
Ambitieuze leerling bespot en buitengesloten 
 

Beste uitblinker, ik heb je bericht op Scholierenforum gelezen.
1
 Je wordt Onze Wikipedia genoemd, of 

Hermelien Griffel.
2
 En dat zijn nog aardige spotnamen, vergeleken met de kwalificaties (zoals studiebol, 

nerd of uitslover) die de klasgenoten mogelijkerwijs achter je rug debiteren. Naar mijn indruk kom je uit 

een land waar je op de middelbare school hoge cijfers moet halen om tot een goede universiteit of hoge-

school te worden toegelaten. En nu ben je, in de Benelux, in een egalitaire zesjescultuur verzeild geraakt. 

Volgens jou word je niet gepest... Maar je wordt wel uitgelachen en buitengesloten vanwege je ijver en je 

hoge cijfers, en dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Je durft er ook niet over te praten met een leraar 

of met de mentor, want daarmee zou je je nog ergere scheldnamen op de hals kunnen halen (klikspaan, 

lieverdje van de leraren). 

 

Wat kun je er dan aan doen? Je zou een gerespecteerde plaats in de klassegroep kunnen veroveren door je 

op het gebied van schoolwerk nuttig te maken voor je klasgenoten, bijvoorbeeld door hen desgevraagd te 

helpen met eventuele huiswerkproblemen. Het is dan wel zaak om je eigen grenzen te bepalen tegen hun 

eventuele neiging om bij het maken van huiswerkopdrachten op jouw arbeid te parasiteren, bij het maken 

van groepsopdrachten onevenredig veel werk op jou af te schuiven, of jou bij het maken van toetsen te 

verleiden aan hun spiekpogingen tegemoet te komen. Een andere manier om je nuttig te maken is dat je je 

ontwikkelt tot klassevertegenwoordiger. Je missie is dan de belangen van álle klasgenoten te verdedigen, 

dus ook van diegenen die wat moeilijker meekomen. 

 Maar misschien is er méér nodig om betere aansluiting bij je klasgenoten te vinden. Je ondertekent je 

posts op het Scholierenforum met een fiere lijfspreuk: “I′m not weird, its called being yourself”.
3
 Maar 

anderzijds kan je niet ontkennen dat het nogal pijn doet om door je klasgenoten bespot en buitengesloten 

te worden. Zijn er misschien dingen die je met behoud van je eigen identiteit zou kunnen doen opdat jouw 

klasgenoten je minder „weird‟ vinden? Je drukt je bijvoorbeeld nogal gebrekkig uit in het Nederlands. 

Naar mijn indruk heb je een Engelstalige achtergrond. Een wekelijks uurtje Nederlandse conversatieles 

zou misschien kunnen helpen om de communicatie met je klasgenoten te verbeteren. Maar in dat verband 

is er ook nog een andere oplossing: je kunt ze laten merken dat je het op prijs stelt als zij jou helpen bij 

het perfectioneren van jouw Nederlandse taalbeheersing. Hoe zou je hen kunnen stimuleren om feedback 

te leveren op jouw taaluitingen? En welke vormen van feedback zouden voor jou het meest vruchtbaar 

zijn? 

 Of zit het toch dieper... Je bent niet alleen een ambitieuze, studieuze leerling, maar je forumprofiel 

straalt ook meer volwassenheid en intellectuele rijpheid uit dan wat de gemiddelde havo/vwo-leerling te 

bieden heeft. Die gewaarwording kan bij hen als „weird‟ overkomen: je geeft hun een onveilig gevoel. 

Zou het een idee zijn dat je contact zoekt met uitblinkers uit andere klassen, leerjaren of afdelingen? 

Probeer samen met hen te verhelderen hoe jullie je eigen relaties met klasgenoten kunnen verbeteren: 

hoe kunnen we meer zicht krijgen op hun belevingswereld, en hoe kunnen we maken dat het beter clickt? 

welke rol speelt het mobieltje in de onderlinge communicatie tussen klasgenoten en hoe belangrijk is de 

klasse-app in dat verband? En misschien ook wat lessituaties betreft: hoe houden we onszelf voldoende in 

toom zodat minder-vlotte leerders het gevoel krijgen dat ze echt mogen meedoen. En zodat ze niet ont-

moedigd of geblokkeerd raken door de dominante aanwezigheid van “Onze Wikipedia”? 

 Maar eigenlijk zou je mogen verlangen dat uitblinkers niet aan hun lot worden overgelaten: dus dat 

ook door de school meer initiatief wordt genomen om te voorkomen dat potentiële buitenbeentjes in 

sociaal opzicht uit de boot vallen. 

 

Hartelijke groet, 

 

Wes Holleman 
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 https://forum.scholieren.com/showthread.php?t=1951308 (17/3/2019)  
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 https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermelien_Griffel 
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 Vergelijk: http://www.wiseoldsayings.com/being-weird-quotes/ 
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