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MEER SOCIALE INTELLIGENTIE VOOR HET MBO 
Op weg naar de arbeidsmarkt; platform entree MBO diensten 

 

 

INLEIDING 

 

Het mbo verzorgt de toevoer voor de ruggengraat van de Nederlandse economie. Die economie 

is in het slob geraakt en moet worden opgepimpt, veel wordt verwacht van het mbo. Het mbo 

moet dan ook al haar krachten mobiliseren om niet aan resultaat in te boeten. Er zijn op dit 

moment een aantal hindernissen die aan het mbo niet de stuwing geven die eigenlijk nodig is. 

Regelgeving en formalisering kunnen een zeer frustrerende belemmering vormen, waar partijen 

met meer sociale intelligentie oplossingen voor kunnen vinden. Oplossingen waar alle 

betrokken partijen mee gebaat zijn. 

 

De economie is achterop geraakt omdat diverse partijen volgens het principe groot, groter, 

grootst of zelfs rijk, rijker, rijkst met een mathematische precisie de grotere doelen voor bredere 

lagen van de bevolking uit het oog hebben verloren. Die grotere doelen benoem ik hier voor het 

gemak ‘alles dat bijdraagt aan een duurzame verbetering van de leefomstandigheden, zonder 

daarbij partijen uit te sluiten’. Er is naar mijn mening in principe niets tegen groei of rijkdom 

verwerven, maar dit moet altijd in een grotere context worden afgewogen. Dat is voorafgaande 

aan de financieel economische crisis van 2008, onvoldoende gedaan. Er is onvoldoende met 

sociale intelligentie naar de materie gekeken en naar bevinding gehandeld. 

 

 

CULTURELE DIVERSITEIT 

 

Sociale intelligentie vindt haar toepassing op alle denkbare domeinen. In deze lezing gaf ik het 

voorbeeld van een groep studenten die bijeen kwam op een maandagmorgen in het Tuchinski 

theater in Amsterdam. Dit theater heeft niet bepaald een uitstraling van de functionalistische 

principes met veel staal, beton en glaspartijen. Het gebouw is te zien als een totaal kunstwerk, 

met vele ornamenten en details die verwijzen naar flora en fauna. Die unieke details komen 

terug in de buitenkant, maar nog veelvuldiger in de interieurs, het meubilair, de lampen, de 

tapijten, de bordjes met de bewegwijzering en stoelnummertjes. Over ieder detail is in een 

duidelijke context nagedacht. Dat heeft veel inspanning en geld gekost, maar na honderd jaar 

staat er nog altijd een uniek en schitterend gebouw. Dagelijks beleven vele honderden mensen 

veel plezier en inspiratie aan deze schitterend vormgegeven structuren. De voormalige 

rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol ambieerde een nieuwe mentaliteit in 

samenwerkingsprocessen en stelde in dat verband “schoonheid is de beste vorm van 

duurzaamheid”. Dat noemen wij sociale intelligentie. Het koppelen van meerdere 

vaardigheden. Wellicht meer tijd en kosten maken, maar wel met een beter resultaat. En niet de 

kosten de pan uit laten rijzen, maar kosten en baten in een groter verband zien en het grotere 

doel niet uit het oog verliezen. Daar kunnen ook het mbo en haar stakeholders nog van leren. 

Gelukkig bleek in de aansluitende ‘koffietafelcolleges’ zijn ook de onderwijsinspectie en de 

belastingdienst (i.v.m. werkplaatsen van buitenlandse studenten) steeds meer bereid op een 
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verstandige manier naar de bestaande regelgeving te kijken en er steeds minder louter op uit te 

zijn kortweg de regels toe te passen. 

 

 

EFFECTIEVER COMMUNICEREN 

 

Motivaction heeft voor haar analyses van maatschappelijke vraagstukken het Mentality model 

ontwikkeld. Hier worden op basis van een indeling van acht mentaliteitsgroepen, vier 

burgerschapsgroepen onderscheiden. De gezags- en plichtsgetrouwe burger houdt zich aan de 

regels, en voor hen heeft een docent, een dokter en een politieagent nog ‘natuurlijk’ gezag. Ook 

al slaan de regels nergens op, je dient te gehoorzamen en de regels te eerbiedigen. Handhavers 

staan zich graag voor op het belang van hun inzet, want ‘als wij ons niet meer aan de regels 

houden wordt het een rommeltje’. Een tweede burgerschapsgroep; de verantwoordelijke 

burgers staan heel anders ten opzichte van regels. Deze groep stelt eigen verantwoordelijkheid 

en maatschappelijk belang primair. Er wordt veel discussie gevoerd, in beroep gegaan en 

heroverwogen. Verantwoordelijke burgers zien het doel waar de regels ooit voor werden 

bedacht als belangrijker dan de regels zelf. Het is een veel voorkomende frustratie dat 

veranderende context, bijna alle regelgeving na verloop van tijd contra productief maakt. Het 

houdt dus nooit op hier met verstand en visie aan te werken. Een derde groep beschrijven wij 

als de zelfredzame of pragmatische burgers. Zij vinden in het algemeen dat regels wel voor 

anderen, maar eigenlijk niet voor henzelf van toepassing zijn. Deze pragmatische burgers 

proberen veel vaker dan anderen aan de regeldruk te ontkomen, door ontsnappingen te 

bedenken. Daar worden ook graag beroepsinstanties of juristen bij ingezet, maar smoezen, 

dreigementen of onwetendheid passen ook gemakkelijk in dit ‘niet voor mij’ arsenaal. Het heeft 

weinig zin deze pragmatische burgers op hun gezonde verstand of maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te wijzen, want daar worden zij niet echt enthousiast van. Het gaat voor 

hen om resultaat en als het nog iets in materiele zin oplevert dan willen zij wel wat harder 

lopen. De vierde groep typeert zichzelf vooral als buitenstaander, omdat politiek, bestuur en 

maatschappelijke verhoudingen zich voor hun gevoel buiten hen afspelen. De jongeren noemen 

wij liever ‘structuurzoekende burgers’, omdat zij erg veel niet weten of geen belangstelling 

voor lijken te hebben. Een onderwerp vinden zij relatief vaak ‘ingewikkeld’, en daarmee bijna 

direct oninteressant. Vergeleken met de andere groepen zijn deze jongeren vaker afwachtend, 

willen zij duidelijke richtlijnen en aanwijzingen ontvangen. Pragmatische jongeren zijn veel 

ondernemender en hebben minder vaak last van faalangst, en door hun optimisme weten zij een 

heel eind te komen. Structuur zoekende jongeren zien zij al snel als ‘losers’, en dat wordt dan 

meestal niet onder stoelen of banken gestoken. 

 

Hoewel ieder individu van elk der vier burgerschapsgroepen een aantal eigenschappen in zich 

heeft, is er in de loop der tijden toch een patroon gevormd dat na het 24
ste

 levensjaar niet 

wezenlijk meer veranderd. Er is voor iedereen een bepaalde ranking van de affiniteit met de 

burgerschapsstijlen. Docenten zijn doorgaans in de eerste plaats ‘verantwoordelijk burger’ en 

daarna ‘plichtsgetrouw’ en dan ‘pragmatisch’. mbo leerlingen zijn vaker ‘structuur zoekend’ en 

in de tweede plaats ‘pragmatisch of zelfredzaam’. Zo heeft iedere groep zijn of haar eigen 

beginselen en communiceert ook volgens dat geëigende patroon. Om effectief met een andere 

groep te communiceren moet je als het ware je eigen mentaliteitspatroon overstijgen. Daar heb 
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je sociale intelligentie voor nodig. Jongeren zijn daar door hun logische spontaniteit vaak beter 

in dan volwassenen.  

 

 

PRAKTISCHE VOORBEELDEN 

 

Voor een goede opleidingskeuze voor jongeren is er nog veel ruimte voor verbetering. Ouders 

vragen nog te vaak: “Was het leuk op school?” Het is veel zinniger te vragen: “Wat heb jij 

vandaag op school geleerd?” Dat is sociaal intelligenter, want je hoort dan wat je kind 

reproduceert, wat indruk heeft gemaakt en je hebt direct een aanknopingspunt om over door te 

vragen of meer informatie over te geven. Helaas zijn er nog veel te weinig ouders, zeker van 

mbo leerlingen, die zelf de kennis en de kracht hebben hun kind op deze wijze te stimuleren. 

 

Onze samenleving is sterk genormeerd, de marges tussen wat wel en niet hoort zijn niet zo 

breed. Als hyper actieve jongere val je al snel op en val je uit de toon. Hoewel je met minder 

concentratie mogelijkheden en weinig rust in je lijf ook heel nuttige dingen kan doen, wordt 

toch geprobeerd de rust en concentratie met kunst en vliegwerk bij te brengen. Het is de vraag 

of dat de meest sociaal intelligente benadering is. Er wordt veel energie aangewend om de 

hyper actieve jongere toch in een wenselijk patroon te krijgen. Het aantal jongeren dat met een 

WAJONG uitkering aan de kant van de samenleving staat, en in feite is buitengesloten, is veel 

te groot. Niemand is hier mee gediend, dat moet op een andere manier kunnen worden 

aangepakt. De aanwas van jongeren in de WAJONG is sterk gereduceerd, kennelijk hebben wij 

een sociaal intelligentere aanpak kunnen vinden. 

 

Jongeren hebben een veilige en rustige omgeving nodig om tot ontwikkeling te komen, hoewel 

zij zelf veelal voor onrust en zelfs onveiligheid kiezen om maar niets van de dynamiek van het 

leven te hoeven missen. Rust, reinheid en regelmaat waren ooit beproefde opvoeding principes, 

maar als tuttig en paternalistisch bij het grof vuil gezet. Het vraagt van volwassenen een aanpak 

die door de meeste jongeren in eerste instantie niet in dank wordt aanvaard. Het getuigt van een 

hogere sociale intelligentie om die veilige en rustige omgeving te handhaven.  

 

In Motivaction onderzoek naar opleiding switch- en uitvalgedrag werd frequent als motivatie 

gegeven dat de lesomgeving niet helder en eenduidig was. Docenten verschilden van aanpak 

over de te leren stof, over de leefregels, eigenlijk over alles waar je maar over van mening kunt 

verschillen. Nu zijn jongeren doorgaans erg flexibel en kunnen zij zich snel aanpassen aan een 

andere situatie. Docenten zijn per definitie erg individualistisch en hechten er sterk aan hun 

geheel eigen invulling te geven aan hun werkzaamheden, maar ook aan de leefregels zoals wel 

of geen petjes, wel of geen mobieltjes aan in de klas. Hoewel een eigen invulling voor de 

meeste docenten mooi aansluit bij hun visie op de eigen verantwoordelijkheid worden veel 

jongeren er onzeker van. Om meer leerlingen voor de opleiding te behouden moet tegen de 

principes van vele docenten in, een enkelvoudige, duidelijk herkenbare gestructureerde 

lesomgeving wordt geboden. Leerlingen kunnen zelf ook prima aangeven waar zij het beste bij 

gedijen. 

 

De meeste leerlingen komen beter tot ontwikkeling wanneer zij een situatie van ‘mentale 

intimiteit’ ervaren met minstens één van hun docenten. Mentale intimiteit kan ontstaan wanneer 
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de leerling weet dat hij of zij gezien en gekend wordt. Waardering is in dit verband van zeer 

groot belang. Leerlingen hebben behoefte aan frequente positieve bevestiging, dat kan niet vaak 

genoeg. Dat kan verbaal, maar door middel van mimiek of gewoon ‘zien’, is veelal nog 

effectiever. Steeds meer jongeren staan onder invloed van de straatcultuur en gedragen zich 

volgens de normen die de straatcultuur dicteert. In de straatcultuur zijn ‘seks’, ‘geweld’ en 

‘geld’ de drie dominante gebieden waar het leven zich afspeelt. Belangstelling tonen voor jouw 

discipline of vakgebied is echt niet ‘cool’. Veel jongeren zien zichzelf vooral als consument en 

weten dat wanneer zij problemen ondervinden met schulden, huislijk geweld, obesitas, 

overmatig alcohol- en drugsgebruik of schooluitval dat er hulpverleners klaar staan om hen bij 

te staan. Al die hulp maakt hen niet altijd zelfstandiger en autonomer. Vele mbo leerlingen 

leven in een complexe wereld, tussen thuis, school en de straat met een voortdurende druk 

vanuit de media om mee te blijven doen op vele niveaus. Het leven is er ook voor jongeren niet 

overzichtelijker op geworden, omdat dat allemaal te kunnen managen is een aanzienlijke dosis 

sociale intelligentie geen overbodige luxe. 

 

 

 

 

Aanvullende informatie: 

Optimaal stimuleren van Nieuwe Nederlanders in het mbo. Motivaction rapport, mei 2011 


