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Haal het
uit jongeren
In het boek Over de top laten jongerenspecialisten Yvonne van Sark en Huub

Nel is zien dat het van groot beläng is dat.
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Er komen steeds meer co-ouders die samen de kinderen
willen blijven verzorgen en opvoeden. Maar hoe doe je dat
in hemelsnaam goed? Hoe kun je problemen op zo'n manier oplossen dat het belang van de kinderen voorop blijft

staan? In Het Grote co-Ouder-(doe)Boek krijgen ouders tips
en adviezen om het co-ouderschap te laten slagen. Ook zijn
er interviews met onder andere ervaringsdeskundigen, een
kindertherapeut, een kindercoach en een kinderrechter.
Het Grote co-Ouder (doe)Boek is vrOlijk en hip vormgegeven en met humor en zelfspot geschreven. De strekking van

het verhaal? Overleg. Slik je ego in. En doe wat het beste is
voor je kinderen, want die. hebben nergens om gevraagd.
Als je de tien geboden van het co-ouderschap volgt, komt
alles goed. Met stip op 1: Gij zult nooit kwaadspreken over
uw ex. Nooit. Daar kunnen kinderen niet tegen.
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Rectificatie /n het vorige nummer van PiP is bij het artikel
'De seksuele weerbaarheid van het jonge kind' helaas de
naam van de illustrator weggevallen: Laura Neuhaus.

Ook zijn twee titels uit de literatuurlijst weggevallen:
Zwiep, C.S. (2010). Wat is wijsheid? Seksuele opvoeding
van jonge kinderen .. SWP, Amsterdam.
Zwiep, C.S. (2008). De seksuele opvoeding. Ervaringen van
moeders en leidsters. Onderzoekzoeksrapporr. Kind&Zo,
Amsterdam
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jongeren meer oog krijgen voor wat hun
hart sneller doet kloppen, hun passie en

hun talent. We hebben in Nederland heel
veel oog voor jongeren die minder goed
mee kunnen komen, maar daardoor dreigt

een andere groep- de uitblinkers, de
hoogvliegers- in het verdomhoekje te
komen. Want waarom zou je investeren in

jongeren met wie het toch al goed gaat?
Sarken Ne lis laten zien dat er nog een
hoop winst te behalen is: als we jongeren
stimuleren tot uitzonderlijke prestaties
kunnen we daar op arle fronten - individueel,
maatschappelijk, economisch -veel voor-

deel bij hebben. Uitblinken blijkt voor veel
meer mensen weggelegd dan we altijd
dachten. Met meer focus en ondersteuning van ouders en docenten kunnen alle
jongeren nog beter worden in datgene
waar ze goed in zijn.

In Over de top vertellen talentvolle jongeren hoe zij het zo ver schopten. Die lessen
uit de praktijk combir:teren de auteurs met
inzichten van wetenschappers, coaches en
onderwijsexperts. Het boek bevat interviews met vele deskundigen: van minister

tot hockeycoach, van wetenschappers uit de
neurobiologie, psychologie en economie
tot topmanagers.

ISBN: 9789021550602,
224 pagina's, t: 24,95

e.vraagstelling van het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan is: welke
morele opvattingen hebben jongeren
binnen het domein van relaties en welke
factOren zijn van invloed op de uiting van
deze opvattingen? In deze bijdrage zoomen we in op de relatie van jongeren ten
opzichte van leraren: wat is volgens jongeren van belang om kortsluiting te voorkomen met leraren?

Slaat nergens op

ren die eigenlijk meer te maken hebben
met de houding van de leraar, dan met het
gedrag dat ter discussie staat.
Zo blijken de (ingesc~atte) motivatie van
de leraar en .zijn manie~ van communiceren mede bepalend te ZIJD voor de mate
waarin jongeren het optreden van de
leraar waarderen. De jongeren vinden de
houding van een leraar afkeurenswaardig
als ze het idee h~bben dat hij er plezier in
heeft om te straffen, of als hij niet duidelijk communiceert welk gedrag hij ongewenst vindt. Daarnaast is ook het inzicht
vari de leraar in het .voorval van belang.
Zo wijzen enkele jongeren op situaties
waarin iemand ten onrechte wordt aangesproken, omdat de leraar onvoldoende
inzicht heeft in wat er precies is gebeurd.
Ook op het oog eenduidige situaties waarin bijvoorbeeld een deel van de klas
zich schuldigmaakt aan bepaald gedrag
- kunnen aanleiding zijn voor kritiek op
de leraar. Bijvoorbeeld als niet alle betrokkenen worden aangesproken, maar één

Uit een grootschalig jeugdonderzoek van
het lectoraat Morele Vorming (MeesterVan Laar et al., 2010) bestaande uit
participerende observatie, dagboekonderzoek en de afname van diepte-interviews
bij circa 130 leerlingen uit de derde en
vierde klas van het VO, blijkt dat jongeren
vaak negatief zijn over situaties waarin
zijzelf of klasgenoten door een leraar
worden aangesproken op hun gedrag.
Meermalen vertellen ze dat ze worden
aangesproken op gedrag waar.volgens hen
niets mis mee is en dat
ze het niet eens zijn
met (de zwaarte van)
het oordeel. Maar, dit
blijkt slechts het halve
verhaal. Als jorigeren
> Er waren er vier die met potloden gooiden en
het gedrag van de
alfeen wij tweeën moesten ·eruit.
leraar negatief waar> En vond je het terecht dat je eruit moest?
deren, is dat niet
>Ja, op zich wel.
alleen omdat ze het
> Maar je schudt nee en je zegt ja.
niet eens zijn met zijn
>Ja, nou ja, die anderen hoefden er niet uit. Ze
oorde.el. Er zijn daarnaast ook andere '
pakken ons tweeën er weer uit en dat is meestal
factoren die maken
zo. Ze pakken meestal één vast persoon.
dat ze steigeren. Facto.·,,~·
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persoon moet boeten voor de groep. Het
optreden van de leraar krijg~ dan het ·
stempel 'oneerlijk': niet zozeer de zwaarte van de straf, maar het willekeurig
aanwijzen van een schuldige is onrechtvaardig in hun ogen.
Situaties waarin de leraar zijn ongelijk
niet toegeeft, worden eveneens getypeerd
als oneerlijk. Bijvoorbeeld in een situatie
waarin hij de klas ergens van beschuldigt, maar er achteraf zelf verántwoordelijk voor· blijkt te zijn. Naast factoren
die te maken hebben met motivatie,
communicatie, inzicht en eerlijkheid,
speelt nog een andere factor een rol. Een
aantal jongeren geeft aan dat ze het
optreden van de leraar ook onterecht
vindt als het eigen gedrag van de leraar
niet strookt met wat hij zegt. Er is geen
sprake van 'practice what you preach',
waardoor de teraar volgens ~en het recht
heeft verspeeld om hen aan te spreken.

Niet eens, wel één zijn
De voorgaande opsomming van redenen waarom jongeren het aanspreekgedrag van de leraar negatief waarderen,
kan de vraag opwerpen of leerlingefl
niet gewoon behoefte hebben "aan een
leraar die hen met rust laat en zijn
mond niet meer opendoet. Dit blijkt
niet het geval te zijn. De· mate waarin
jongeren het aanspreekgedrag van de
leraar waarderen, blijkt grotendeels
bepaald te worden door de kwaliteit
van de relatie met de leraar. Bij een
leraar die ze graag mogen, gaan ze
ervan uit dat deze hen niet met plezier

... En dan nóg, onder Frans moest ... weer hele lullige opmerkingen
tegen sommige leerlingen maken. Sommige dingen g~an dan echt
te ver. Je gèwoon voor schut zettery voor de hele klas. En een beetje
mensen zitten voortrekken. En dan zit ze te zeuren als je te veel
praat. Nou ze moet zelf haar bek ge~oon houden ...

straft maar hen aanspreekt vanuit
betrokkenheid. Hierdoor vinden ze dat
niet of minder erg. Daarnaast spreken
ze schande van een leraar die gedreven
lijkt door angst, die niet straft omdat
de moed hem ontbreekt om op te treden. Ze vinden het belangrijk dat de
leraar niet hang is om consequent te
zijn en dat hij optreedt bij ernstig of
verstorend gedrag, bijvoorbeeld wanneer klasgenoten voor ~nrust zorgen
waardoor de rest niet meer geconcentreerd kan werken.
Al met al kunnen we stellen dat het
voor jongeren - om het optreden van de
leraar te aanvaarden- niet alleen van
belang is dat ze het met hem eens zijn
over wat toelaatbaar gedrag is en wat
niet. Cruciaallijkt de vraag of er een
zekere mate van eenheid ervaren wordt:
> eenheid tussen leraar en klas (de
ervaring dat de leraar geen plezier
heeft in straffen; geen situatie van één
tegen allen);
> eenheid binnen de klas (geen discriminatie, niet voortrekken);

> eenheid in woord en daad van de
leraar (voorleven wat je voorstaat).

Gewaardeerde interesse van
de leraar
Ook als jongeren geen ongewenst gedrag
vertonen, komt het voor dat ze worden
aangesproken door lera[en. Uit notities
in de dagboeken en in de gesprekken
met jongeren blijkt dat ze dit soms
kmioen ervaren als ongewenste bemoeienis, of juist. als gewenste betrokkenheid. Waar leraren niet of weinig mee te
maken hebben volgens de jongeren zijn
privézaken. Voor de één behelst dit alles
wat niet school- of vakgerelateerd is,
voor de ander bijvoorbeeld de gelovigheid van vrienden en voor een derde
alleeri een specifiek familiegeheim. De
jongeren blijken de interesse van de
leraar (ook) als ongewe"nste bemoeienis
te ervaren wanneer de timing van de
vraagsteller in hun ogen niet natuurlijk
is (zie citaat); wanneer de interesse
voortkomt uit wantrouwen, of; wanneer
de toon onvriendelijk is.
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Meermens

lijke zaken aan hem
te durven toevertrouwen. Een leraar
die
niet alleen aanIk heb een keer een jaar een leraar gehad en
dacht heeft voor het
toen kwam hij een halfjaar later naar me toe van:
vak, máar ook voor
'Ja, doe jij nog wel eens iets vOor je moe?er. ja,
persoonlijke omen dan even wat klusjes doen of zo'. Dat zegt-ie
standigheden schept
terwijl ik hem een halfjaar niet heb gesproken.
ruimte voor leerlingen om zelf open te
Dat vind ik een beetje heel vaag als-ie zo begint.
zijn naar deze leraar
Omdat hij anders nooit zoièts zegt.
~n naar hem toe te
stappen. Uit de
gesprekken komt
naar voren dat hoe
over zijn leven en vriendschappelijke
meer ze -iemand niet alleen als leraar
gesprekje$ niet schuwt, wordt erg gemaar ook als mens zien (bijvoorbeeld
waardeerd. Deze openheid van de
als dorpsgenoot, een moeder met kinleraar blijkt voor jongeren te~ens noodderen, of als kennis van de ouders), hoe
zakelijk om op eigen initiatief persoonmeer ze zich vriendschappelijk en open
opstellen. ~et vertrouwen dat jongeren
hebben in de leraar - en dus de mate
waarin ze hem iets willen toevertrouINTERVIEWt"RAG-MEN1.
wen - wordt nog versterkt wanneer de
leraar
hun zelfvertrouwen geeft (door
> Vind je dat er gebieden zij_n, als een leraar iets aan jou vraagt, dat je
positieve feedback). Of wanneer ze
denkt van daar heeft hij niks mee te maken, dat is privé?
ervaren dat de leraar hun verhaal niet
> Nou ja, jawel, ik bedoel hij vraagt ook nog wel eens: 'Blow je nog', _of 'heb
slechts aanhoort, maar ook serieus
je het nog Steeds volgehouden met blowen?' Nou en daar heb îk altijd ja nog
neemt en direct actie onderneemt wanop gezegd, dus.
neer ze daarom vragen.
> Hmm ... En dat vind je ook wel goed dat hij daarnaar vraagt?
Redenen voor geslotenheid
>Ja.
De betrouwbaarheid van leraren staat
>Want .... waarom vind je dat?
voor sommige jongeren ter discussie
> Nou ja, dat betekent toch wel dat het uhh fout was dat ik zulke dingen
wanneer ze merken datJeraren smoesheb gedaan, dus ... Ja, dat helpt mij wel, ja. Hij probeert wel op je te passen
jes verzinnen. Als een leraar nooit
zeg maar, op die manier. En hi;" helpt ook wel met cijfers. Zegt-ie wel van ja
serieus is en alleen maar grapjes maakt,
je moet nu effe goed je best doen.
of als een leraar hun zelfvertrouwen
sthaadt. Het is opvallend dat voor een

Naast beschreven terughoudendheid
van jongeren naar leraren over zaken
waar hij 'niks mee te maken' heeft,
blijken jongeren wel degelijk behoefte
te hebben aan een geïnteresseerde of
belangstellende leraar. Hoewel deze
behoefte niet voor alle jongeren gelijk
is, komt meermalen naar voren dat ze
het waarderen als de leraar naast aandacht voor het vak ook persoonlijke
aandacht heeft voor de leerlingen.
Wanneer jongeren het idee hebben dat
de interesse van de leraar voortkomt uit
oprechte beiaugstelling waarderen ze
zijn betrokkenheid en aanmoediging en
ervaren ze dit ook als steun.
Betrokkenheid van leraren wordt voor
jongeren ook gekarakteriseerd door
hun openheid: een leraar die open is
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aantalleerlingen het enkele feit dat
iemand leraar is, maakt dat ze niet of
minder geneigd zijn om hem iets toe te
vertröuwen. Het leraarschap staat voor
deze jongeren synoniem voor 'in functie
zijn' (opgevat als ongewenst in actie
komend), of met 'volwassen zijn' (opgevat als ongewenst adviserend en beoordelend). In de gesprekken geven jongeren aan dat ze soms vooral behoefte
hebben aan een nabije ander, die alleen
luistert en geen advies of oordeel geeft.
Deze houding schept namelijk een voor
hen noodzakelijk gevoel van ruimte
waarin ze zelf de consequenties van hun
gedrag kunnen ondervinden. De jongeren geven ook aan dat ze eerder geneigd
zijn om te verteHen wat er speelt wanneer de ander over de juiste 'voelsprieten' beschikt en zelf opmerkt dat er iets
aan de hand is. Wanneer ze merken dat

Ja, een mentor zet zich in voor
een leerling en een gewone leraar
die staat er altijd iets verder vanaf.
Over hoe je je voelt of als. er thuis
wat gebeurt, dat zou ik wel aan
een mentor kunnen vertellen,
niet aan een gewone leraar.
En wat heeft die mentor dan wat
die andere leraar niet heeft?

een leraar zich kan inleven in hun
situatie geeft hen dat het vertroUwen
dat ze begrepen en niet uitgelachen·
worden wanneer ze zich open opstellen.

Tot slot -van kortsluiting naar
aansluiting
'
Er is veel gezegd: de jongeren hebben
zich uitgesproken over verschillende
kwesties rondom rechtvaardigheid,
eerlijkheid, vettrouwen en openheid in
de relatie met leraren. Als het gaat om
het voorkomen van kortsluiting tussen
henzelf en een leraar, komt het volgens
de jongeren op het volgende aan. Het
ingrijpen van de leraar wordt eerder
geaccepteerd en rechtvaardig gevonden
(nadt:;rhand) als: de leraar hen aanspreekt vanuit een betrokken motivatie,
helder communicerend, met inzicht in
de situatie, eerlijk in het toewijzen van
schuldigen, zonder angst en vanuit
een integere levenswijze ('practice
what you preach'). Niet het oneenszijn zorgt voor kortsluiting maar het
niet ervaren van eenheid op verschillende nive·aus.
Interesse van de leraar wordt eerder
geaccepteerd en gewaardeerd als
deze voortkomt uit oprechte belangstelling en niet uit wantrouwen.
Jongeren wantrouwen de interesse
van de leraar onder andere wanneer
de timing onnatuurlijk is, de toon
onvriendelijk en/of de leraar uitgaat
van slechte bedoelingen. Interesse
van de leraar uit betrokkenheid
wordt door jongeren gekarakteri-

seerd door de mate van openheid van
de leraar.
De openheid van de jongere ten opzichte van de leraar wordt bevorderd als de
leraar open is en open staat. Een open
leraar kenmerkt zich voor jongeren
door naast aandacht voor het vak ook
aandacht voor persoonlijke zaken te
hebben; door de mens achter de leraar
kenbaar te maken; door meelevend
betrokken te zijn bij het leven van de
jongeren.
De openheid van de jongere wordt ook
bevorderd als de leraar betrouwbaar is.
De leraar geeft jongeren zelfvértrouwen
in plaats van dit te schaden; doet geen
valse beloften m3.ar onderneemt .direct
actie; gebruikt geen smoesjes maar
voegt de daad bij het woord. De leraar
geeft de jongere de ruimte om fouten te
maken; ho1Jdt geheiinen geheim; beschikt over een opmerkzame geest en
inlevingsvermogen.
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