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BRON 1 
 

Leerling biedt luisterend oor 
 

Het Spectrum College in Utrecht heeft sinds 
het begin van dit jaar vertrouwensleerlingen, 
bij wie leerlingen kunnen aankloppen met 
problemen. Eén van hen is Sadia Bourich (14). 
Ze zit in de tweede klas van het vmbo. De 
Maarssense locatie van het Spectrum College 
wacht eerst op de resultaten in Utrecht. Deze 
worden aan het eind van dit schooljaar 
geëvalueerd. Mogelijk starten de 
vertrouwensleerlingen dan in Maarssen. 
 
Van een onzer verslaggevers 
Utrecht/Maarssen 
 

 1  Ik zit op het Spectrum College. Sinds kort 
ben ik een van de tien vertrouwensleerlingen op 
het Utrechtse Spectrum College. Dat houdt in dat 
ik medeleerlingen probeer te helpen met het 
oplossen van problemen, tenminste als zij dat 
willen. Net als op andere scholen zijn er bij ons 
jongens en meisjes met problemen en wordt er 
gepest. Een van de docenten heeft het initiatief 
genomen daar wat aan te doen. In Amerika en 
Engeland doen ze dat al een paar jaar in samen-
werking met vertrouwensleerlingen en het werkt 
goed. Dat moet dus ook bij ons kunnen. 
 

  Het zit in me 
 2  Ik voelde me meteen aangesproken om 

vertrouwensleerling te worden. Ik begrijp mensen 
goed en help ze graag. Dat zit in me. Ook thuis 
probeer ik te bemiddelen als mijn zusjes of mijn 
ouders ruzie maken, zodat het weer goed komt. 
Dat is natuurlijk nog niet genoeg om vertrou-
wensleerling te worden. Ik heb daar, samen met 
de andere leerlingen die het wilden worden, een 
cursus voor gevolgd. Daar heb ik geleerd hoe je 
de mensen het best kunt benaderen en op welke 
manier je hun de vragen moet stellen, zodat je 
erachter komt wat er werkelijk aan de hand is. Ik 
vind het een plicht voor mezelf om dit te doen. Ik 
weet dat ik het goed kan, dan is het logisch dat ik 
er ook wat mee doe. 

 3  Vorige week heb ik nog een ruzietje opgelost. 
Twee meisjes waren aan het vechten op de gang. 
Ik heb ze aangesproken en daarna hebben we het 
uitgepraat. Maar ik loop natuurlijk niet de hele 
dag door de school om problemen op te zoeken. 
En als ik merk dat ze niet willen dat ik me ermee 

bemoei, dan doe ik dat niet. Ik vraag van tevoren 
of ze willen dat het wordt opgelost. Willen ze dat 
niet, dan raad ik ze aan om wat minder met elkaar 
om te gaan. Ik ga me verder niet opdringen. 
 
Spreekuur 

 4  Elke dag houden twee vertrouwensleerlingen 
van het Spectrum College spreekuur. Leerlingen 
kunnen dan binnenkomen om te praten. Het kan 
ook gaan over problemen thuis, met je ouders of 
gewoon over waar je als meisje of jongen mee 
kan zitten. Het is de bedoeling dat de 
vertrouwensleerlingen oplossingen zoeken. Als 
het te lastig is dan kunnen we de hulp inroepen 
van de docent die ons ondersteunt en heeft 
opgeleid. 

 5  Vorig jaar waren er natuurlijk ook problemen 
op school. Toen heb ik ook al met leerlingen 
gesproken. Op het Spectrum College is de sfeer 
behoorlijk open. Nu is het wel handig dat 
iedereen weet dat er tien vertrouwensleerlingen 
zijn bij wie ze aan kunnen kloppen. 

 6  We zijn een echt team. Als ik zelf een pro-
bleem heb, ga ik ook naar een van de 
vertrouwensleerlingen toe. We hebben een 
geheimhoudingsplicht. Maar als het echt te 
moeilijk wordt om het op te lossen, dan mogen 
we er iemand anders bij halen. Ik heb dat zelf nog 
niet meegemaakt, we zijn nog maar net bezig. 
 

  Voorbeeld voor anderen 
 7  Het geeft een heel fijn gevoel als je merkt dat 

je iemand hebt geholpen. Als vertrouwenspersoon 
ben je natuurlijk wel een voorbeeld voor andere 
leerlingen. Dat houdt in dat je je wel een beetje 
moet gedragen. Anders kunnen anderen jou niet 
echt vertrouwen. 

 8  Na mijn schooltijd wil ik verder leren. Ik wil 
bijvoorbeeld best graag stewardess worden. Het 
mensen helpen zit in me en dat komt bij zo'n 
beroep prima van pas. Het zal nog moeilijk 
worden om ook echt stewardess te worden, omdat 
je daar minimaal havo voor moet hebben gedaan. 
Misschien dat het me lukt. Dat zou heel mooi 
zijn. 
 
naar een artikel uit het Utrechts Nieuwsblad 
2001 
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Pizzakoerier krijgt huiswerkles cadeau 
 

 1  Pizzakoeriersbedrijf 'Antonio' doet 
zijn werknemers huiswerkbegeleiding 
cadeau. "Mijn ouders vonden het eerst 
vervelend dat ik ging werken. Nu 
vinden ze het prima. Hoe vaker ik werk, 
des te meer ik naar huiswerkbegelei-
ding ga." Esther Warms, die dit jaar 
haar eindexamen havo hoopt te halen, 
werkt drie avonden per week als 
pizzakoerier. Als dank daarvoor krijgt 
zij van haar werkgever middagen 
huiswerkbegeleiding cadeau. Dat kost 
hem 12 euro per middag, per 
werknemer. 

 2  Haar baas René de Vries denkt dat 
hij met dit lokkertje de oplossing voor 
zijn personeelstekort gevonden heeft. 
Als dank voor iedere twee avonden die 
de scholieren werken, krijgen ze van De 
Vries één middag huiswerkbegeleiding 
bij een professioneel instituut. De 
Vries: "Mijn werknemers hebben het 
maar over één ding: school. Waarom 
zou ik daar geen gebruik van maken?"  

 3  De Vries is filiaalhouder van 
Antonio, een keten van bezorg-
pizzeria's en heeft 110 koeriers in 
dienst. Twee weken geleden begon hij 
met zijn lokkertje voor nieuw 
personeel, nu heeft hij al achttien 
deelnemers. De regels zijn streng: 
zodra het huiswerkinstituut klaagt dat 
de scholier niet voldoende zijn best 
doet, mag hij ook niet meer werken. 

 4  De Vries (29) weet nog goed hoe 
snel hij zelf op school afgeleid was, en 
wilde zijn werknemers iets voor de 
lange termijn bieden. "Hiermee los ik 
twee problemen op. Aan de ene kant 
krijgen de scholieren werkervaring, aan 

de andere kant hoeven ouders niet 
meer achter hun kinderen aan te 
zitten." 

 5  De rector van Esther Warms,  
  L. Bruin, ziet liever dat zijn leerlingen 

huiswerkbegeleiding cadeau krijgen dan 
een mobiele telefoon. "Maar het zou erg 
zijn als leerlingen het idee krijgen dat 
ze zo vaak als ze willen bij de pizzeria 
kunnen rondhangen, omdat school door 
de huiswerkbegeleiding toch wel goed 
komt." 

 6  Maar zou de 17-jarige eindexamen-
kandidate Warms niet liever stoere 
cadeaus krijgen, zoals een mobieltje of 
een scooter? "Zulke dingen geven 
andere bedrijven misschien, maar die 
krijg je hier ook – bovenop de 
huiswerkbegeleiding." Haar baas geeft 
werknemers die twee maanden in 
dienst zijn, een gratis mobiele telefoon 
en looft verder cd's uit voor de werk-
nemer-van-de-week. De werknemer- 
van-het-jaar mag op kosten van de 
baas op vakantie. 

 7  "Mijn dochter Esther vindt het 
geweldig, is helemaal gek van haar 
werk", zegt haar moeder. "Door deze 
actie is dat alleen maar erger 
geworden. Ik heb er niets op tegen, 
maar wil wel even afwachten of het 
resultaat oplevert. Ik vind het prima 
dat zij ondersteund wordt. Of dat door 
mij, een vriendin, de buurvrouw of de 
pizzeria gedaan wordt, maakt mij 
helemaal niets uit." 
 
naar een artikel van Freek Staps 
uit: Utrechts Nieuwsblad,15 november 2000 
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Mobiele jongeren 
 

  Populair 
 1  Driekwart van alle scholieren heeft een 

mobiele telefoon. Vooral sms'en is populair. 
Zolang het toestel geen antenne heeft en niet 
ouder is dan één jaar, is het mobieltje een echt 
statussymbool. 

 2  Meisjes bellen meer dan jongens en vooral 
langer. De gesprekken gaan vaak nergens 
over, concludeerde onderzoeksbureau Qrius 
eind vorig jaar in een studie naar de leefwereld 
van jongeren tussen 16 en 24 jaar. Jongens 
bellen vooral kort en functioneel met hun 
mobiele telefoon. Zij maken zich meer druk om 
het type toestel, de functies die erop zitten en 
de nieuwste modellen die op de markt komen. 

 3  Het mobieltje is enorm populair. Sterker 
nog, jongeren zeggen niet meer zonder te 
kunnen. “Als ik een paar dagen geen telefoon 
heb, word ik helemaal gek”, zegt één van de 
door Qrius ondervraagde jongeren. Had in 
1999 nog maar 21 procent van alle jongeren 
tussen de 15 en 19 jaar een gsm, eind vorig 
jaar was dat maar liefst 78 procent. In de 
leeftijdscategorie 12 tot 14 jaar steeg het 
gebruik in die periode van 5 naar 56 procent. 
Van alle basisschoolleerlingen van 6 tot en met 
11 jaar heeft op dit moment 10 procent een 
mobieltje. 

   
  Statussymbool 
 4  “De mobiele telefoon is een status-

symbool”, zegt Jo Groebel, hoogleraar 
massacommunicatie aan de Universiteit van 
Utrecht en directeur-generaal van het Europees 
Media-Instituut in Düsseldorf en Parijs. “Met 
een mobieltje op zak hoor je erbij. Het is stoer. 
Door met het nieuwste type op het schoolplein 
te komen, laat je zien dat je op de hoogte bent 
van de laatste trends en dat je je die kunt 
veroorloven.” 

 5  In tegenstelling tot andere statussymbolen 
heeft de mobiele telefoon een belangrijke 
meerwaarde, vindt Jo Groebel. “Het is geen 
nutteloos apparaat, maar een uitgekiend 
communicatiemiddel. Waar je ook bent, je kunt 
altijd meteen je gedachten doorgeven aan een 
ander. Bellen en sms'en zijn een uitstekend  

middel om contact te onderhouden met 
vrienden en bekenden. Ik maak er zelf ook 
dankbaar gebruik van”, zegt de hoogleraar 
massacommunicatie, die het gesprek even 
onderbreekt om zijn tweede mobiele telefoon te 
kunnen beantwoorden. 

 6  De gemiddelde Nederlander koopt elke 
twee jaar een nieuw toestel; scholieren doen 
dat iedere acht tot negen maanden. Er zijn 
zelfs jongeren die om de twee à drie maanden 
van mobiele telefoon wisselen. Het oude 
exemplaar verkopen ze door aan mensen die 
wat minder kritisch zijn, zoals hun ouders. 

 7  Over het algemeen geldt ook: hoe kleiner 
het toestel, hoe mooier. Wie met een toestel 
rondloopt dat ouder is dan een jaar, heeft een 
'koelkast'. Ook belangrijk is volgens Tiemessen 
(een medewerker van Qrius), dat het apparaat 
geen antenne heeft. Met een toestel met een 
beschermhoesje willen jongeren evenmin 
gezien worden. “Ik schaam me dood als ik met 
de mobiel van mijn moeder moet bellen. Hij is 
veel te groot en er zit zo'n gek hoesje omheen. 
Ik bel dan alleen als niemand me kan zien”, 
zegt een door Qrius ondervraagd meisje. 

 
  Sms'en 
 8  De toestellen worden niet alleen gebruikt 

om te bellen, maar vooral om te sms'en. Bijna 
een kwart van alle jongeren stuurt dagelijks 
minimaal één tekstberichtje. Aantallen van 30 
tot 40 sms'jes per week zijn geen uitzondering. 
Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van alle 
jongeren tussen 16 en 19 jaar zich geen 
liefdesleven kan voorstellen zonder sms. “Het 
is een belangrijk communicatiemiddel in het 
sociale verkeer van jongeren”, zegt Tiemessen, 
“als je niet sms't, hoor je er niet bij.” 

 9  Jo Groebel ziet het sms'je als de moderne 
variant op het liefdesbriefje dat vroeger stiekem 
de klas rondging of terloops in een jas gestopt 
werd. “Flirten per sms is bovendien een stuk 
veiliger”, beweert hij. “Je kunt je boodschap 
anoniem versturen en je hoeft niet bang te zijn 
dat je gaat stotteren of niet uit je woorden kunt 
komen. Bovendien is sms'en een stuk 
goedkoper dan bellen.” 
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BRON 3 (VERVOLG) 
 
Duur 

10  Ouders begrijpen er vaak niets van. 
Bovendien zien ze hun telefoonrekening 
schrikbarend stijgen. Niet alleen doordat hun 
kinderen vaker en langer bellen en chatten op 
internet, maar ook doordat ze steeds vaker een 
mobiel nummer bellen. “We hadden laatst thuis 
een telefoonrekening van € 500,-. Ik was 
verliefd op een jongen en belde hem steeds op 
zijn mobiel. Nu mag ik vanaf huis geen  
06-nummers meer bellen. Dat moet ik doen met 
mijn eigen mobiele telefoon”, zegt een meisje in 
het onderzoek van Qrius. 

 
  naar een artikel van Corine van Zuthem 
  uit: Leeuwarder Courant, april 2002 
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