie tussen school, leerlingen en ouders. Bij elke rubriek worden verschillende microgedragingen weergegeven, sommigen zijn geïllustreerd met foto’s en citaten uit de interviews.

4.1 Lucia Petrus Mavo
4.1.1 Korte achtergrondschets van de school

De school als veilige plek

De Lucia Petrus mavo heeft 450 leerlingen met zo’n 40
docenten en ondersteunend personeel. De Lucia Petrus mavo
ligt in het Centrum van Rotterdam, direct achter het Centraal
Station en maakt deel uit van de LMC voortgezet onderwijs (zie
beschrijving in het kader).

De leerlingen komen de Lucia Petrus school binnen via een
speciaal voor hen bestemde ingang en bij deze ingang wacht de
conciërge de leerlingen op en ziet toe op een ordelijke
binnenkomst. Hierdoor houdt de conciërge overzicht over wie
er binnenkomen. Tevens krijgt hij een eerste indruk van hoe de
leerlingen binnenkomen. Als hij ongewoon gedrag bij een
leerling signaleert, kan hij dit doorgeven aan bijvoorbeeld de
mentor of de teamleider van de leerling (MG 1).

De Lucia Petrus mavo heeft mavo (vmbo-tl)-brugklassen en een
havo-onderbouw (twee leerjaren). Er zijn zo’n vier klassen in elk
jaar. De helft van de leerlingen zit in de onderbouw, de andere
helft in de bovenbouw. Voor de onderbouw en de bovenbouw
heeft de Lucia Petrus mavo teamleiders. De teamleiders
managen de mentoren en docenten van de verschillenden
klassen. De Lucia Petrus mavo werkt met lessen van 50 minuten.
De Lucia Petrus mavo is een katholieke school met een
interculturele oriëntatie. Bijna alle leerlingen hebben een
migratieachtergrond. In de onderbouw heeft het Lucia Petrus
mavo een focus op de vakken levensbeschouwing en leefstijl.
Doel is dat de leerlingen een bredere kijk krijgen op
verschillende levensovertuigingen en vanuit respect elkaar leren
omgaan.

4.1.2 Waargenomen PD-microgedragingen (MG)
(1) Sociale Veiligheid
Sociale veiligheid omvat alle gedragingen en maatregelen die
bijdragen aan de beleving van de school als een plek die even
vertrouwd en veilig voelt als thuis.

“Tijdens de pauzes sta ik altijd bij de leerlingeningang om te
controleren wie er naar binnen en buiten loopt en wat er buiten
gebeurt.” (Conciërge)

Mensen zijn er welkom op school, maar moeten zich altijd eerst
melden bij de administratie. Niemand loopt “zomaar“ door de
school (MG 2).
“450 gezichten herkennen, ik kan veel onthouden en veel
herkennen, ik heb bijna een fotografisch geheugen, maar er glipt
er altijd wel eentje tussendoor. Als dat gebeurt, gaan er wel
direct overal alarmbellen af hoor. Gelijk een mailtje sturen dat er
een vreemde rondloopt. Nou, dan moeten we gelijk reageren en
hem/haar er uit gaan halen.” (Conciërge)
Het actief weren van onaangekondigde buitenstaanders
beschermt de leerlingen (fysiek en mentaal) en bevordert de
concentratie op school. Het personeel laat hiermee zien dat het
actief bezig is om van de school een veilige plek te maken en om
dat zo te houden.

LMC-bestuur
De Lucia Petrus mavo maakt deel uit van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs. Deze stichting biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan in Rotterdam en omstreken. Binnen de 26 vestigingen (16 scholen VMBO) zijn alle onderwijsniveaus,
van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, vertegenwoordigd.
LMC-scholen zijn een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving en hebben daardoor een kleurrijke samenstelling. De individuele
capaciteiten van de leerlingen en hun veelzijdigheid staan bij LMC-scholen centraal. De LMC scholen beschikken allen over een
nadere profilering. Achter de schermen werkt het LMC-bestuur dagelijks aan verbetering van het onderwijs en aan een optimale
afstemming op de leerling.
Bron en meer informatie via: www.Imc-rotterdam.nl
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Dit alles draagt in hoge mate bij aan het ‘thuisgevoel’ van de
leerlingen.
Alle deuren binnen de Lucia Petrus mavo staan open: deuren
van klaslokalen, kantoren, werkruimtes en dergelijke (zie foto
6). Er zijn letterlijk geen drempels om bij elkaar binnen te
stappen. Als er ergens een probleem is, kunnen anderen
gemakkelijk toeschieten en hulp bieden (MG 3).
“Ik heb mijn deur gewoon open. Bovendien is dat minder
storend als er iemand binnen komt lopen dan als de deur open
en dicht gaat… Ik vind gewoon dat ik niks te verbergen heb en
als ik iets fout doe, dan hoor ik het wel. Het geeft ook een stukje
veiligheid.” (Docent Engels en vertrouwenspersoon)

er in het lokaal gebeurt. Dat is belangrijk.” (Teamleider)

Buitenschoolse maatregelen
De school staat in contact met de buurtsupermarkten, waar
leerlingen tijdens de pauzes naar toe gaan. Als de leerlingen
zich niet goed gedragen, worden de teamleiders direct op de
hoogte gesteld door de supermarktmanager en wordt er direct
actie ondernomen. Leerlingen die zich in de pauzes misdragen,
mogen bijvoorbeeld een tijd lang niet naar buiten tijdens de
pauzes (MG 5).

Gemeenschapsgevoel
De leerlingen worden door de docent in de deuropening
begroet als zij de klas binnenkomen. De docent houdt
zodoende overzicht over wat er zowel op de gang als in het
lokaal gebeurt (MG 4).
“Ik positioneer me nu in de deuropening. Hier staat de gastheer.
De gastheer nodigt zijn kinderen uit. Wat het voordeel hiervan
is, is dat ik zie wat er op de gang gebeurt, maar ik zie ook wat

De schoolmaatschappelijk werker, docenten, teamleiders en
het management maken er een punt van om de sociale
interactie tussen de leerlingen te volgen tijdens pauzes, in de
kantine, aula of op het plein. Als ze iemand alleen zien zitten,
beginnen ze meestal een gesprek. Behalve dat ze tijdens hun
werk voor leerlingen toegankelijk zijn, zijn ze dat dus ook op de

Foto 6: Open deuren in de lokalen
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plekken waar de leerlingen te vinden zijn buiten de een leerling van de onderbouw in een fluistertoon zeggen: ‘Hij
schooluren om (MG 6).
weet mijn naam, dat is toch die man van de bovenbouw? Hoe
kan hij mijn naam nou weten?’” (Teamleider)
Er is een opvallend gezellige huiskamersfeer in verschillende
klaslokalen (zie foto 7 en 8). In één van de klaslokalen heeft
een docent bijvoorbeeld (kunst)bloemen neergezet en het
Leerlingvervolgsysteem
lokaal opgefleurd met parafernalia uit de Harry Potterfilms
Het leerlingvolgsysteem op VMBO-scholen heet Magister.
(MG 7).
Docenten, teamleiders en andere medewerkers hebben
toegang tot het systeem, evenals de ouders en de leerlingen
Stilte
zelf. In Magister zijn alle leerlingen te vinden, inclusief foto,
adres, telefoonnummers, hun cijfers, toetsen en andere
De Lucia Petrus Mavo heeft een opmerkelijk stille
informatie.
schoolomgeving en er zijn verschillende regels om dat zo te
houden. Tijdens de pauze mogen de kinderen niet rennen in Ouders en leerlingen hebben toegang tot het account van de
school, en wanneer ze hun huiswerk doen in de aula, mogen leerling vanuit hun eigen computer thuis. Zij kunnen dan
ze niet roepen of schreeuwen (MG 8).
cijfers, rooster, huiswerk en de absentie inzien. Medewerkers
van de school kunnen nog meer informatie in Magister
oproepen, zoals bepaalde toetsuitslagen en rapportages.
(2) Persoonlijk Betrokkenheid
Sommige medewerkers (zoals teamleiders) hebben een
Een grote betrokkenheid van het personeel bij het grotere toegangsbevoegdheid op Magister dan anderen.
welbevinden van de leerlingen blijkt een kenmerkend aspect Magister biedt ook de mogelijkheid om notities te versturen
van de PD-scholen. Dit wordt zoveel mogelijk vertaald naar en notities over een leerling te schrijven. In Magister kan men
zelf bepalen welke notitie voor wie (welke medewerkers)
Foto 7 en 8: Voorbeeld van sfeer in een klaslokaal.

het niveau van individuele aandacht en individueel contact.
Daarvoor moet je elkaar natuurlijk wel kennen. Het personeel
besteedt hier bijzondere aandacht aan. Zo kennen de
teamleider en de conciërge de namen en gezichten van bijna
alle leerlingen (MG 9).
“Ik durf te zeggen dat ik van de 400 kinderen, van 300
absoluut weet wanneer er iets aan de hand is. Niet natuurlijk
als ze een slecht cijfer voor wiskunde hebben gehaald, maar
als er echt thuis iets aan de hand is. Er is een familielid
overleden of er is iets aan de hand, dan zie ik dat. Dat durf ik
te beweren. Niet van allemaal, maar wel van
veel.” (Teamleider)

toegankelijk is.
Op de Lucia Petrus Mavo wordt intensief gebruik gemaakt
van
Magister.
Zo
heeft
bijvoorbeeld
ook de
schoolmaatschappelijk werker toegang tot het systeem,
omdat hij zeer nauw bij de school betrokken is (MG 10).

De schoolmaatschappelijk werker geeft de leerling inzage in
welke informatie hij in het leerlingvolgsysteem Magister over
hem of haar heeft opgenomen en door andere
schoolmedewerkers
kan
worden
ingezien.
Deze
‘vertrouwelijkheidsniveaus’ worden met de leerling
besproken en kunnen ook door de leerling worden bepaald.
Hierdoor heeft de leerling een gevoel van controle, dat erg
“In mijn team ken ik alle kinderen en alle collega's van binnen ondersteunend werkt voor het zelfbewustzijn en de
en van buiten. Als ik nu alle klassen van de school afloop dan autonomie van de leerling (MG 11).
denk ik dat ik echt wel 70% van de namen weet. Soms hoor ik “De leerling mag zelf het vakje aankruisen of niet. Het ene
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kind zal zeggen, mijn mentor mag het niet weten en het Als een leerling tekenen van niet welbevinden vertoont, krijgt
andere kind zal zeggen, mijn mentor mag het wel dat altijd prioriteit boven de andere taken en wordt er zo snel
weten.” (Schoolmaatschappelijk werker)
mogelijk aandacht aan besteed (MG 15).
Bij verzuim van een leerling zonder ziekmelding van de ouders
via het leerlingvolgsysteem, wordt er door de administratie na
het tweede schooluur gebeld naar het huis van de leerling
(MG 12).

“Als er een leerling bij mij op die stoel zit, een meisje met dikke
tranen en half hyperventilerend 'ik voel me ineens niet zo
lekker', nou ik weet niet welk virus dat dan is, maar volgens
mij is dat dan het pestvirus of iets dergelijks. Dat zijn signalen
waar we wat mee moeten. Dan moet je inderdaad ook alles
Verantwoordelijkheid voor ieders welbevinden
uit je handen laten vallen en toch wel even een gesprek
Alle schoolmedewerkers tonen medeverantwoordelijkheid voeren. Dan gaan we naar de mentor. We hebben ook een
voor het welbevinden van de leerlingen. Als een leerling vertrouwenspersoon. Afhankelijk van de situatie helpt ook de
tekenen van niet welbevinden laat zien, wordt dat op veel schoolmaatschappelijk werker.” (Zorgcoördinator)
niveaus gesignaleerd. De conciërge en de docenten vormen
De mentor en de teamleider vertegenwoordigen een sleutelrol
een belangrijke schakel in het totale zorgsysteem. Bij een
voor de leerling. Als er een probleem is, komt de leerling het
vermoeden van problemen signaleren ze dit aan de mentor
eerst bij de mentor. Een leerling zegt over haar mentor: “We
van de betreffende leerling (MG 13).
kunnen al onze geheimen bij haar kwijt” (MG 16).
De docenten, mentoren, teamleiders en de zorgcoördinator
“Ik denk dat elk kind wel ergens aansluiting vindt. Er zijn
werken nauw samen en houden elkaar voortdurend op de
kinderen die vinden het prettig met mij, er zijn kinderen die
hoogte. Elk probleem met een leerling wordt aan elkaar
vinden het prettig met mijn collega. Er zitten ook heel
doorgegeven en samen proberen ze een oplossing te vinden.
verschillende types tussen. Je hebt niet met alle kinderen een
Bij ingrijpender problemen komt de schoolmaatschappelijk
Foto 9: De sociaal-maatschappelijk werker toont de PD-onderzoeker hoe Magister werkt.

Foto 10: Sociale matrix

klik. Maar elk kind heeft wel iemand hoor, en dat kan ook wel,
want je kent elkaar en je kan er heel gemakkelijk heen
Door bovenstaande twee microgedragingen (MG 13 en 14) lopen.” (Docent)
kan gemakkelijk de indruk worden gewekt dat
medeverantwoordelijkheid de crux is voor het genoemde
Persoonlijke aandacht, wederzijds vertrouwen en respect
gedrag. Medeverantwoordelijkheid op zich is echter een loze
kreet. Op de Lucia Petrus Mavo wordt hieraan heel praktisch De schoolmaatschappelijk werker maakt samen met de
handen en voeten gegeven, en daaruit komt een aantal PD- leerling een 'sociale matrix' (sociogram) om de sociale situatie
microgedragingen voort. De verantwoordelijkheid wordt niet van de leerling in kaart te brengen (MG 17).
werker in beeld (MG 14).

benoemd op algemeen welzijnsniveau, maar juist op het
niveau van het individuele welbevinden. Dit lijkt een subtiele
focusverschuiving, die echter in de praktijk grote gevolgen
heeft voor het gedrag van al het personeel. Iedere
medewerker voert nu niet alleen de taken uit die bij zijn of
haar functie horen, maar heeft er een als zodanig benoemde
taak bij om als de ogen en oren van het zorgsysteem te
fungeren.

In het sociogram wordt genoteerd met wie de leerling een
positieve relatie heeft (++), met wie neutraal (±) en wie een
negatieve (- -) relatie (foto 10). Als dat duidelijk is,
concentreert de schoolmaatschappelijk werker zich op die
delen van het sociale systeem die de leerling als positief
bevestigend ervaart (MG 18).
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“Ik creëer een sociale matrix om de situatie van de leerlingen
thuis, op school en met vrienden samen te beschrijven. Het is
een simpele techniek en geeft een goed overzicht. Ik focus
graag op de positieve dingen als ik met de leerlingen een
gesprek heb.” (Schoolmaatschappelijk werker)

werkt voor leerlingen als een vertrouwd herkenningsteken en
als boodschap van aandacht en veiligheid. Bij succes wordt
zo’n herkenningsteken vaak door collega’s overgenomen. Hier
is de dramadocent er in geslaagd om zo’n persoonlijke noot
tot een gevleugelde uitdrukking te maken, die de
betrokkenheid van de docenten uitdrukt en het
Sommige docenten gebruiken een vragenlijst over de
gemeenschapsgevoel bevordert (MG 21).
persoonlijke interesses, hobby’s en over de thuissituatie van
de leerling. De vragenlijst wordt aan het begin van het “Ik zeg: ‘navelpiercing’. Daarmee bedoel ik dat ik wil dat ze
schooljaar ingevuld. De leerlingen zijn vrij om op de vragen te gewoon met een rechte houding voor de klas staan. Iedereen
antwoorden. De antwoorden geven de docent inzicht in de roept dan navelpiercing. Het betekent gewoon dat je zo staat
persoon van de leerling. Als een bepaalde vraag niet wordt dat je navelpiercing te zien is. Dan sta je dus met je voorkant
ingevuld, kan dat een signaal zijn voor de docent om daar in naar de groep. Dat is gewoon een begrip hier. Dat doen ze ook
het bijzonder op te letten (MG 19).
als ze een leesverslag houden. Dan zeggen de collega’s: ‘we
horen weer navelpiercing’. Dat werkt wel.” (Dramadocent)
“Ik heb een soort vragenlijst gemaakt waarop alle leerlingen
wat over zichzelf moeten vertellen. Dan gaat dat gewoon over
hun thuissituatie, sport, werk, school, gezondheid, alles. Als er
Een leerling die al vaak heeft beloofd om harder te gaan
dingen open gelaten zijn, dan weet ik vaak ook dat de leerling
werken, maar dat nog steeds niet doet, wordt door zijn
dat niet wil vertellen. Dan ga ik een keer zitten met die leerling
teamleider gestimuleerd om elke docent apart een brief te
en dan zeg ik: 'goh, je hebt niks verteld over je vader, is dat
schrijven met de belofte om zijn gedrag te veranderen. Door
expres?' Nou, dan merk je vaak aan de leerling of hij het wil
middel van dit persoonlijke commitment slaagt hij er in om
vertellen of niet wil vertellen, maar dan weet ik in ieder geval
Foto 11 en 12: Screenshot felicitatiepagina Lucia Petrus Mavo website.

dat daar wat mee aan de hand is.” (Gymnastiekdocent/
zichzelf te verbeteren (MG 22).
mentor)
Een van de docenten verzamelt alle mobiele nummers van
In de dramalessen kunnen allerlei vormen van communicatie
zijn leerlingen, zodat hij ze bij calamiteiten of bij onverklaarde
en interactie aan de orde komen. Daardoor kunnen
afwezigheid telefonisch of via 'Whatsapp' kan bereiken (MG
dramalessen in bepaalde gevallen voorzien in een veilige
23).
atmosfeer voor het bespreken van aan de thuissituatie
gerelateerde problemen. Als er problemen blijken Als de schoolmaatschappelijk werker, docenten, teamleiders
(bijvoorbeeld doordat een leerling emotioneel wordt bij het en de schoolloopbaanbegeleiders tijdens het rondlopen in de
spelen van een bepaalde scène) neemt de docent de leerling pauzes een leerling alleen zien zitten, gaan ze daarmee een
na de klas apart voor een gesprek, en verwijst hem of haar informeel gesprek aan, om de leerling de kans te geven zich te
eventueel door naar de mentor of teamleider. De uiten (MG 24).
dramadocent fungeert hierdoor als een belangrijke schakel in
de vroegsignalering van bepaalde problematiek (MG 20).

Aan het eind van elk jaar vind een overdracht plaats aan het
Sommige docenten slagen erin om een bijzondere band met team dat de leerling het jaar daarop krijgt. Relevante
hun leerlingen op te bouwen. Bijna altijd gebeurt dat door informatie over thuissituatie, bijzondere omstandigheden en
een persoonlijke noot toe te voegen. Zo’n persoonlijke noot dergelijke wordt vis à vis tussen docenten uitgewisseld.
(bv. het begrip 'navelpiercing' in het onderstaande citaat)
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Aan het eind van elk jaar vind een overdracht plaats aan het
team dat de leerling het jaar daarop krijgt. Relevante
informatie over thuissituatie, bijzondere omstandigheden en
dergelijke wordt vis à vis tussen docenten uitgewisseld (MG
25).
“Soms hoor je ook in een overdracht vanuit mentoren dat je bij
die en die ouder op moet letten. Dat je dan beter die en die
mee kan vragen. Die hebben dan bijvoorbeeld een heel goede
broer of zus: neem die dan mee. Die overdracht is ook heel
goed en heel warm. Dat doen we altijd aan het einde van het
schooljaar.” (Teamleider)

Ook andere bijzondere gelegenheden zijn reden voor speciale
aandacht. Zo stuurde een docent en condoleancekaart aan
een moeder bij het overlijden van een lid van haar familie.
De schoolmaatschappelijk werker op de Lucia Petrus heeft een
Marokkaanse achtergrond, wat hem speciale antennes
verschaft voor huisbezoeken bij Marokkaanse gezinnen. Als hij
een Marokkaans gezin thuis bezoekt in verband met een
bepaalde leerling waarvan hij vermoedt dat die bijzondere
aandacht nodig heeft, dan let hij in het bijzonder op hoe hij
ontvangen wordt. Naar Marokkaans gebruik zal hij worden
uitgenodigd om binnen te komen. Hij antwoordt dan beleefd
dat dat niet nodig is. Als er vervolgens op wordt aangedrongen
dat hij toch binnenkomt, weet hij dat hij in een stabiele
situatie terecht komt.

Mentoren spelen een heel belangrijke rol bij het signaleringsen opvangsysteem van leerlingen. De mentoren zijn vaak een
soort ‘tweede moeder/vader’ op school voor de leerlingen. De
klassenmentor heeft contact met de ouders van de kinderen,
De schoolmaatschappelijk werker loopt in de pauzes veel rond
met de collega’s waar de leerlingen ook les hebben en heeft
en maakt informeel contact met leerlingen. Zo observeert hij
een goed beeld van iedere leerling in de klas. Hij/zij weet
de leerlingen en met wie zij hun pauzes doorbrengen (MG 28).
precies wie lekker in zijn/haar vel zit, wie niet en welke zaken
spelen.

Foto 13: Voorbeeld van een felicitatie-email

Foto 14: Screenshot Voorbeeld van positieve bevestiging in een
felicitatieclip (https://www.youtube.com/watch?v=JUetI5FZrLg )

De schoolmaatschappelijk werker noteert ook allerlei extra
informatie over de leerlingen in het leerlingvolgsysteem
Iedere week is er voor elke klas een mentoruur. Leerlingen die (alleen voor hem zelf toegankelijk), waardoor hij gemakkelijker
ergens mee zitten kunnen dit tijdens het mentoruur te berde contact met ze kan maken, bijvoorbeeld door te informeren
brengen, en om advies of hulp vragen (MG 26) .
naar hun favoriete voetbalclub (MG 29).
Eén van de docenten stuurt zijn leerlingen verjaardagskaartjes
via email (foto 13). In het leerlingvolgsysteem Magister kan hij
de verjaardagen volgen. Leerlingen die in zijn ogen extra
positieve bevestiging nodig hebben, stuurt hij een
opvrolijkende youtube-clip met liedjes en dergelijke (foto 10).
De teksten bevatten zinnen als: “Hé kanjer, (…) Omdat je zo
belangrijk bent, denk ik aan je verjaardag,” en “Omdat je zo
belangrijk bent, krijg je een bijzonder liedje van mij.” (MG 27)

“Ik voeg extra informatie over de leerlingen in het school
systeem magister toe zoals persoonlijke interesse van de
leerlingen, bijvoorbeeld dat hij een fan is van de voetbalclub
Galatasaray. De volgende keer als ik de leerling ontmoet, kan
ik het met hem over voetbal hebben.“ (Schoolmaatschappelijk
werker)
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Docenten geven complimenten en stimuleren de bijdragen
van hun leerlingen, bijvoorbeeld door op een verkeerd
antwoord als volgt te reageren: “Dat is een interessant
antwoord. Het klopt niet helemaal, maar het zet ons wel aan
het denken. Wil je het nog eens proberen?” (MG 30)

(3) Interactie tussen school, leerlingen en ouders
Behalve het microgedrag van individuele personeelsleden, is
er door het PD-onderzoeksteam ook microgedrag van de
school als geheel gevonden. In deze paragraaf wordt specifiek
ingegaan op de microgedragingen die de interactie tussen
school en de leerlingen en hun ouders betreffen. Dit zijn
institutionele zaken als de inrichting van ouderavonden, maar
ook regels over te laat komen en de omgang met islamitische
feestdagen.

De Lucia Petrus Mavo houdt strikt de hand aan de regels
omtrent te laat komen en slordig met de tijd omgaan. Als een
leerling te laat komt, moet hij of zij nablijven. Die tijd kan
worden besteed aan huiswerk in de aula, of aan een extra
opdracht (MG 34).
Na iedere pauze worden de vuilnisbakken geleegd, zodat
nergens rommel blijft zwerven (MG 35).
Er worden strenge regels gehanteerd met betrekking tot de
pauzes: in de eerste tien minuten mogen de leerlingen van de
bovenbouw naar buiten. Daarna gaat de deur dicht. Bij het
einde van de pauze gaat de deur weer open en gaan de
leerlingen rechtstreeks naar hun lokalen (MG 36).

Het gebruik van mobiele telefoons in school is beperkt tot de
aula (foto 16). Dat geldt zowel voor leerlingen als voor het
personeel. Leerlingen die deze regel overtreden, moeten hun
telefoon voor een week inleveren. De enige uitzondering
Er zijn verschillende manieren waarop scholen omgaan met
betreft het bellen in noodsituaties (MG 37).
de viering van niet-christelijke feestdagen. Op de Lucia Petrus
Mavo krijgen de islamitische leerlingen toestemming om alle Op de Lucia Petrus Mavo wordt ervan uitgegaan dat iedereen
islamitische feestdagen thuis te vieren. Er wordt bijvoorbeeld op dezelfde manier wordt behandeld en met elkaar omgaat.
aandacht gegeven aan zowel Kerst en Pasen, als ook aan Om die reden zijn hoofddoeken, petjes en T-shirts met
uitdagende teksten niet toegestaan. Islamitische meisjes die
Foto 15: Verbod van gebruik mobiele telefoons
van hun ouders in het openbaar een hoofddoek moeten
Foto 16: Taalposter met grote ringen bedacht door conciërge
dragen, kunnen op school in een daarvoor aangewezen
ruimte (toilet vlak bij de hoofdingang) hun hoofddoek af- en
opdoen bij het binnenkomen en verlaten van de school (MG
38).
Zo’n leerling krijgt van ons toestemming om beneden haar
hoofddoek op- en af te doen. Beneden naast lokaal vier
hebben we een toiletgroep. Op het moment dat ze hem op
heeft gedaan, gaat ze ook direct naar buiten. We willen niet
dat ze hierboven al haar hoofddoek op doet, want dan gaat ze
de hele school door. Dus dat doen we alleen maar beneden bij
lokaal vier, want ze heeft een spiegel nodig natuurlijk. Dat is
begrijpelijk. (Teamleider)
islamitische feestdagen (MG 31).
Daarnaast heeft men er op de Lucia Petrus Mavo voor
gekozen om met de niet-islamitische leerlingen op de
islamitische feestdagen andere activiteiten te doen in
schoolverband, waardoor de kinderen niet gaan zwerven (MG
32).

Verantwoordelijkheid en proactiviteit
De Lucia Petrus Mavo stimuleert de leerlingen om zelf
activiteiten te organiseren. De leerlingenraad is daarvoor een
goed platform. De leerlingenraad bestaat uit een groep
leerlingen die samen met een aantal docenten tijdens een
schooljaar vier avondactiviteiten voor de leerlingen
organiseert. Deze avonden zijn niet verplicht voor de
leerlingen. Er zijn altijd docenten aanwezig op deze avonden
(MG 33).
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Begeleiding schoolresultaten
Leerlingen die voor hun eindexamen slagen, worden per klas
met naam en toenaam gefeliciteerd op de Lucia Petrus
website (MG 39, foto 11 en 12).
Op ouderavonden zijn niet alleen de ouders uitgenodigd om
een gesprek aan te gaan met de docent, maar ook de
leerlingen (MG 40).
De leerlingen worden uitgenodigd om over hun
schoolresultaten te vertellen tijdens de ouderavonden.
Ze worden gestimuleerd om trots te zijn op behaalde
resultaten, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen als
die lager uitvallen dan gehoopt (MG 41).

Als een leerling meekomt naar een ouderavond, dan wordt
hij/zij samen met de ouders welkom geheten door de mentor.
De leerling mag dan uitleggen waarom hij/zij deze cijfers heeft
gehaald en hoe dat is gekomen. De mentor ondersteunt de
leerling in zijn/haar verhaal en geeft ook aan als er iets aan
het verhaal niet helemaal klopt (MG 42).

Stimuleren van trots op jezelf en op school

De Lucia Petrus mavo doet intensief mee aan het
taalposterprogramma. Door wisselende posters krijgen de
leerlingen iedere week tien nieuwe woorden met hun
betekenis aangeboden. Op de Lucia Petrus Mavo heeft een
conciërge het ringbandsysteem voor de posters eigenhandig
verbeterd, waardoor ze veel langer meegaan (MG 43, foto
16).

De stage houdt taken in als het helpen van het
schoolpersoneel, surveilleren tijdens pauzes, of helpen tijdens
ouderavonden en info-avonden.

Op de Lucia Petrus mavo doen leerlingen uit de bovenbouw
(klas 3 en 4) een maatschappelijke stage. Alle leerlingen
moeten een verplicht aantal uren aan een maatschappelijke
stage besteden (MG 45).

Tijdens hun werk dragen de stagiaires een blauw vest,
waardoor ze als een verantwoordelijk persoon kunnen
worden herkend en aanspreekbaar zijn als er iets aan de hand
is (MG 46, foto 17 en 18).

Bovendien is er iemand aangewezen om het systeem volgens
een bepaalde regelmaat te verversen, waardoor het blijft
leven (MG 44).
“Het was een hype. Iedereen begon daarmee. Op heel veel
scholen is dat uitgedoofd en de klacht was vaak dat het in een
ringbandsysteem zit en die posters, die ringetjes, dat ritste los
op een gegeven moment. Dat paste niet goed. Dus dat werd
aangevoerd als belangrijk struikelblok. Toen hadden we hier
een conciërge die zei van: nou ik neem van die grote ringen.
Die heeft hij bij een zeilmakerij gehaald. Nu fladdert het zo
om, dus dat probleem is opgelost en er is één docent
verantwoordelijk gesteld voor het draaien van de
posters.” (Zorgcoördinator)
Foto 17 en 18: Twee leerlingen die een interne maatschappelijke stage volgen

Taalposterprogramma
Een aantal jaren geleden opperde een Rotterdamse docent het idee voor een taalposter-programma. Zijn ervaring leerde hem dat
veel leerlingen een taalachterstand hebben in de schoolvocabulaire, omdat deze andere woorden omvat dan hun dagelijkse taalgebruik. Als er bijvoorbeeld in een toets een vraag wordt gesteld met het woord ‘alternatief’ erin en de leerling kent de definitie
van dat woord niet, dan is dat een groot probleem. Alle leerlingen zouden daarom op school dezelfde of vergelijkbare schooltaalwoorden moeten leren. De docent heeft belangrijkste schooltaalwoorden voor VMBO-leerlingen op een rij gezet, met een verklaring en een voorbeeldzin erbij om het contextgericht en taalverrijkend aan te reiken. Op basis daarvan is het taalposterprogramma ontwikkeld. Dat heeft geleid tot een taalbeleidsplan. Het taalbeleid speelt een heel belangrijke rol, vooral in de onderbouw.
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4.1.3 Samenvatting PD microgedragingen

Sociale veiligheid
MG 1 Iemand ziet iedere ochtend toe op de leerlingen bij
binnenkomst.
MG 2 Mensen zijn welkom op school, maar moeten zich
altijd eerst melden bij de administratie.
MG 3 Deuren van klaslokalen en andere werkruimtes
staan open, ook tijdens de les.
MG 4 De docent begroet leerlingen persoonlijk in de deuropening van het lokaal.
MG 5 De school onderhoudt contact met door leerlingen
veelbezochte winkels in de buurt.
MG 6 Personeel is voor leerlingen ook tijdens pauzes toegankelijk en aanspreekbaar.
MG 7 Sommige klaslokalen hebben een echte huiskamersfeer.
MG 8 Er is een stiltebeleid tegen rumoer, rennen en dergelijke, zowel binnen als buiten.

Foto 19: Lucia Petrus medewerkers tijdens de PD terugkoppeling
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Persoonlijke betrokkenheid
MG 9 De teamleiders en de conciërge kennen zoveel mogelijk
alle leerlingen bij naam.
MG10 Alle professionals die veel en intensief bij het welzijn
van de leerlingen betrokkenzijn, hebben toegang tot
Magister.
MG11 De leerling kan zelf de ‘vertrouwelijkheidsniveaus’ van
Magister bepalen.
MG12 Bij verzuim zonder melding via Magister, wordt er na
twee uur naar huis gebeld.
MG13 Alle personeel is medeverantwoordelijk voor de vroeg
signalering van problemen.

MG28 De sociaalmaatschappelijk werker is veel op school en
observeert leerlingen zoveel mogelijk via informele
contacten in de pauzes.
MG29 In Magister kan ook informatie over hobby’s en
persoonlijke interesses worden genoteerd om
informele contacten met leerlingen een positieve
draai te geven.
MG30 Naast het geven van complimenten worden
vergissingen of fouten positief geformuleerd, om de
leerling te stimuleren om het nogmaals te proberen.

Interactie tussen school, leerlingen en ouders

MG14 Problemen met leerlingen worden met elkaar gedeeld.

MG31 Islamitische leerlingen mogen
feestdagen thuis te vieren.

MG15 Leerlingproblemen hebben altijd prioriteit boven andere zaken.

MG32 Op islamitische feestdagen worden voor nietislamitische kinderen activiteiten georganiseerd.

MG16 De mentor heeft een echte vertrouwensrol voor de
leerlingen.

MG33 De Lucia Petrus Mavo stimuleert de leerlingen om zelf
activiteiten te organiseren. De leerlingenraad is
daarvoor een goed platform.

MG17 Een sociogram brengt de positieve en negatieve relaties
van de leerling in kaart.
MG18 In gesprek met de leerling wordt vooral ingegaan op de
positieve voorkeuren.
MG19 In plaats van een sociogram kan een vragenlijst worden
gebruikt. Het niet invullen van een vraag kan evenzeer
een boodschap bevatten als het antwoord op een
vraag.
MG20 Dramalessen kunnen zicht bieden op emotionele problemen van leerlingen. De dramadocent vervult daar
door een belangrijke schakel in de vroegsignalering.
MG21 Gevleugelde uitdrukkingen in de school versterken het
gemeenschapsgevoel.
MG22 Leerlingen worden gestimuleerd om een persoonlijk
commitment aan te gaan met betrekking tot hun prestaties.
MG23 Een van de docenten verzamelt alle mobiele nummers
van zijn leerlingen.
MG24 Met leerlingen die in de pauze alleen zitten wordt informeel het gesprek aangegaan.
MG25 De overdracht van leerlingen bij de overgang gebeurt
persoonlijk en vis à vis.
MG23 Een van de docenten verzamelt alle mobiele nummers
van zijn leerlingen.
MG24 Met leerlingen die in de pauze alleen zitten wordt informeel het gesprek aangegaan.
MG25 De overdracht van leerlingen bij de overgang gebeurt
persoonlijk en vis à vis.
MG26 Een wekelijks mentoruur geeft de mentor de kans om
problemen te bespreken.

de

islamitische

MG34 Regels met betrekking tot te laat komen worden strikt
gehanteerd.
MG35 Na elke pauze worden vuilnisbakken geleegd; alles
wordt voortdurend schoon gehouden.
MG36 Leerlingen zijn tijdens pauzes óf binnen, óf buiten,
maar lopen niet heen en weer.
MG37 Mobiele telefoons mogen niet gebruikt worden
buiten één daarvoor bestemde ruimte.
MG38 Lucia Petrus Mavo heeft een speciale ruimte met een
spiegel aangewezen dichtbij de hoofdingang voor het
op en afdoen van hoofddoekjes van islamitische
meisjes.
MG39 Geslaagde leerlingen worden op de website met
naam en toenaam gefeliciteerd.
MG40 Op ouderavonden worden zowel leerlingen als ouders
uitgenodigd.
MG41 Leerlingen worden tijdens de ouderavonden actief
gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor
hun schoolprestaties.
MG42 De docent ondersteunt de leerling als die zijn verhaal
vertelt aan de ouders.
MG43 Een eigen ringbandsysteem verbetert het gebruik van
de taalposters.
MG44 Er is iemand speciaal belast met de taak de posters te
verzorgen/om te draaien.
MG45 De maatschappelijke stage kan in de school zelf
worden ingevuld.
MG46 Leerlingen die hun maatschappelijke stage in school
vervullen, zijn herkenbaar door middel van vest.

4.2 Mavo Delfshaven
In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte schets van de Mavo Delfshaven gegeven op basis van de informatie uit de interviews en
informele gesprekken. Vervolgens worden de resultaten en de microgedragingen rondom mentale weerbaarheid gepresenteerd
en besproken. De gevonden microgedragingen zijn onderverdeeld in drie rubrieken: 1) Sociale veiligheid, 2) Persoonlijke betrokkenheid, en 3) Interactie tussen school, leerlingen en ouders.
Bij elke rubriek worden verschillende microgedragingen weergegeven, sommigen zijn geïllustreerd met foto’s en citaten uit de
interviews.

4.2.1 Korte achtergrondschets van de school

vertrouwd en veilig voelt als thuis.

De Mavo Delfshaven ligt in de wijk Delfshaven en heeft zo’n 170
leerlingen en een groep van 25 docenten en ondersteunend
personeel. De Mavo Delfshaven maakte vroeger een deel uit
van het Rotterdamse Lyceum. Op een gegeven moment is
besloten om de mavo-afdeling te splitsen van de Havo en het
VWO. De Havo- en VWO-afdelingen zijn als het Rotterdams
Lyceum gebleven en de nieuwe Mavo afdeling is als Mavo
Delfshaven gevestigd in Spangen. Vervolgens is de beslissing
genomen om met de mavo naar Delfshaven, Westzeedijk te
verhuizen. De school maakt deel uit van het LMC schoolbestuur
Voortgezet onderwijs.

Op de Mavo Delfshaven verwelkomt de conciërge de leerlingen
’s ochtends bij binnenkomst (foto 20). Dit doet hij om iedere
ochtend contact te leggen en een band op te bouwen, maar ook
om te controleren of de leerlingen op tijd zijn en rustig
binnenkomen. Het gegeven dat de conciërge elke dag de
leerlingen begroet, heeft een dubbele werking: de leerlingen
voelen zich welkom geheten, en de conciërge houdt overzicht
over wie er binnenkomen. Tevens krijgt hij een eerste indruk
van hoe de leerlingen binnenkomen. Als hij ongewoon gedrag
bij een leerling signaleert, kan hij dit doorgeven aan
bijvoorbeeld de mentor of de teamleider van de leerling. Als
leerlingen een beetje te laat zijn, vermaant hij de leerlingen.
Stipt om 8.30 uur doet hij de deur dicht (MG 1).

De directeur van Mavo Delfshaven is ook directeur van twee
andere VMBO-scholen in Rotterdam: de Gijsbrecht K. van
Hogendorpschool (GKH) en De Waal. 80% van de leerlingen
hebben een islamitische achtergrond.
De Mavo Delfshaven is een school met focus op
Internationalisering
en
Economie.
Het
doel
van
Internationalisering is de leerlingen in contact te brengen met
andere mensen en culturen. Ook het leren van sociale
competenties speelt een grote rol op de Mavo Delfshaven. De
Mavo Delfshaven werkt met een 65-minutenrooster. Aan het
eind van de les hebben de leerlingen vaak nog tijd hun huiswerk
(af) te maken.

4.2.2 Waargenomen PD-microgedragingen (MG)
(1) Sociale Veiligheid
Sociale veiligheid omvat alle gedragingen en maatregelen die
bijdragen aan de beleving van de school als een plek die even

“Meestal gaat tien voor half negen uiterlijk de deur open. Ik sta
bij de deur. En dan denk ik dat meer dan 90% van de leerlingen
goedemorgen tegen mij zegt. Die zeggen uit zichzelf
goedemorgen. Kijk er zijn er ook een paar die kijken wel
vriendelijk naar je, maar die zeggen dan niks.” (Conciërge)

De school als veilige plek
“Het is belangrijk om bij die deur te staan en goedemorgen te
zeggen, ook hier en daar een naam te noemen. Dan voelen ze
zich welkom en gezien.” (Directeur)
Op de Mavo Delfshaven wordt er een punt van gemaakt dat
leerlingen zich op school veilig voelen en dat dit niet verstoord
wordt doordat ongewenste personen zomaar de school binnen
kunnen komen. Hiertoe heeft de conciërge de beschikking over
camerabewaking van de voordeur.

LMC-bestuur
De Mavo Delfshaven maakt deel uit van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs. Deze stichting biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan in Rotterdam en omstreken. Binnen de 26 vestigingen (16 scholen VMBO) zijn alle onderwijsniveaus,
van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, vertegenwoordigd.
LMC-scholen zijn een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving en hebben daardoor een kleurrijke samenstelling. De individuele capaciteiten van de leerlingen en hun veelzijdigheid staan bij LMC-scholen centraal. De LMC scholen beschikken allen over een
nadere profilering. Achter de schermen werkt het LMC-bestuur dagelijks aan verbetering van het onderwijs en aan een optimale
afstemming op de leerling.
Bron en meer informatie via: www.Imc-rotterdam.nl
26

MG28 De sociaalmaatschappelijk werker is veel op school en
observeert leerlingen zoveel mogelijk via informele
contacten in de pauzes.
Mensen zijn er welkom op school, maar moeten zich eerst
melden bij de administratie/conciërge. Niemand loopt
“zomaar“ door de school (MG 2).
De buitendeur is altijd op slot. Bezoekers en leerlingen moeten
bellen om binnen te komen. De conciërge heeft met een
camera toezicht op wie er voor de deur staat en kan in
twijfelgevallen via de intercom met hen praten. (MG 3).
Toegelaten bezoekers worden altijd meteen bij binnenkomst
opgevangen (MG 4).
Het actief weren van onaangekondigde buitenstaanders
beschermt de leerlingen (fysiek en mentaal) en bevordert de
concentratie op school. Het personeel laat hiermee zien dat het
actief bezig is om van de school een veilige plek te maken en
om dat zo te houden. Dit alles draagt in hoge mate bij aan het
‘thuisgevoel’ van de leerlingen.

zich niet goed gedragen, worden de teamleiders direct op de
hoogte gesteld door de supermarktmanager en wordt er direct
actie ondernomen (MG 5). Leerlingen die zich in de pauzes
misdragen, mogen bijvoorbeeld een tijd lang tijdens de pauzes
niet naar buiten (MG 6).
“Mavo Delfshaven is een kleinschalige school. Iedereen kent
iedereen. Er is structuur. Dat kan ook worden geboden. In de
klas, maar ook op de gangen, dat zie je in de kantine, buiten,
wanneer er pauze is staat er ook altijd iemand die een beetje
toezicht houdt. Er is goed contact met bijvoorbeeld Albert Heijn,
waar heel veel leerlingen naar toe gaan in de pauze, en met de
wijkagent. Er zijn korte lijntjes en er wordt eigenlijk toezicht
gehouden. En dat weten de leerlingen. Er hoeft maar iets te
gebeuren bij de Albert Heijn en dan weet de school het gelijk en
dan worden er consequenties uitgezet.” (Schoolmaatschappelijk
werker)
Gemeenschapsgevoel

Buitenschoolse maatregelen
De school staat in contact met de buurtsupermarkten, waar
leerlingen tijdens de pauzes naar toe gaan. Als de leerlingen

De schoolmaatschappelijk werker, docenten en teamleider
maken er een punt van om de sociale interactie tussen de
leerlingen te volgen tijdens pauzes, in de kantine, aula of op

Foto 20: De conciërge bij de schoolingang

MG29 In Magister kan ook informatie over hobby’s en
persoonlijke interesses worden genoteerd om 27
informele contacten met leerlingen een positieve

het plein. Behalve dat ze tijdens hun werk voor leerlingen ook wel: 'sommige mensen zie je meer dan je partner
toegankelijk zijn, zijn ze dat dus ook op de plekken waar de thuis.'" (Conciërge)
leerlingen te vinden zijn buiten de lesuren om (MG 7) .
“Er is een laagdrempeligheid op een spontane manier op de
Mavo Delfshaven. Als iemand mij ziet en even tussendoor wat
wil zeggen, kan dat makkelijk. Of je begint een gesprek.
Contacten onderhouden. Soms loop ik naar buiten, dan maak
ik contact met leerlingen en soms ook weer niet.”
(Schoolmaatschappelijk werker)
De
schoolmaatschappelijk
werker
en
de
schoolloopbaanbegeleiders, hoewel formeel niet in dienst
van de school, worden uitgenodigd op evenementen en
schoolfeesten. Het personeel van de Mavo Delfshaven geeft
hen het gevoel deel uit te maken van het team (MG 8).
“Op de Mavo Delfshaven maken we deel uit van het team. De
medewerkers
betrekken
ons
bijvoorbeeld
met
Sinterklaasviering of docentenuitjes. Ja, wij zijn geen
docenten, maar we worden wel uitgenodigd. Dat is erg fijn.
Op de Mavo Delfshaven gaat het snel en makkelijk. Docenten
vragen soms: 'kun je in plaats van de dinsdag een andere dag,
Foto 21: De Schoolingang

(2) Persoonlijk Betrokkenheid
Een grote betrokkenheid van het personeel bij het
welbevinden van de leerlingen blijkt een kenmerkend aspect
van de PD-scholen. Dit geldt zeker ook voor de Mavo
Delfshaven. Dit wordt zoveel mogelijk vertaald naar het
niveau van individuele aandacht en individueel contact. Het
wordt belangrijk gevonden om de leerlingen bij naam te
kennen en het personeel besteedt hier bijzondere aandacht
aan. Zo kennen de teamleiders, de conciërge en de
zorgcoördinator de namen en gezichten van bijna alle
leerlingen (MG 11).
De conciërge besteedt hier extra aandacht aan door actief de
foto’s van de leerlingen te bestuderen in het
leerlingvolgsysteem van Magister (MG 12).
“Bijvoorbeeld als een moeder een kind ziek meldt staat er
meestal wel een fotootje bij in het schoolsysteem Magister.
Foto 22: De schoolloopbaanbegleiders

want dan hebben we dit en dit'. Dan zeggen we: 'prima, is
goed', dan proberen we gelijk op elkaar in te spelen. We Als ik hem aanklik, zie ik wie dat is. De eerste drie weken is
helpen elkaar en je weet wat je aan elkaar hebt. Dat is heel even moeilijk, met nieuwe kinderen van de eerste klas, daarna
geen probleem!” (Conciërge)
bijzonder.” (Schoolloopbaan begeleider)
Enkele docenten begroeten de leerlingen met een handdruk Bij verzuim van een leerling zonder ziekmelding van de ouders
via het leerlingvolgsysteem, wordt er door de administratie
als zij de klas inkomen (MG 9).
na het eerste schooluur gebeld naar het huis van de leerling
Verschillende
personeelsleden
benadrukken
het
(MG 13).
familiegevoel in de schoolgemeenschap. Dat wordt als erg
positief ervaren, zowel voor de leerlingen als voor het “Het eerste uur wachten we meestal even af. Dan zou het
personeel. Het familiegevoel wordt dan ook door een aantal kunnen zijn dat iemand net naar de orthopedist is geweest en
personeelsleden waar mogelijk bevorderd, bijvoorbeeld door dat nog niet had gemeld, maar het tweede uur wordt er wel
zoveel mogelijk leerlingen bij naam te kennen en aan te degelijk gebeld.“ (Conciërge)
spreken (MG 10).
"Je wordt ook wel een beetje als een soort familie gezien. We Verantwoordelijkheid voor ieders welbevinden
zien elkaar natuurlijk ook wel acht uur per dag. We zeggen
Alle schoolmedewerkers tonen medeverantwoordelijkheid
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tekenen van onwelbevinden laat zien, wordt er tijdig actie maken we altijd tijd vrij, want we proberen zo laagdrempelig
ondernomen in overleg met de betrokken mentor. De mogelijk te houden, zodat de ouders makkelijker naar school
conciërge, de docenten en het overige personeel vormen durven gaan.” (Schoolloopbaan begeleider)
samen het systeem van vroegsignalering (MG 14).
Het personeel van Mavo Delfshaven is bovendien gewend om
Persoonlijke aandacht, wederzijds vertrouwen en respect
leerlingen heel direct aan te spreken, als zij vermoeden dat er
Op de Mavo Delfshaven zijn verschillende voorbeelden van de
iets aan de hand is (MG 15).
persoonlijke aandacht die het personeel heeft voor de
“Ik denk dat de signalering bij iedereen ligt. Bij elke docent. Ik
leerlingen. Een sprekend voorbeeld daarvan is de conciërge,
denk dat je als docent, als je je klassenmanagement goed in
die de medicijnen van een leerling bewaart in zijn kantoor
de hand hebt, ook oog hebt voor deze dingen. Dat je dat
(foto 6). Elke dag komt de leerling om twaalf uur zijn ADHDsignaleert. Daarnaast is het zo dat mensen die er echt
medicatie innemen. Deze afspraak is gemaakt omdat de
praktisch mee aan de slag gaan, die zitten altijd in de laag van
leerling zijn medicijnen vaak verliest of vergeet. De conciërge
zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, de psycholoog,
investeert hiermee actief in het welbevinden van de leerling
misschien een ambulant begeleider, afhankelijk van de
(MG 17).
situatie. De mentor uiteraard, dat is ook degene van wie je
mag verwachten dat hij/zij bepaalde zaken signaleert en “De leerling heeft bij mij in de bovenste lade medicijnen liggen.
Hij heeft nog nooit zelf medicijnen gepakt zonder het aan mij
neerlegt bij de zorgcoördinator.” (Directeur)
te vragen. Natuurlijk zijn het zijn eigen medicijnen, maar het is
“Ik had vandaag een leerling die veel drukker en vervelender
mijn bureau. Hij zal áltijd vragen of hij ze mag pakken. Ik heb
was dan de afgelopen tijd. Terwijl het juist zo goed ging. Dat
ook tegen hem gezegd: 'ik ga niet controleren of dat je ze
signaleer je ook. Tijdens de les probeer je hem, op een nietinneemt. Wij merken vanzelf wel of je ze hebt ingenomen,
Foto 23: Kantoor van de conciërge

klassikale manier, daarop aan te spreken. Als je hem daarna
even één op één spreekt en je vraagt ‘wat is er aan de hand?
Zit je niet lekker in je vel? Het ging zo goed…heb je een offday?’ Zo sluit je dat even kort.” (Docent Engels en
vertrouwenspersoon)

Foto 24: Bureaulade waar de medicijnen bewaard worden

want dan word je verder op in de dag nog iets
drukker.” (Conciërge)

De schoolmaatschappelijk werker, docenten, teamleiders en
de schoolloopbaanbegeleiders lopen tijdens de pauzes rond
en observeren het gedrag van leerlingen. Als ze een leerling
alleen zien zitten, laten ze dat niet zomaar voor wat het is; als
De schoolloopbaanbegeleiders bellen met alle ouders, of
het even kan, gaan ze een informeel gesprekje aan om er
brengen huisbezoeken om zichzelf voor te stellen en om de
achter te komen of er iets structureels aan de hand is (MG
ouders op school uit te nodigen (MG 16, foto 22).
18).
“We proberen inderdaad bij alle ouders langs te gaan. Soms
lukt dat niet, dan proberen we telefonisch contact te houden.
We vertellen dat ze ons kunnen bereiken en op welke dagen (3) Interactie tussen school, leerlingen en ouders
we op school zijn. Dat ze ook gewoon langs school kunnen Behalve het microgedrag van individuele personeelsleden, is
komen. Ze kunnen gewoon even aanbellen en bij de er door het PD-onderzoeksteam ook microgedrag van de
administratie vragen van: 'we zijn op zoek naar de school als geheel gevonden.
schoolloopbaanbegeleidster, mag ik haar even spreken? Dan
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In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de
microgedragingen die de interactie tussen school en de
leerlingen en hun ouders betreffen. Dit zijn institutionele
zaken als de inrichting van ouderavonden, maar ook regels
over te laat komen en de omgang met islamitische
feestdagen.

Bepaalde medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om
contact met de ouders te onderhouden. Met name de
schoolloopbaanbegeleiders, die beide
een Turkse of
Marokkaanse achtergrond hebben, hebben het in hun
takenpakket om ouders bij schoolactiviteiten te betrekken (de
grote meerderheid van de ouders heeft dezelfde
achtergrond). De moeders worden uitgenodigd voor
Er zijn verschillende manieren waarop scholen omgaan met
moederochtenden (foto 26), om daar bepaalde thema’s te
de viering van niet-christelijke feestdagen. Op de Mavo
bespreken, zoals het omgaan met pubers, jongerentrends en
Delfshaven krijgen de islamitische leerlingen toestemming om
de omgang met sociale media (MG 23).
islamitische feestdagen thuis te vieren (MG 19).
De moederochtenden vinden vier tot vijf keer per schooljaar
“Je hebt het recht om voor het Suikerfeest en voor het
plaats. Ze worden georganiseerd voor moeders van één klas,
Slachtfeest buitengewoon verlof aan te vragen” (Conciërge).
soms ook voor twee of meer klassen, bijvoorbeeld de
Daarnaast heeft men er op de Mavo Delfshaven voor gekozen onderbouw (klas 1 en 2) of de bovenbouw (klas 3 en 4). Naast
om met de niet-islamitische leerlingen op de islamitische de twee schoolloopbaanbegeleiders zijn meestal ook de
feestdagen andere activiteiten te doen in schoolverband, om klassementoren aanwezig. Bij sommige thema’s, bijvoorbeeld
geen scheve gezichten te krijgen en tolerantie te bevorderen ‘pesten’, worden ook mensen uit de buurt uitgenodigd die er
(MG 20).
meer over kunnen vertellen, zoals de wijkagent (MG 24).
Tijdens de moederochtend wordt koffie en thee geschonken.
Moeders voelen zich op hun gemak en gaan een goed gesprek
met elkaar aan. Na het groepsgesprek bestaat er de
Foto 25: Na de pauze is de kantine brandschoon

“Het ene gedeelte is aan het vieren en het andere gedeelte
heeft een aangepast programma. Die laten we dan niet in de
klas zitten en dingen doen die anderen ook niet leuk vinden.
[…..] Daar gaan we dan wat anders mee doen, bv. ’s morgens
bowlen of zo en ’s middags een film kijken” (Conciërge)

Foto 26: Moeders bespreken het schooljaar tijdens een moederochtend

mogelijkheid voor moeders om nog verder met de mentor
over hun kind door te praten (MG 25).

Veel moeders van leerlingen van de Mavo Delfshaven hebben
moeite met de Nederlandse taal. Vaak zijn ze bang om
Nederlands te spreken. Wanneer zij tijdens de
moederochtenden moeite hebben om zich uit te drukken,
worden ze actief geholpen door de Turkse en Marokkaanse
schoolloopbaanbegeleiders. Voor het goede verloop van de
Verantwoordelijkheid en proactiviteit
ochtenden wordt dan ook de aanwezigheid van een Turks en
Na iedere pauze verzamelen personeelsleden, zoals de
een Marokkaans sprekende schoolloopbaanbegeleider
conciërge en de teamleider, het zwerfvuil, zodat de school
essentieel geacht (MG 26).
altijd schoon is (MG 21, foto 25).
“De taalbarrière maak het echt lastig als het om het contact
naar de school gaat. Ik ben vooral omgeven met mensen die
Mavo Delfshaven is streng omtrent te laat komen en slordig
dezelfde (Marokkaanse) achtergrond hebben. Tot een tijdje
met de tijd omgaan. Als een leerling te laat komt, moet hij of
geleden heb ik bijna nooit Nederlands gesproken of geoefend.
zij twee uur nablijven. Die tijd kan worden besteed aan
Maar dit probeer ik te veranderen.
huiswerk of aan een extra opdracht (MG 22).
30

Ik praat nu beter Nederlands, maar soms schaam ik me, omdat als een leerling op de ‘open dag’ nieuwe leerlingen en hun
het niet zo goed gaat. De moederochtend is een ‘veilige ouders begroeten en dat goed gedaan heeft (MG 30).
ruimte’ voor mij. Ik kan Nederlands praten en heb
“Dan pleeg je een telefoontje waarin je ouders vertelt dat hun
(taalkundige) steun, als het nodig is.” (Moeder)
dochter zo geweldig mee heeft geholpen, dat het echt een
Begeleiding schoolresultaten
talent is, dat vinden ouders dan natuurlijk geweldig om te
horen. Dat zijn leuke dingen.” (Directeur)
Leerlingen met onvoldoendes krijgen huiswerkbegeleiding.
Extra uren huiswerkbegeleiding vinden plaats na schooltijd. De Stimuleren van trots op jezelf en op school
huiswerkbegeleiding is verplicht: als een leerling niet komt
De Mavo Delfshaven werkt actief aan trots op de school.
opdagen, moet hij de volgende dag extra nablijven (MG 27).
Leerlingen fungeren als ambassadeur voor hun eigen school
In gesprekken met moeders kwam naar boven dat ze heel blij en verwelkomen bijvoorbeeld nieuwe basisschoolleerlingen en
zijn dat de huiswerkbegeleiding is geïntroduceerd. De helpen bij open dagen (MG 31).
begeleiding geeft hun kinderen extra steun en sommige
ouders vertellen dat de cijfers van hun kinderen beter zijn Voor deze bijzondere taken heeft de school een schooluniform
geworden en dat hun kinderen vrolijker zijn. De focus bij geïntroduceerd.
huiswerkbegeleiding ligt op het vak waar de leerling niet goed De leerlingen dragen het uniform bij verschillende
in scoort en de huiswerkbegeleiding wordt gegeven door de gelegenheden (foto 27). Leerlingen van de brugklas en tweede
vakdocent (MG 28).
klas houden bijvoorbeeld in hun uniform een presentatie over
De Mavo Delfshaven doet mee aan het taalposterprogramma. de Mavo Delfshaven op hun oude basisschool. Ook mogen ze
het uniform aan wanneer ze gasten ontvangen zoals leerlingen
De docenten investeren tijd in het uitleggen van de betekenis
en een juf of meester van de basisschool of directeuren van
Foto 27: Schooluniform op de open dag 2013 van Mavo Delfshaandere scholen. De leerlingen staan dan bij de deur en nemen
ven (Bron: Facebookpage MD)
jassen aan (MG 32).
De leerlingen van de bovenbouw huren een uniform en
betalen een borg. Ze betalen € 100,- per schooljaar, waarvan €
50,- borg. De leerlingen in de onderbouw kunnen het uniform
lenen van school. De leerlingen worden gevraagd om zelf voor
het uniform te zorgen (MG 33).
“Leerlingen van de bovenbouw huren het uniform en betalen
een borg. Ze nemen het uniform mee naar huis. Ze moeten het
zelf ook onderhouden. Als ze het netjes weer inleveren aan het
einde van het leerjaar,
dan krijgen ze de borg
terug.” (Directeur)

en nuances met betrekking tot allerlei Nederlandse woorden
en begrippen. Ze benadrukken het belang om de Nederlandse
taal meester te zijn om een goede opleiding te kunnen volgen.
Alle docenten zijn zo in wezen ook taaldocent (MG 29).
“Hier op de Mavo Delfshaven zien we elke docent als
taaldocent (…). Je bent natuurlijk wel veel alerter op of de
leerlingen nou eigenlijk wel begrijpen wat je zegt. Het
doorvragen, altijd… Heb je dat woord begrepen? Zeker? Is er
een woord niet duidelijk? Er is bijna niets vanzelfsprekend. En
dat is heel belangrijk om te realiseren.” (Decaan en docent
Nederlands)
Positieve bevestiging
Mentoren en docenten bellen de ouders niet alleen op bij
problemen, maar ook als het juist goed gaat of bij een
bijzondere prestatie van de leerling. Dat kan al het geval zijn
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Foto 28: Mavo Delfshaven medewerkers tijdens de PD terugkoppeling
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4.2.3 Samenvatting PD microgedragingen

Sociale veiligheid

Interactie tussen school, leerlingen en ouders

MG 1 De conciërge begroet de leerlingen iedere ochtend bij

MG19 Islamitische leerlingen krijgen toestemming om

de ingang.
MG 2 Mensen zijn welkom op school, maar moeten zich altijd
eerst melden bij de administratie/conciërge.
MG 3 De buitendeur is altijd op slot. Bezoekers en leerlingen
moeten bellen.
MG 4 Toegelaten bezoekers worden meteen bij binnenkomst
opgevangen.
MG 5 De school onderhoudt contacten met veelbezochte winkels in de buurt.
MG 6 Leerlingen die zich misdragen, mogen een tijd lang niet
naar buiten tijdens de pauzes.
MG 7 Personeel is voor leerlingen ook tijdens pauzes toegankelijk en aanspreekbaar.
MG 8 Externe ondersteuners worden uitgenodigd op schoolfeesten en dergelijke.
MG 9 Leerlingen worden met een handdruk begroet bij binnenkomst in het lokaal.
MG10 Sommige medewerkers bevorderen actief een familiegevoel.

islamitische feestdagen thuis te vieren.
MG20 Op islamitische feestdagen worden voor nietislamitische kinderen activiteiten georganiseerd.
MG21 Na elke pauze wordt zwerfvuil verzameld; alles wordt
voortdurend schoon gehouden.
MG22 Regels met betrekking tot te laat komen worden strikt
gehanteerd.
MG23 Er worden moederochtenden georganiseerd.
MG24 Op sommige moederochtenden worden deskundigen
uit de buurt uitgenodigd.
MG25 Na de bijeenkomsten kan met de mentor verder
worden gepraat over een kind.
MG26 Op de moederochtenden is een Turks en een
Marokkaans sprekende

schoolloopbaanbegeleider

aanwezig om de moeders te helpen met hun taal.
MG27 Leerlingen

met

onvoldoendes

krijgen verplicht

huiswerkbegeleiding. Absentie wordt bestraft.
MG28 Huiswerkbegeleiding

wordt

gegeven

door

de

vakdocenten.
MG29 Alle docenten zijn medeverantwoordelijk voor de

Persoonlijke betrokkenheid
MG11 De teamleider, de conciërge en de zorgcoördinator kennen bijna alle leerlingen bij naam.
MG12 Namen worden extra ‘getraind’ met behulp van het
leerlingvolgsysteem.
MG13 Bij verzuim zonder melding via Magister, wordt er na
het eerste lesuur naar huis gebeld.
MG14 Alle personeel is medeverantwoordelijk voor de vroegsignalering van problemen.
MG15 Het personeel spreekt bij een vermoeden van problemen leerlingen heel direct aan.
MG16 De schoolloopbaanbegeleiders stellen zich persoonlijk
voor aan de ouders.
MG17 Medicijnen van een ADHD-leerling worden voor hem
bewaard.
MG18 Met leerlingen die alleen zitten in de pauzes wordt een
informeel gesprek aangegaan.

taalontwikkeling van de leerlingen.
MG30 (Ook) Bij positieve resultaten en prestaties wordt
contact gezocht met de ouders.
MG31 Leerlingen fungeren als ambassadeur van de school.
MG32 Leerlingen die bij bijzondere gelegenheden een taak
vervullen, dragen een uniform.
MG33 Er is een huursysteem voor de uniformen, leerlingen
zijn zelf verantwoordelijk.

4.3 Libanon Lyceum afdeling Mavo
In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte schets van het Libanon Lyceum gegeven op basis van de informatie uit de interviews en
informele gesprekken. Vervolgens worden de resultaten en de microgedragingen rondom mentale weerbaarheid gepresenteerd
en besproken. De gevonden microgedragingen zijn onderverdeeld in drie rubrieken: 1) Sociale veiligheid, 2) Persoonlijke betrokkenheid, en 3) Interactie tussen school, leerlingen en ouders.
Bij elke rubriek worden verschillende microgedragingen weergegeven, sommigen geïllustreerd met foto’s en citaten uit de interviews.

4.3.1 Korte achtergrondschets van de school
Het Libanon Lyceum is in 1909 opgericht. Aanvankelijk was het
een VWO-school en in 1968 zijn de Havo en de Mavo erbij
gekomen. Het Libanon Lyceum is nu een openbare
scholengemeenschap voor Mavo, Havo, atheneum, gymnasium
en technasium. Het Libanon Lyceum telt totaal 1150 leerlingen.
Op de Mavo-afdeling zitten rond 190 leerlingen.
De Mavo-afdelingen is gevestigd in twee gebouwen, aan de
Mecklenburglaan en aan de Ramlehweg. Op de
Mecklenburglaan zit de onderbouw en op de Ramlehweg zit de
bovenbouw. De Mavo-afdeling heeft drie tot vier klassen per
jaar.
De laatste jaren trekt de Mavo-afdeling van het Libanon Lyceum
niet alleen families met kinderen aan die een
migratieachtergrond hebben, maar ook in toenemende mate
Nederlandse families. Dat komt ondermeer doordat het Libanon
Lyceum in het schooljaar 2006/2007 is overgestapt op een
ander onderwijsconcept, de ‘wereldklas’. Het huidige (2014)
aandeel van leerlingen met een migratieachtergrond is op de
Mavo-afdeling rond 60%. Het onderzoek heeft plaatsgevonden
op de Mavo-afdeling bovenbouw aan de Ramlehweg.

4.3.2 Waargenomen PD-microgedragingen (MG)
(1) Sociale veiligheid
Sociale veiligheid omvat alle gedragingen en maatregelen die
bijdragen aan de beleving van de school als een plek die even
vertrouwd en veilig voelt als thuis.
De school als veilige plek
Met betrekking tot de veiligheid op school benadrukken de
medewerkers zelf de volgende punten: De docenten worden
nagenoeg onvoorwaardelijk gesteund door de leiding (MG 1).
Om sociale veiligheid voor de leerlingen uit te kunnen stralen,
moeten de docenten zichzelf ook veilig voelen.
“Als ik een leerling op zijn donder geef of hem veel bladzijden
laat schrijven als strafwerk, dan komt de schoolleiding echt niet
van: 'hé, wat heb je nou gedaan?!' Eerder zo van: 'nee, dat moet
je echt doen, want dan zal de leerling echt wel iets heel fouts
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hebben gedaan’. Dan krijg je bescherming vanuit hen. Dat is een
heel gezonde situatie.” (Docent)

Gemeenschapsgevoel
In de gangen hangen portretten van oud-leerlingen die
succesvol in de samenleving zijn (foto 30). Ze geven de huidige
leerlingen het gevoel deel van de ‘Libanon Lyceum
gemeenschap’ uit te maken en bieden een inspiratie voor wat
ze met hun opleiding in de toekomst kunnen bereiken (MG 2).

(2) Persoonlijke betrokkenheid
Een grote betrokkenheid van het personeel bij het welbevinden
van de leerlingen blijkt een kenmerkend aspect van de PDscholen. Dit wordt zoveel mogelijk vertaald naar het niveau van
individuele aandacht en individueel contact. Het personeel
besteedt hier bijzondere aandacht aan. Zo kennen de
teamleiders en de conciërge de namen en gezichten van bijna
alle leerlingen (MG 3).
Een teamleider heeft een poster bij haar bureau met fotootjes
van alle leerlingen (MG 4).
“We hebben de fotootjes hangen van de hele mavo afdeling
bovenbouw. Dan kan je zo zien wat we binnen hebben.”
(Teamleider)

Verantwoordelijkheid voor ieders welbevinden
Verschillende
schoolmedewerkers
tonen
medeverantwoordelijkheid voor het welbevinden van de
leerlingen. Als een leerling tekenen van niet welbevinden laat
zien, wordt dat op veel niveaus gesignaleerd. De medewerkers
onderhouden regelmatig contact met elkaar en signaleren een
vermoeden van problemen bij de mentor of teamleider van de
betreffende leerling (MG 5).
De kamers van de schoolmaatschappelijk werker en de
leerlingbegeleider hebben een extra gezellige sfeer om kinderen
zoveel mogelijk op hun gemak te stellen (MG 6, foto 31).

Sommige functionarissen hebben hun eigen methoden om
problemen bespreekbaar te maken, als het met de taal niet
goed lukt (foto 33). Zo werkt de leerlingbegeleider met een
set speciale kaarten met foto's en tekeningen om problemen
bespreekbaar te maken met de leerlingen (MG 7).

dat doe ik niet. Dat is ook weer een argument om te zeggen: Ik
doe moeite voor jullie, dan vind ik het ook fijn als jullie het dus
ook gewoon opschrijven. Dat is dus weer op hetzelfde gelijke
niveau” . (Docent)
De administratie stuurt alle leerlingen op hun verjaardag een
kaartje (MG 10, foto 29).

Persoonlijke aandacht, wederzijds respect en vertrouwen

“Ik heb het vorig jaar nog meegemaakt, eind juni met de
diplomering. Toen zei een leerling: 'juf ik ben over twee weken
Sommige docenten doen extra moeite om de leerlingen aan
jarig. Krijg ik dan nog een kaart?'. Ik zei: 'Ja, tot één augustus
te spreken op hun eigen niveau. Dat kan heel letterlijk zijn,
krijg je de kaart. Tot één augustus sta je officieel
door niet op de eigen (betere) bureaustoel te gaan zitten,
ingeschreven'. Maar die willen ze dan ook echt nog hebben!”
maar juist op dezelfde stoel als de leerlingen (MG 8).
(Teamleider)
“Ik zit ook altijd hier en niet daar, want ik zeg tegen de
In de hal hangt een elektronisch informatiebord waarop de
kinderen dat ik op hun niveau wil zitten. Dat vinden ze raar,
verjaardagen van zowel leerlingen als docenten vermeld
maar ik zeg: 'nee, ik wil op deze stoel zitten en niet op die stoel
worden (MG 11, foto 32).
(bureaustoel voor docenten), want dit vind ik gewoon lekker.
Net als jullie' (lacht).” (Docent)
De teamleiders van de VMBO-afdeling feliciteren de
geslaagde leerlingen met een kaartje, en nodigen hen daarop
Dezelfde docent schrijft de aantekeningen die de leerlingen
uit voor de diploma-uitreiking. Ook voor de feestdagen wordt
moeten maken mee op het bord in plaats van een uitgetypt Aaan elke leerling een kaartje verstuurd (MG 12, foto 34 en 36).
4tje uit te delen. Op die manier wil hij een vorm van
saamhorigheid en gelijk niveau realiseren. (MG 9).
De conciërge probeert op de hoogte te blijven van de (Turkse)
voetbalcompetitie, zodat hij de volgende dag meteen een
“Ik schrijf de aantekening ook zelf. Ik kan het natuurlijk ook
verstandhouding met de leerlingen kan opbouwen door met
één keer typen en dan de komende tien jaar uitdelen, maar
hen te praten over de goals, de missers en dergelijke (MG 13).
Foto 29: Verjaardagskaartje
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Een docent vertelt niet bang te zijn om iets persoonlijks over
zichzelf te vertellen, als hen dat helpt om het gesprek met
leerlingen over hun persoonlijke situatie te faciliteren.
Leerlingen worden uitgenodigd om wetenswaardigheden over
hun eigen culturele achtergrond met anderen te delen (MG
14).
“Ik nodig leerlingen uit iets over zichzelf te vertellen.
Bijvoorbeeld waar kom je vandaan, hoe was je vakantie en
hoe lang zit je op deze school of kom je van een andere
school?'. Dan zeggen de leerlingen: 'ja meneer, kunt u ook iets
over u zelf vertellen?' Nou ja, en dan vertel ik verhalen die in
mijn leven hebben gespeeld.“ (Docent)
(3) Interactie tussen school, leerling en ouders

“Ik had er vanmorgen toevallig één die moest vanmiddag naar
de fysiotherapeut, precies onder een toets. Dan ga ik die naam
er even bij pakken: 'zó, dat is al de zevende keer dat je bij een
toets niet aanwezig bent geweest'. Dan moet je een leerling er
gewoon mee confronteren. Zo simpel is het. … Kijk en wordt
dat te gek, dan gaan ze gewoon naar de teamleider en die
gaat dan contact met de ouders opnemen.” (Conciërge)
De conciërge belt ouders van leerlingen die absent zijn zowel
’s morgens, als ‘s middags tussen vijf en zes uur. Hij weet dat
ouders die hij ’s ochtends niet kan bereiken, doorgaans in de
middag wel thuis zijn. Een andere reden om aan het begin van
de avond te bellen is dat de hele familie dan thuis is. Als een
ouder moeite heeft met de taal, is er doorgaans wel een
familielid aanwezig die goed Nederlands spreekt (MG 17).

Verantwoordelijkheid en proactiviteit

Een van de teamleiders vraagt leerlingen om zelf een (straf)
De conciërge registreert iedereen die zich voor een toets ziek aantekening te maken bij hun eigen naam en foto als ze hun
meldt. Dat doet hij op eigen initiatief, op een zelfgemaakte mobieltje hebben meegenomen in de klas, en dat van een
lijst die hij handmatig bijhoudt (MG 15).
leraar moeten komen melden (MG 18, foto 35).
Als zo'n ziekmelding vaker juist bij toetsen voorkomt, spreekt
de conciërge de betreffende leerling daarop aan (MG 16). Hij
meldt het ook aan de teamleider, zodat die contact op kan
nemen met de ouders.
Foto 30 (boven links): Portretten op de gang
Foto 31 (beneden links): Gezellig zitje in de ruimte waar leerlingen
worden ontvangen voor een gesprek
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“De streepjes betekenen dat ik van hem drie keer zijn telefoon
heb gehad. Als we hem vier of vijf keer hebben dan krijgen ze
gewoon ordinaire straffen. … Ja, ze moeten ze zelf turven. Ik
zeg: 'hier heb je de pen, turf maar eventjes”. (Teamleider)
Foto 32 (boven rechts): Het elektronisch informatiebord
Foto 33 (beneden rechts): Kaarten en tekeningen voor het bespreekbaar maken van problemen

Een van de docenten beeldende vorming (die tevens Dit plan wordt ook genoteerd in het leerlingvolgsysteem
leerlingbegeleider is) signaleert actief aan de hand van Magister (MG 23).
tekeningen van leerlingen of er wellicht iets aan de hand is
“Wij doen een duidelijke overdracht en brengen in kaart wat
(MG 19).
de probleem-leerlingen zijn. Waar denken we dat we extra
“Nou het was een tekening. Het was heel zwart en het was een aandacht aan moeten schenken? Wat zijn de speerpunten? En
beetje unheimlich en horror-achtig. Dat was haar binnenkant. dat werken we dan weer verder uit met de zorg voor jongeren
Met krassen, terwijl ze heel mooi is. Ik bedoel, zij kan echt heel en de mentoren. Bijvoorbeeld we geven aan: die moet je in de
goed tekenen, dus het was niet uit onmacht, maar gewoon gaten houden, ga daar mee praten, ga je voelhoorns uitsteken
omdat zij iets wilde overbrengen” (Docent/leerlingbegeleider) en peilen hoe het er voor staat.”
Begleiding schoolresultaten
Bij de overgang zorgen de zittende docenten voor een
nauwgezette overdracht aan de nieuwe docenten van de
leerlingen, waarbij alle relevante informatie, bijvoorbeeld over
achtergrond en thuissituatie, wordt uitgewisseld (MG 20) .
Bij de overdracht zijn de schoolmaatschappelijk werkster en
de leerlingbegeleider aanwezig. (MG 21).
De 'zorgkinderen' die van de onderbouw naar de bovenbouw
overgaan worden extra uitgebreid doorgenomen. Voor de
zorgkinderen wordt een plan van aanpak gemaakt (MG 22).

Foto 34 (boven links): Kaartje ‘Geslaagd’
Foto 35 (beneden links): De teamleider wijst op de fotoposter aantekeningen aan.

Foto 36 (boven links): Kerstkaart
Foto 37 (beneden links): Conciërge aan zijn desk
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Foto 38: Libanon Lyceum medewerkers tijdens de PD terugkoppeling
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4.3.3 Samenvatting PD microgedragingen
Interactie tussen school, leerlingen en ouders
Sociale veiligheid
MG 1 Docenten worden nagenoeg onvoorwaardelijk gesteund door de leiding.
MG 2 In de gangen hangen portretten van succesvolle oudleerlingen en bieden de huidige leerlingen een inspiratie voor wat ze met hun opleiding in de toekomst kunnen bereiken.
Persoonlijke betrokkenheid
MG 3 De teamleiders en de conciërge kennen bijna alle leerlingen bij naam.
MG 4 Er wordt gebruikt gemaakt van een fotoposter om de
leerlingen te onthouden.
MG 5 Meerdere personeelsleden zijn medeverantwoordelijk
voor de vroegsignalering van problemen.
MG 6 Kamers waar leerlingen worden ontvangen voor gesprekken worden extra gezellig gemaakt.
MG 7 De schoolloopbaanbegeleider gebruikt beeldkaarten
om problemen te bespreken.
MG 8 Een docent gebruikt hetzelfde meubilair als leerlingen
en maakt geen gebruik van privileges.
MG 9 Een docent schrijft de aantekeningen die de leerlingen
moeten maken mee op het bord in plaats van een uitgetypt A-4tje uit te delen om een vorm van saamhorigheid en gelijk niveau te realiseren.
MG10 Alle jarigen krijgen een persoonlijke kaart toegestuurd.
MG11 Jarigen worden vermeld op het elektronisch informatiebord.
MG12 Met de feestdagen krijgen alle leerlingen een kerstkaart.
MG13 De conciërge houdt de (Turkse) voetbalcompetitie bij
om gemakkelijk contact en verstandigheden op te bouwen.
MG14 Een docent vertelt gemakkelijk iets over zichzelf om een
reciproque reactie te kunnen vragen.

MG15 De relatie tussen ziekmeldingen en toetsmomenten
wordt op eigen initiatief bijgehouden.
MG16 Bij terugkerende absentie bij toetsen wordt de
leerling daarop aangesproken.
MG17 Bellen naar huis bij absentie gebeurt vaak in de
namiddag voor een grotere kans op contact.
MG18 Leerlingen wordt gevraagd om zelf een (straf)
aantekening te maken als ze hun mobieltje hebben
meegenomen in de klas.
MG19 Een van de docenten beeldende vorming signaleert
actief aan de hand van tekeningen van leerlingen of er
wellicht iets aan de hand is.
MG20 De overdracht van kinderen van het ene naar het
andere jaar gebeurt uitgebreid en vis à vis.
MG21 Bij de overdracht zijn de schoolmaatschappelijk
werkster en de leerlingbegeleider aanwezig.
MG22 Voor de zorgkinderen wordt een plan van aanpak
gemaakt.
MG23 Het plan van aanpak wordt genoteerd in het
leerlingvolgsysteem Magister.

4.4
Samenvatting
van
belangrijke
microgedragingen op de drie PD-scholen

Het onderzoek heeft diverse microgedragingen opgeleverd, die
door het personeel van de betrokken scholen worden
uitgevoerd. Deze microgedragingen zijn alle gemakkelijk
reproduceerbaar en dragen bij aan het succes van de scholen in
het bevorderen van de mentale weerbaarheid van hun
leerlingen. In totaal werden over alle drie de scholen samen 105
microgedragingen gevonden. Een aantal daarvan wordt op
meerdere PD-scholen toegepast.
Afhankelijk van de blikrichting van de onderzoeker kunnen de
microgedragingen op verschillende manieren worden
gerubriceerd en onderverdeeld. Het PD-onderzoeksteam heeft
hierbij gekeken naar de microgedragingen die een duidelijke
gemeenschappelijke noemer hebben, of waarbij uit de
gesprekken duidelijk is geworden dat ze met dezelfde intentie
worden gehanteerd. Zo kwam uit een eerste selectie een
onderverdeling in drie rubrieken met subthema's naar voren,
die bij het opsommen van de resultaten per school zijn
gehanteerd:
Sociale
veiligheid
(de
school
als
veilige
gemeenschapsgevoel, buitenschoolse maatregelen);

welkom geheten. (sociale veiligheid, persoonlijke aandacht,
gemeenschapsgevoel)

PD

Leerlingen worden direct aangesproken bij een vermoeden
van
problemen;
de
mentor,
teamleider,
schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinator lopen
veel rond, gaan informele gesprekken aan met leerlingen en
geven voorrang aan vroegsignalering. (verantwoordelijkheid
voor ieders welbevinden, persoonlijke aandacht,
vertrouwen)



Met veel persoonlijke aandacht (felicitatie van jarigen,
complimenten, altijd aanspreekbaar zijn voor leerlingen)
creëert het personeel een warm gemeenschapsgevoel, een
sfeer van 'wij zijn er voor elkaar'. De kleinschaligheid van de
school (afdeling) is daarbij een belangrijke steunfactor.
(gemeenschapsgevoel, persoonlijke aandacht, wederzijds
vertrouwen en respect)



In lessen en gesprekken ligt de focus op positieve
bevestiging: met behulp van informele gesprekken,
sociogrammen en vragenlijsten worden de positieve
voorkeuren en relaties van leerlingen achterhaald; deze
krijgen meer aandacht dan negatieve. (positieve
bevestiging, persoonlijke aandacht, wederzijds vertrouwen
en respect)



De conciërge kent (bijna) alle leerlingen bij naam,
onderhoudt veel informele contacten en is uiterst
toegankelijk voor leerlingen, waardoor hij een sleutelrol
heeft in het scheppen van het gemeenschapsgevoel en een
sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. (sociale
veiligheid, gemeenschapsgevoel, wederzijds vertrouwen en
respect)



Door middel van moederochtenden, ouderavonden met
leerlingen en ouders samen, en contact opnemen met de
ouders zowel bij goede prestaties als bij problemen, worden
de ouders positief bij de school betrokken. Allochtone
leerlingen met een taalachterstand
worden actief
ondersteund met het taalposterprogramma, en ouders in
gesprekken met de school. (positieve bevestiging,
persoonlijke aandacht, wederzijds vertrouwen en respect)



Leerlingen
worden
actief
gestimuleerd
om
verantwoordelijkheid te nemen, in de leerlingenraad, door
middel van interne stages en als 'ambassadeur' van de
school bij evenementen. Door leerlingen zelf vergrijpen bij
te laten houden wordt hun verantwoordelijkheidsgevoel
bevorderd.
(verantwoordelijkheid
en
proactiviteit,
wederzijds vertrouwen en respect)

plek,

Persoonlijke betrokkenheid (verantwoordelijkheid voor ieders
welbevinden, aandacht, wederzijds vertrouwen en respect,
positieve bevestiging);
Interactie
tussen
school,
leerlingen
en
ouders
(verantwoordelijkheid en proactiviteit, begeleiding van de
schoolresultaten en het stimuleren van trots op jezelf en de
school).
Het bleek, denkend vanuit de bekende onderzoeksparadigma's,
een uitdaging om vanuit het microgedrag dat mogelijk het
verschil maakt te blijven denken, en niet terug te vallen op het
metaniveau (zie ook paragraaf 6.2). Wanneer vanuit het
metaniveau wordt gekeken, is het weliswaar gemakkelijk om
microgedragingen te clusteren, maar er doemt geen concrete
richtlijn uit op, zoals die vanuit het bestaande paradigma
doorgaans gezocht wordt. Wanneer de selectie echter heel
consequent en minutieus wordt bekeken vanuit het
microniveau, blijkt dat er toch als vanzelf naar voren komt
welke microgedragingen het meest bijzonder zijn. Als die
vervolgens worden geclusterd en de clusters op een rij worden
gezet blijkt dat daaruit een aantal houdingsaspecten naar voren
komt, dat eventueel nader op metaniveau bekeken kan worden,
maar niet andersom. In het onderstaande zijn die
houdingsaspecten onder de microgedragingen gezet.
De uiteindelijke miniclusters van microgedrag zijn en de
volgende:
 Er wordt persoonlijk toegezien op de binnenkomst van de
leerlingen aan het begin van de schooldag en in het lokaal;
de leerlingen zijn met naam en gezicht bekend en worden
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5. Verspreiden van de resultaten
In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe de resultaten uit de PD-scholen verder worden verspreid binnen de VMBO-scholen in
Rotterdam. Hiermee sluit dit hoofdstuk aan op het derde doel van de PD-onderzoek: het stimuleren van de adoptie van deze
‘positive deviant’ microgedragingen op andere VMBO-scholen in Rotterdam.

5.1 Overkoepelende PD bijeenkomst
Om de microgedragingen binnen VMBO-scholen in Rotterdam
te verspreiden vindt op vrijdag 3 Oktober 2014 een
overkoepelende bijeenkomst plaats. Hiervoor krijgen alle 52
scholen met een VMBO-afdeling een uitnodiging, evenals de
afdeling onderwijs van de gemeente Rotterdam en relevante
onderwijsondersteunende partners (zoals Centrum Jeugd en
Gezin, Flexus etc.). De Lucia Petrus Mavo is bereid haar locatie
hiervoor beschikbaar te stellen. De bijenkomst is op verzoek
van de drie PD-scholen over de zomervakantie heen getild. De
periode vlak voor de eindexamens is een drukke tijd voor
VMBO-scholen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er
meer rust en tijd om te participeren.
Tijdens de PD-bijeenkomst worden de resultaten van het
onderzoek gepresenteerd en wordt dieper ingegaan op de
verschillende
PD-microgedragingen
rondom
mentale
gezondheid. Door het vertonen van concrete PDmicrogedragingen kunnen de VMBO-scholen geïnspireerd
worden om eventuele microgedragingen in hun eigen
schoolpraktijk op te nemen.

5.2 Verdere verspreiding
Tijdens de diverse fasen van het PD-project zijn door het CMG
onderzoeksteam de volgende PD workshops, seminars en
lezingen geven:
Op 5 Juni 2012 heeft een PD-seminar plaatsgevonden bij het
CMG in Gouda.
Op
1
november
2012
vond
een
PD-theminar
(themabijeenkomst) plaats bij ZonMw in Den Haag.

Tijdens het Nationale Congres Volksgezondheid (NCVGZ) van 34 april 2013 in Wageningen is een Positive Deviance workshop
verzorgd .
Op 18 april 2013 is het Positive Deviance project gepresenteerd
tijdens het Onderzoekersnetwerk Diversiteit en Gezondheid bij
ZonMW.
Op 13 juni 2013 is er aandacht aan het PD-project besteed
tijdens de panelsessie van het Centrum Media & Gezondheid
over “Storytelling en Social Change” op de International
Communication Association Conference in London.
Op 9 mei 2014 heeft een theminar bij de Erasmus Medical
Center (MC) Rotterdam plaatsgevon-den met Erasmus MC
medewerkers (artsen, managers, unithoofden, verplegend
personeel, adviseurs en logistiek en administratief
medewerkers).
Op 2 juli 2014 zijn de eerste resultaten van het PD-project
gepresenteerd tijdens een invitational workshop op de “7th
European conference on Positive Psychology” in Amsterdam
aan internationale onderzoekers, praktijk professionals,
beleidmakers en leerlingen.
Op 4 november 2014 zijn de resultaten ook gepresenteerd op
de “3rd Health City Conference” in Amsterdam aan
internationale onderzoekers en praktijk professionals,
Tevens zijn er korte filmclips gemaakt, met beelden en meer
achtergrondinformatie over de PD-strategie in het algemeen en
het PD-project rondom mentale weerbaarheid in het bijzonder.
Een aantal daarvan is via de CMG website http://www.mediagezondheid.nl/projecten/positive-deviance beschikbaar.

Foto 39: PD workshop tijdens het NCVGZ (4 april 2013) in Wageningen
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6. Reflecties en leerervaringen

Het Positive Deviance onderzoeksproject heeft interessante resultaten en inzichten opgeleverd. Zoals aangegeven is deze PDmethode voor het eerst toegepast binnen de context van de Nederlandse VMBO-scholen. Hieronder volgt een aantal reflecties en
leerervaringen.

6.1 Een positieve benadering geeft positieve energie
Medewerkers op de PD-scholen vertellen dat ze regelmatig
meedoen aan onderzoeken en dan te horen krijgen wat er niet
goed gaat en wat ze beter zouden kunnen doen. Deze keer was
het anders. De PD-scholen waren blij verrast dat ze een
positieve uitzondering vormen. Door de positieve benadering
van de PD-strategie komt er veel energie vrij. Ondanks het
drukke dagelijkse leven op school zijn directeuren, teamleiders,
docenten, mentoren, conciërges en andere medewerkers van
de scholen bereid om veel tijd en energie te investeren in de
samenwerking in het PD-onderzoek. Ze zijn met het PDonderzoeksteam gesprekken aangegaan, hebben het team met
informatie gefaciliteerd en/of hebben de onderzoekers
doorverwezen naar collega’s, leerlingen of ouders, die van
belang konden zijn voor het PD-onderzoek.
Ook de leidinggevenden op de PD-scholen zijn bereid om tijd en
energie te stoppen in de implementatie van de PDmicrogedragingen, bijvoorbeeld door het publiceren van de
resultaten op de website van de school en door actief mee te
doen aan de overkoepelende bijeenkomst op 3 oktober 2014
om andere VMBO-scholen te inspireren (zie hoofdstuk 5.1).
Iedere PD-school ontvangt een eigen specifiek eindrapport met
overzicht van de resultaten en PD-microgedragingen op de
school. De PD-scholen geven aan dat het PD-project voor hen
een toegevoegde waarde heeft gehad en willen daar graag mee
verder.

6.2 Paradigma en mindshift
Bij
een
traditionele
onderzoeksbenadering
worden
onderzoekers getraind om een probleem te identificeren,
hypothesen op te stellen en deze te toetsen. Bij voorkeur
gebeurt dit door middel van een experiment binnen een
gecontroleerde setting (een pre-post-control groep design). In
de Positive Deviance benadering wordt er volgens een andere
benadering (paradigma) gewerkt. Op basis van harde data
worden er individuen, groepen of organisaties geïdentificeerd
die het tegen alle verwachtingen in beter doen dan anderen die
in soortgelijke omstandigheden verkeren. De onderzoeker gaat
vervolgens op zoek naar het geheim achter de aanpak van deze
positieve uitzonderingen. Hierbij kunnen kleine positieve
afwijkende gedragingen soms al een groot verschil maken.
Tijdens het PD-onderzoek was het voor de onderzoekers een
constante uitdaging om het oude paradigma los te laten en
42

vanuit een nieuwe PD-benadering te denken en te handelen.
Vragen die naar boven kwamen waren: hoe weten we zeker dat
gevonden resultaten van de PD-scholen ertoe doen? Hoe zien
de microgedragingen er dan uit? Het onderzoeksproces omvatte
een voortdurende mind-shift tussen een ‘oude’ en ‘nieuwe’
manier van denken en handelen.

6.3 Methoden mix
Tijdens de PD-project is er gebruik gemaakt van een mix van
methoden: diepte-interviews, observaties, fotodocumentatie,
informele gesprekken en terugkoppelingsbijeenkomsten. Er zijn
verschillende PD-projecten beschreven in de literatuur die met
‘Discovery and Action Dialogues’ (DAD’s) hebben gewerkt om
microgedragingen te achterhalen. In DAD’s worden
groepsbijeenkomsten en groepsgesprekken gehouden om te
achterhalen welke microgedragingen in de gemeenschap
voorkomen (http://www.liberatingstructures.com/10-discoveryaction-dialogue).
In dit PD-onderzoek heeft het onderzoeksteam ervoor gekozen
om naast observaties en informele gesprekken individuele
diepte-interviews te houden. Het voordeel van het houden van
individuele diepte-interviews was dat er voldoende tijd en
ruimte kon worden gemaakt om verder door te vragen en zelfs
spontane verzoeken te doen om bepaald gedrag uit te beelden.
Al deze diepte-interviews zijn letterlijk uitgewerkt om te kunnen
inzoomen op de context van bepaalde de microgedragingen en
deze te kunnen achterhalen. Het houden van diepte-interviews
en deze letterlijke uitwerking en grondige analyse is nog niet
eerder in de PD-onderzoeksliteratuur beschreven.
Om de microgedragingen te documenteren heeft het
onderzoeksteam zoveel mogelijk foto’s gemaakt van
schoolsituaties. Het maken van foto’s was soms een uitdaging,
omdat niet alle medewerkers en leerlingen (met name met een
moslim-achtergrond) op foto’s willen verschijnen. Voorwaarde
om de fotodocumentatie überhaupt in te zetten tijdens de
onderzoek was het opbouwen van een goede relatie met de PDscholen. Tijdens het PD-onderzoek op de scholen speelde
namelijk in de media de controverse over een
televisieprogramma rondom pesten op scholen. Voor dit
programma had een leerling met een geheime camera beelden
had gemaakt van zijn medeleerlingen. Dat onderwerp lag erg
gevoelig bij de scholen.

6.4 Holistische benadering van de schoolprestatie
De PD-schools investeren veel tijd en energie in het opbouwen
van een goede en persoonlijke relatie met hun leerlingen.
Daarmee investeren ze in de mentale gezondheid van hun
leerlingen. De scholen worden echter door de
onderwijsinspectie afgerekend op cijfers, resultaten en de
percentage van geslaagde leerlingen per jaar. Tijdens de
onderzoek is duidelijk geworden dat de focus op cijfers en
resultaten in contrast kan staan met het creëren van een goede
en gezonde sfeer op school. In verschillende gesprekken kwam
naar boven dat de medewerkers worden afgerekend op het
verbeteren van cijfermatige resultaten. Ze zijn echter vaak ook
met andere dingen druk, zoals het oplossen van dagelijkse
vragen en situaties van leerlingen en collega’s. Als ze zien dat
een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, wordt er direct tijd en
aandacht aan besteed. Dat komt ten goede aan
het
welbevinden van het kind. Tegelijkertijd kan dit betekenen dat
een medewerker minder toe komt aan taken die ogenschijnlijk
belangrijker zijn voor zijn functie als docent. Sommige PDscholen nemen bijvoorbeeld leerlingen aan op school met een
lagere cito-score dan andere scholen. Veel van deze leerlingen
hebben een grote taalachterstand. Hierdoor blijven ze soms
een jaar zitten en/of is het slagingspercentage van leerlingen

op de school minder hoog. De scholen geven deze leerlingen
echter wel een kans en extra aandacht. Dat roept bij de scholen
een groot spanningsveld op.

6.5 Gebruik van de uitdrukking “Positive Deviance”
Tijdens het project heeft het PD-team ervaren dat de Engelse
term ‘Deviance’ een negatieve connotatie kan hebben. Dit is
ook in PD-literatuur beschreven (Pascale et al. 2010; Singhal et
al. 2010).
Het onderzoeksteam heeft geprobeerd dit op te lossen door
‘(positive) deviance’ te vertalen als ‘(positieve) uitzondering’.
De term ‘positieve uitzondering’ is gemakkelijk in gebruik en
wordt snel opgepakt door de PD-scholen. Door de term
‘positieve uitzondering’ konden de PD-scholen ook trots zijn en
konden zij anderen laten weten dat hun school een ‘positieve
uitzondering’ vormt.

Foto 40: Overhandiging van de PD onderzoeksrapporten aan de drie PD scholen.
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