
Rollenspel Frans

Docent 
Je bent een beginnend docent Duits die voor het tweede jaar op de school van Frans 
werkt. Je hebt Frans leren kennen als een stille, vriendelijke jongen die sociaal zeer 
wenselijk gedrag vertoont. Frans doet het profiel EM.  Hij werkt heel hard voor school en 
houdt zijn hoofd maar net boven water. In het vak Duits krijgt hij ondanks het harde 
werken meestal alleen maar vijven terug. Je weet van de rapportvergadering dat het bij 
Engels en Wiskunde ook niet zo goed gaat met Frans. Tijdens het gesprek blijkt dat Frans 
en zijn ouders in de derde klas door een gedreven mentrix, die het beste voor haar 
leerlingen wilde, het advies kregen om Frans naar het vwo te laten gaan. De ouders die 
toen wel enige reserves hadden, zijn een jaar geleden door je collega overgehaald. Je 
voert als docent Duits het oudergesprek en deelt de indruk dat het advies destijds niet het 
goede was. Bij het gesprek is Frans niet aanwezig.

Frans 
Sinds een half jaar heeft Frans last van een allergische reactie in zijn neusholte. Hij loopt 
ook al enig tijd niet vrolijk rond en heeft door dat vele werk voor school niet veel tijd 
meer voor dingen buiten school. De vrij ambitieuze jongensgroep in zijn omgeving 
bejegent hem wel vriendelijk maar ook steeds onverschilliger. 

Moeder
Is een vriendelijke vrouw met een zorgende uitstraling die zich nu steeds meer zorgen 
maakt over haar kind. Voor haar is het belangrijker dat het weer beter gaat met Frans dan 
dat hij het vwo afmaakt. Daar is ze trots op. Zij zal dat echter niet rechtstreeks zo zeggen. 
De ouders willen gewoon het beste voor hun kind en in hun beleving is vwo ook beter 
dan havo. De moeder is een eenvoudige vrouw die het advies en aan het oordeel van 
experts grote waarde toekent. Juist daarom komt zij vaker terug op het advies dat toen 
door de school  gegeven werd en ze laat voorzichtig blijken dat de school hiermee haar 
zoon dit schooljaar in de problemen gebracht heeft.

Vader 
Is een rustige vriendelijke man. Hij heeft zelf een mbo-achtergrond en een eigen bedrijf 
en is er net als zijn vrouw trots op dat Frans op het Vwo zit. De detailvragen van de 
opvoeding laat hij aan zijn vrouw over. Wel is hij evenmin blij met het in zijn ogen 
verkeerde advies dat de school vorig jaar gegeven heeft. In zijn beleving zit zijn zoon 
hierdoor nu in de problemen.


