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1. INLEIDING 
 

In dit jaarverslag leest u een samenvatting van de activiteiten en resultaten van de Stichting  

School’s cool Delft. Wij zijn de afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met het uitbreiden en 

professionaliseren  van het project School’s cool en de overname van het project De Juiste Keuze.  

 

Stichting School’s cool Delft is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kwetsbare  

11 – 14-jarigen en hun gezinnen in Delft.  De stichting biedt twee projecten aan: De Juiste Keuze, 

hulp bij schoolkeuze en School’s cool, thuismentoren voor brugklassers. Beide projecten 

onderschrijven  de doelstelling van de Stichting School’s cool Delft en zijn daarom een mooie 

aanvulling op elkaar. 

In verband met een doorgevoerde statutenwijziging  - het boekjaar van de stichting is met de 

wijziging gelijkgesteld aan een schooljaar - heeft de stichting eenmalig te maken met een verlengd 

boekjaar. Daarom beslaat het jaarverslag voor één keer de periode januari 2012 tot en met juli 2013. 

 

De stichting School’s cool Delft is op 12 oktober 2009 opgericht. Inmiddels heeft de stichting jaarlijks 

50 mentoraten School’s cool en 20 mentoraten De Juiste Keuze.  Aanmeldingen komen van bijna alle 

basisscholen in Delft (80%), van ouders, Centrum voor Jeugd en Gezin, het Samenwerkingsverband 

voor Voortgezet Onderwijs, Bureau Jeugdzorg, stichting Kwadraad en  stichting Jeugdformaat. 

 

Steeds meer blijkt het positieve effect van mentorprojecten bij voorkoming van schooluitval en het 

verbeteren van gedrag en prestaties van jongeren.  

Zo verscheen in april 2013 de effectevaluatie van School’s cool Utrecht waarbij  60 leerlingen zijn 

gevolgd zijn in de periode 2008 – 2012. Uit dit rapport blijkt dat jongeren met mentor duidelijk beter 

presteren dan jongeren zonder mentor.  

 

De stichting School’s cool Delft bevindt zich in een overgangsfase. In zorg en onderwijs wordt 

bezuinigd en beleid gewijzigd. De transitie jeugdzorg en het passend onderwijs bieden nieuwe 

kansen. De verwachting is dat de rol van vrijwilligers bij voorkoming van schooluitval zal toenemen.  

In plaats van  tijdelijke financiering door fondsen (per projectjaar) wil de stichting toe naar een 

andere, meer structurele vorm van financiering waarin alle partijen die baat hebben bij de projecten, 

hieraan een bijdrage leveren. Daarnaast zijn er kansen voor nieuwe projecten en 

samenwerkingsverbanden. 

 

Het jaarverslag geeft een overzicht van  de werkzaamheden van de stichting in 2012 – 2013. Al dit 

werk hadden we niet kunnen doen zonder onze samenwerkingspartners en financiers. Maar vooral 

kunnen we niet zonder onze vrijwilligers, die ook op andere manieren hun deskundigheid   en 

netwerk voor ons inzetten. Wij willen graag de komende jaren samen met u onze werkzaamheden 

voortzetten!   
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2. DE ORGANISATIE 
 

2.1 Stichting School’s cool Delft 

Voor de stichting School’s cool Delft is in 2012 de overname van het project De Juiste Keuze een 

belangrijke stap in haar ontwikkeling geweest. Met de overname zijn de activiteiten van de stichting 

uitgebreid en worden jaarlijks nog meer leerlingen en hun ouders bereikt die een steuntje in de rug 

nodig hebben bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. 

Al in juni 2010 heeft de gemeente Delft aan stichting School’s cool Delft gevraagd om de 

doelstellingen van het project De Juiste Keuze over te nemen. Hoewel de stichting het project De 

Juiste Keuze een uitstekende aanvulling op de eigen bezigheden vond en ook mogelijkheden zag tot 

het bereiken van een grotere efficiency voor beide projecten, heeft het in juni 2010 aangegeven dat 

het nog te vroeg was om het project over te nemen. 

Sinds oktober 2011 is stichting School’s cool Delft opnieuw met de gemeente in gesprek gegaan om 

De Juiste Keuze met ingang van schooljaar 2012 – 2013 over te nemen. Deze overname is begin juli 

2012 gerealiseerd. De stichting heeft een projectcoördinator aangetrokken om de overname, de 

eerste implementatie en een groot deel van de werkzaamheden m.b.t. het project in het seizoen 

2012 – 2013 vorm te geven en uit te voeren. 

 

School’s cool is een mentorprogramma voor kinderen die onvoldoende begeleiding van huis uit 

(kunnen) krijgen om de middelbare school op een goede manier te doorlopen. Bij deze kinderen is 

het risico van schooluitval groot.  

Die ondersteuning wordt gegeven door een vrijwillige mentor die met de begeleiding start in groep 8 

van de basisschool of in de beginperiode van de brugklas. De begeleiding wordt afgesloten in de 

tweede klas van het voortgezet onderwijs. 

Het project is gestart in 2009 en draait succesvol. Dit blijkt uit het feit dat inmiddels kinderen worden 

voorgedragen door 22 basisscholen, middelbare scholen, zorgadviesteams, schoolmaatschappelijk 

werk, Bureau Jeugdzorg en ouders zelf. 

Het project is een aanvulling op het huidige onderwijsaanbod en beslist geen vervanging van de 

onderwijsbegeleiding in het onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs biedt het project de 

mogelijkheid om met de begeleiding van een thuismentor de kans te vergroten dat hun leerlingen op 

succesvolle wijze de eindstreep halen. Het mentorschap is geen hulpverlening maar biedt 

preventieve ondersteuning.  

 

De Juiste Keuze is een mentorproject voor ouders en kinderen uit groep 8 van veelal 

migrantengezinnen die ondersteund worden bij het maken van een keuze voor een middelbare 

school. Omdat deze ouders het Nederlandse onderwijssysteem niet goed kennen, begeleidt een 

vrijwillige mentor het gezin bij deze keuze.  

De Juiste Keuze is in 2006 door de gemeente Delft opgestart vanuit het 

onderwijsachterstandenbeleid als een pilot op één basisschool. Omdat het project succesvol bleek te 

zijn - veel leerlingen en hun ouders hadden behoefte aan ondersteuning bij de zoektocht naar de 

juiste school voor voortgezet onderwijs - is het project verder uitgebreid naar meer scholen. 

De ondersteuning wordt gegeven door een vrijwillige mentor. Een mentor van De Juiste Keuze start 

in het begin van groep 8 en sluit de begeleiding af als de leerling is aangemeld op een middelbare 

school (april).  

Leerlingen worden inmiddels voorgedragen door 16 basisscholen in Delft. 
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2.2 Het bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes personen. Per 1 januari 2013 is de functie van 

penningmeester van Maarten de Wit overgegaan naar Jaap van Hal. Maarten de Wit is algemeen lid 

van het bestuur geworden.  

In de afgelopen anderhalf jaar is het bestuur 15 keer bij elkaar geweest, waarvan een aantal keer 

zonder de projectleiding. Het bestuur is beleidsbepalend, voorwaardenscheppend en werkgever. Het 

School’s cool-bestuur volgt in zijn werkzaamheden de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

In de periode januari 2012 tot juli 2013 heeft het bestuur zich beziggehouden met: 

- Samenwerking met Delftse projecten 

- Overname project De Juiste Keuze 

- Strategie en toekomstvisie  

- Deelneming School’s cool Nederland 

- Arbeidsovereenkomsten en verzekeringen medewerkers 

- Functieprofielen 

- Vacature penningmeester 

- Vacature mentorcoördinator 

 

2.3 De formatie 

Stichting School’s cool Delft heeft drie projectleiders. Twee projectleiders zijn in dienst bij de 

stichting voor samen 1.2 fte. De projectleiders zijn tevens mentorcoördinator. De derde projectleider 

is ZZP-er. Zij heeft een contract van 12 uur per week. 

Naast de projectleiding zijn er twee intervisiebegeleiders. Eén intervisiebegeleider is per 1 januari 

2013 gestopt. Haar werk is overgenomen door een andere intervisiebegeleider.  

Daarnaast heeft de stichting een PR-medewerkster. De intervisiebegeleiders (dit schooljaar 

mentorcoördinator genoemd, zie hieronder) en de PR-medewerkster ontvangen een 

vrijwilligersvergoeding.  

Per 1 juli 2013 kent de stichting de volgende organisatie: 

Zes onbezoldigde bestuursleden, drie projectleiders/mentorcoördinatoren (twee op de loonlijst, één 

ZZP-er), twee vrijwillige mentorcoördinatoren, een vrijwillige PR medewerkster, een vrijwillige ICT 

medewerker.  

 

2.4 De mensen 

Bestuur  

Voorzitter:  Els de Jeu 

Secretaris:  Caroline Boom   

Penningmeester:  Jaap van Hal 

Lid:    Jasperina Sietsma  

Lid:    Danielle Beerens  

Lid:    Maarten de Wit 

 

Projectleiding 

Mirjam Biegstraaten 

Mieneke de Jonge 

Joan Koene 
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Mentorcoördinatoren/intervisiebegeleiders 

Mirjam Biegstraaten 

Mary de Groot (tot januari 2013) 

Willem van Haasteren 

Mieneke de Jonge 

Joan Koene 

Joyce van Tuijl (per 1 juli 2013) 

 

70 vrijwillige mentoren 

 

Ondersteuning 

Karin Koene:  PR 

Rutger Jan van Dijk: ICT 

 

School’s cool Nederland 

Mirjam Biegstraaten (deelnemer) 

Joan Koene (deelnemer) 

 

Nieuwsbrief/website: Mirjam Biegstraaten, Joan Koene, Karin Koene, Victor Menger 

 

Vormgever: Mirjam Wilbrink (Studio Boven) 

 

 

3. SCHOOL’S COOL DELFT EN DE JUISTE KEUZE: DE VERVLECHTING 
In juli 2012 is de overname gerealiseerd van De Juiste Keuze door Stichting School’s cool Delft. 

Omdat beide projecten veelal werken met dezelfde basisscholen, dezelfde leerlingen en hun gezin, 

beide mentorprojecten zijn en een gezamenlijke PR en communicatie willen voeren naar 

belanghebbenden, subsidiegevers etc. is er in juni 2012 een projectplan geschreven waarin de 

stichting School’s cool Delft aangeeft om in 2012 – 2013 een vervlechting van de twee projecten te 

realiseren en efficiency te verwezenlijken op diverse algemene kosten én personeelskosten. 

Dit projectplan werd in juli 2012 goedgekeurd door het bestuur en de gemeente Delft. 

De vervlechting van beide projecten is succesvol gerealiseerd op het gebied van werving van 

gezinnen en leerlingen, contacten met de scholen, mentorbegeleiding, werving van mentoren, één 

begroting en één administratie. De PR en communicatie (aanpassing huisstijl, website, nieuwsbrief 

etc.) zijn in juni – juli 2013 gerealiseerd. 

De geïntegreerde aanpak – waarbij het belang van de leerling en zijn/haar ouders zo goed mogelijk 

wordt gediend – heeft effect opgeleverd waar het de doorstroming van leerlingen van het ene 

project naar het andere betreft. In augustus 2013 start voor acht deelnemers aan De Juiste Keuze 

een mentoraat van School’s cool voor de periode 2013 – 2014; in 2012 – 2013 waren dit vijf 

leerlingen). 

Bovendien is er veel efficiency behaald in de communicatie met de scholen, de werving van 

mentoren, de mentoren begeleiding, het werken met één begroting en de samenvoeging van de 

administratie. 

 De vervlechting is dusdanig efficiënt en daadkrachtig in gang gezet en gerealiseerd dat deze als 

afgerond kan worden beschouwd per juli 2013.  
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4. SAMENWERKING MET ANDERE STICHTINGEN EN PROJECTEN 
 

Vanaf de oprichting heeft School’s cool Delft ernaar gestreefd zoveel mogelijk samen te werken met 

al bestaande initiatieven in Delft.  

Met de volgende projecten of initiatieven is de stichting in overleg of gesprek:  

 

De KinderAcademie Delft biedt leergierige en gemotiveerde leerlingen uit groep 8 van het 

basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs de kans om met verschillende beroepen 

kennis te maken. Daarmee wil de Kinderacademie hun toekomstperspectief vergroten en hun 

motivatie om een goede opleiding te volgen en af te ronden ondersteunen. 

Voortgang onderzoek naar samenwerking: beide besturen zijn in overleg over een governance 

structuur als de KinderAcademie wordt overgedragen naar School’s cool Delft. Daarnaast onderzoekt 

de stichting School’s cool Delft de kansen en bedreigingen van overname. 

 

Mentorproject Pangeea biedt leerlingen van het voortgezet onderwijs in Delft een steuntje in de rug 

bij het maken van keuzes in hun schoolcarrière en in de privésfeer. De leerlingen hebben de 

motivatie en ambitie om zich verder te ontwikkelen en maken hier vrijwillig tijd voor vrij. Zij krijgen 

hierbij ondersteuning van een vrijwillige mentor die ze eens per 2 weken zien. Het doel is het 

zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling te vergroten en hierdoor schoolverzuim en vroegtijdig 

schoolverlaten te voorkomen. 

Voortgang onderzoek naar samenwerking: beide projecten zitten aan tafel met een particuliere 

initiatiefnemer om te onderzoeken of er potentie is om dit initiatief uit te breiden naar alle scholen 

voor voortgezet onderwijs in Delft. 

 

Taal voor het leven: taalvrijwilligers leren ouders lezen en schrijven en besteden speciale aandacht 

aan de taalontwikkeling van de ouders in relatie tot het begeleiden van de kinderen op school. Doel: 

bestrijding laaggeletterdheid. 

Voortgang: Stichting School’s cool en Taal voor het leven hebben in juni 2013 een 

kennismakingsafspraak gehad om te bespreken of er concrete mogelijkheden zijn om samen te gaan 

werken in de toekomst.  

 

Zomerschool Delft: verbetert het taal- en rekenniveau van bovenbouwleerlingen d.m.v. lessen in de 

zomervakantie en masterclasses gedurende het schooljaar. 

Voortgang: Omdat de subsidie voor de Zomerschool Delft is beëindigd stopt de Zomerschool met 

haar activiteiten. Er is een verkennend gesprek geweest met de projectleider en de gemeente over 

(symbolische) overdracht van know how en lesmateriaal van de Zomerschool en mogelijke doorstart 

van de masterclasses in juli 2013. 

 

We Can Young Delft: wil het informele domein beïnvloeden om allerlei vormen van geweld tegen 

vrouwen te stoppen.  

Voortgang: Stichting School’s cool en We Can Young Delft hebben in juni 2013 een 

kennismakingsgesprek gehad. School’s cool Delft onderschrijft de doelstellingen van We Can Young 

en wordt coalitiepartner. 
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5. PR EN COMMUNICATIE 
 

Website (uitbreiding/aanpassing) 

In verband met de uitbreiding van de stichting met project De Juiste Keuze met ingang van schooljaar 

2012 – 2013 wordt de website www.schoolscooldelft.nl aangepast en uitgebreid. Het is belangrijk dat 

ouders, leerlingen, mentoren, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en andere 

geïnteresseerden op de website steeds alle informatie vinden die ze nodig hebben over beide 

projecten. 

 

Social media 

Stichting School’s cool Delft is sinds een half jaar actief op twitter (schoolscool015) en facebook  

(SchoolsCooldelft).  De projectleiders zijn ook actief op Linked in. Op twitter heeft de stichting 

momenteel meer dan 100 volgers.  

 

Huisstijl, foldermateriaal en nieuwsbrieven 

De uitbreiding van de werkzaamheden van de stichting School’s cool Delft per schooljaar 2012 – 2013 

met het project De Juiste Keuze heeft ertoe geleid dat de stichting is overgaan naar een nieuwe 

huisstijl waarop beide projecten zichtbaar zijn. Deze huisstijl is inmiddels ontworpen en wordt vanaf 

juli 2013 gebruikt.  

Vanwege de uitbreiding heeft de stichting besloten te willen wachten met het samenstellen van een 

nieuwe informatiefolder totdat de nieuwe huisstijl gereed is.  

Nu dit gerealiseerd is zal vanaf september 2013 worden gewerkt aan content voor een nieuwe folder. 

De nieuwe folders zijn bedoeld als informatiemiddel over beide projecten van de stichting, te weten: 

 Informeren van betrokken ouders, leerkrachten, leerlingen en andere betrokkenen 

 Verkrijgen en vergroten van bekendheid School’s cool Delft en De Juiste Keuze 

 Ondersteunen van mentorwerving voor beide projecten 

 Ondersteuning van fondsenwerving voor beide projecten. 

 

In schooljaar 2012 – 2013 werden opnieuw twee nieuwsbrieven uitgebracht. Deze worden 

opgemaakt door Studio Boven.  

Content voor de nieuwsbrieven wordt behalve door de projectleiders School’s cool en De Juiste 

Keuze aangeleverd door de PR medewerker die met ingang van schooljaar 2011 – 2012 

verantwoordelijk is geworden voor PR activiteiten. 

 

Beursvloer 

De projectleiders hebben in 2012 en 2013 voor de respectievelijk vierde en vijfde keer de Delftse 

Beursvloer bezocht. De Beursvloer wordt georganiseerd door Bedrijf en Samenleving (B&S). Stichting 

School’s cool Delft is lid van B&S. 

B&S brengt bedrijven en maatschappelijke organisaties samen en ondersteunt ze in zinvolle en 

duurzame projecten die voor elkaar en voor Delft meerwaarde bieden. De opzet van de beursvloer 

moet leiden tot daadwerkelijke afspraken (matches) die voor beide partijen meerwaarde bieden. In 

2012 maakte School’s cool 8 matches gemaakt; in 2013 waren dit er 11.  

 

 

 

http://www.schoolscooldelft.nl/
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Delftse Kroonappel categorie Jeugd) 

In de verkiezing door het Oranje Fonds van de drie beste sociale initiatieven in Nederland is de 

stichting School’s cool Delft winnaar geworden in de gemeentelijke stemronde in de categorie Jeugd. 

 

 
 

Stichting School’s cool Delft in de landelijke en lokale pers:  

Stichting School’s cool Delft heeft de afgelopen anderhalf jaar verschillende keren de landelijke en 

lokale pers gehaald: 

 Rabobank magazine Dichterbij, nummer 2 (zomer 2012): “brugklassers zoeken thuismentor” 

 Delft op zondag 25 november 2012: overname De Juiste Keuze door stichting School’s cool 

Delft 

 Onderwijsbijlage bij Delft op Zondag, 13 januari 2013: advertentie en interview met mentor 

en mentorleerling 

 Stadskrant Delft en Delft op Zondag: 23 en 27 januari 2013: foto’s en tekst over uitje met 

mentorgroep 12-13 (Boulderen) 

 AD Delft 27 maart 2013: Nominatie voor School’s cool in de race om Kroonappels 

Oranjefonds 

 Delftse Post 27 maart 2013: School’s cool is Delftse Kroonappel 

 AD regionaal woe 27 mei 2013: “De gezichten van de nieuwe Kinderpostzegels; Delftse 

tweeling model voor School’s cool” 

 Zomermagazine Fonds 1818: foto’s mentorkoppel en interview met projectleider School’s 

cool 

 

 

6.Deskundigheidsbevordering 
 

De projectleiding bezocht op 26 november 2012 de onderwijsconferentie NL 2025 “Het probleem 

van niemand: overgangen binnen het Nederlands onderwijsstelstel en naar de arbeidsmarkt”.  

Een van de sprekers van dit congres van dr. Raphaela Carrière, systeem- en ontwikkelingspsycholoog  

die in haar promotieonderzoek had gekeken naar schooltransities van kinderen. 
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Uit haar onderzoek blijkt dat de overgang naar het voortgezet onderwijs een kwetsbare periode is 

waarbij het belangrijk is die geleidelijk te laten verlopen en aandacht te hebben voor de kinderen 

zelf. Leerlingen hebben in deze periode voor langere tijd extra ondersteuning nodig. Bovendien is 

een goede samenwerking tussen school en ouders onontbeerlijk. 

 

 

7. SCHOOL’S COOL 
 

7.1 Omschrijving project 

Doel Voorkomen voortijdig schoolverlaten, spijbelen en onderpresteren in het voortgezet 
onderwijs. Vergroten van onderwijskansen. 

Doelgroep  (Aankomende) brugklassers; 11-14 jaar. 
 
Werkwijze Ondersteuning en begeleiding schoolzaken, gedrag, vrije tijd, ondersteuning ouders en 

vergroten ouderbetrokkenheid 
  Door Vrijwillige thuismentoren 
  Duur Anderhalf jaar, gemiddeld anderhalf uur per week  
 Tijd  Eind groep 8 basisschool tot in tweede leerjaar voortgezet onderwijs  
 
Kern   Thuis bij leerling, ouders in huis aanwezig 
  Vrijwillig en persoonlijk 
  Niet vrijblijvend 
  Eén-op-één 
  Professioneel gecoördineerd 
  In samenspraak met onderwijs en jeugdzorg 

 

Maatschappelijk probleem  

Brugklassers van vmbo/havo/vwo die risico lopen onder te presteren dan wel uit te vallen als gevolg 

van persoon/aard en gedrag, thuissituatie of combinatie hiervan. 

 

Profiel mentor 

Geduld, (levens)ervaring, kennis, opleiding, inspiratie, betrokkenheid, flexibiliteit, 

doorzettingsvermogen, loyaliteit) 

 

Coördinatie  

 Tot stand brengen mentoraten met criteria voor koppeling tussen leerling en mentor 

 Begeleiden mentoren (introductietrainingen, intervisies, thema-avonden, tussentijds 

contact)  

 Contacten met onderwijs (voordracht, inschrijving, plaatsingsbericht, contact met  

klassenmentor v.o., jaarrapportage, evaluatie) 

 Organisatie (werving mentoren, financiering, publiciteit t.b.v. mentoren- en fondsenwerving, 

verantwoording) 

 Kwaliteit (formule, aanpak, monitoring, evaluatie en onderzoek, deskundigheidsbevordering, 

publiciteit, partners).  

 

Bekostiging  

 Landelijke fondsen: Stichting Kinderpostzegels Nederland, Skanfonds, Oranje Fonds, Stichting  

Boschuysen 

 Regionale fondsen: Fonds 1818 
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 Lokale fondsen: Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren  

 Gemeente Delft 

 Financiering op termijn door stakeholders: voortgezet onderwijs, gemeente Delft, gezinnen. 

 

Beoogd resultaat 

Na drie startjaren consolidering van aantal nieuwe mentoraten. Mentorbegeleiding van rond de 30 

nieuwe brugklasleerlingen per schooljaar met ingang van schooljaar 2013 – 2014 leidt tot handhaving 

van deze leerlingen op het door de basisschool geadviseerde niveau of hoger. 

 

7.2 De mentoraten 

In schooljaar 2012 – 2013 is het aantal mentoraten uitgebreid van 16 naar 28 mentoraten. De 

behoefte aan begeleiding door School’s cool bleek groot. Het aantal aanmeldingen in schooljaar 2012 

– 2013 steeg van 26 naar 54 leerlingen. Door grotere bekendheid met en vertrouwen in de 

organisatie komen inmiddels aanmeldingen binnen van nagenoeg alle basisscholen in Delft, vanuit de 

Permanente Commissie Leerlingzorg van het samenwerkingsverband VO, vanuit stichting 

Jeugdformaat en Kwadraad en Bureau Jeugdzorg. Ook ouders zelf melden aan. 

De meeste mentoraten duren anderhalf jaar. De meeste huisbezoeken vinden wekelijks plaats. 

Gemiddeld duren de huisbezoeken anderhalf uur. In enkele gevallen heeft de mentorleerling 

voldoende aan een uur (beperkte concentratieboog, weinig huiswerk, meestal vmbo-b leerlingen) of 

is twee uur nodig (meer tijd nodig voor huiswerk, meestal vmbo-t/havo leerlingen). 

Naast het ondersteunen van schoolzaken heeft de mentor ook aandacht voor de vrijetijdsbesteding 

van de mentorleerling en doet hij/zij regelmatig een leuk uitstapje met de mentorleerling. Deze 

uitstapjes verbreden de horizon van de leerling en is o.a. een voorbereiding op de 

beroepenoriëntatie.  

Ter afsluiting van het begeleidingstraject van de groep 2011 – 2012 is er een activiteit georganiseerd 

naar het Bouldercentrum Delft Delfts Bleau. Er was een groep van 25 mensen: mentoren, 

mentorleerlingen, intervisiebegeleiders en projectleiders. 

De activiteit was het gevolg van een match met Jolanda Blom en Sander ter Steege van Delfts Bleau 

tijdens de beursvloer van 2012. Jolanda heeft iedereen heel hartelijk ontvangen, de mentoren en de 

mentorleerlingen uitgelegd hoe je moet boulderen, waarna iedereen de rest van de middag bezig 

was. Twee van de mentorleerlingen vond het boulderen zo leuk dat zij, op uitnodiging van Delft 

Bleau, nog een keer mochten komen! 
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Afsluiting mentoraten 

De 16 koppels die in juli 2011 zijn gestart, zijn inmiddels allemaal afgerond. Vijf mentorleerlingen zijn 

twee jaar begeleid en hebben pas heel recent afscheid genomen van hun mentor. Dit zijn 

zogenaamde verlengde mentoraten. Een mentoraat kan maximaal een half jaar verlengd worden als 

de doelstellingen niet (voldoende) zijn bereikt: een leerling vertoont nog teveel gedragsproblemen of 

heeft nog teveel moeite met het leerproces. 

Van de 28 koppels die in juli 2012 zijn gestart, lopen er nog 22. Zes mentoraten zijn vroegtijdig 

beëindigd. Twee mentoraten zijn voortijdig beëindigd omdat het zo goed ging met de 

mentorleerlingen dat er geen begeleiding meer nodig was. Vier mentoraten zijn voortijdig gestopt 

wegens motivatieproblemen van de leerling en/of ouder (twee), te grote persoonlijke problematiek 

van de mentor(één) en een niet-geslaagde match (één). 

 

Moeilijke mentoraten 

Er kunnen gedurende een mentoraat op allerlei momenten situaties ontstaan die te maken hebben 

met de vertrouwensband tussen mentor en mentorgezin of verergering van problemen rondom de 

mentorleerling en zijn school en/of gezin.  

We spreken dan van een moeilijk mentoraat. Het is dan belangrijk om zowel de mentor als de 

mentorleerling en het gezin te ondersteunen en te zoeken naar de oorzaak en zo mogelijk naar 

oplossingen. Soms wordt er dan, door de projectleiding of intervisiebegeleider, contact gezocht met 

de ouders, de school en/of betrokken hulpverleningsinstanties voor meer afstemming en 

duidelijkheid. 

 

7.3  De mentorleerlingen 

In 2012 konden voor het eerst alle basisscholen uit Delft mentorleerlingen voordragen. Dit 

resulteerde in 53 voordrachten voor schooljaar 2012 – 2013 en 46 voordrachten in 2013 – 2014. 

Opvallend is dat het aantal voorgedragen leerlingen in schooljaar 2013 – 2014 is afgenomen t.o.v.  
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schooljaar 2012 – 2013.  

Redenen voor de afname van het aantal voorgedragen leerlingen kunnen zijn: 

- Het aantal leerlingen per school neemt af; op een aantal scholen die voorheen leerlingen 

aanmeldden zijn de groepen 8 heel klein.  

- Scholen kennen de voordracht criteria beter en melden daardoor minder kinderen aan die 

niet aan de criteria voldoen.  

- Scholen weten dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Ze melden daarom alleen 

de meest urgente leerlingen aan. 

 

Leerlingprofiel  

- Leerlingen van School’s cool Delft volgen schoolniveau vmbo basis tot vwo. De meeste 

leerlingen die School’s cool Delft in 2012 begeleidde, volgden (in de brugklas) het vmbo-

kader (32%).  

- In schooljaar 2012 -2013 heeft 61% van de leerlingen een Nederlandse culturele achtergrond 

(een toename van 35%), 14% een Antilliaanse achtergrond en verder zien we kinderen met 

een Turkse, Marokkaanse, Somalische, Iraakse en Nigeriaanse achtergrond.  

- In schooljaar 2012 – 2013 zijn er 17 jongens en 11 meisjes (brugklasleerlingen) en 11 jongens 

en vijf meisjes (tweede klasleerlingen) 

 

7.4 De scholen 

7.4.1 De basisscholen  

Het aantal Delftse basisscholen dat leerlingen voordraagt neemt toe. Nieuwe basisscholen die 

leerlingen voordragen, zijn: Jan Vermeer Raam, Jan Vermeer Maria Duyst, Prins Mauritsschool, 

Bernadette Mariaschool en SBO Laurentius. 

In januari 2013 heeft School’s cool Delft – evenals in januari 2012 – alle basisscholen uit Delft 

uitgenodigd om hun leerlingen uit groep 8 voor te dragen voor het project. Het resultaat hiervan is 

dat begin 2013 46 leerlingen zijn voorgedragen. De behoefte aan dit mentorproject in onze stad én 

de resultaten van de mentorbegeleiding aan kwetsbare leerlingen in de brugklas zijn duidelijk 

zichtbaar geworden. 

 

Aantal voordrachten en geplaatsten van 2010-2014 

Basisschool aantal 

voordrachten 

   aantal 

geplaatsten 

   

 2010 – 2011 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2010- 2011 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1.Freinetschool locatie 

Libel** 

  3 0   3 0 

2.Freinetschool locatie 

JPT 

1 3 4 0 1 2 3 0 

3.Delftse Daltonschool 

locatie v.Rijslaan 

6 6 2 3 4 3 1 2 

4.Delftse Daltonschool 

locatie Borneostraat 

1 1 2 Locatie 

gesloten 

1 1 2 Locatie 

gesloten 

5.De Horizon locatie 

Anne de Vries 

0 3 2 1 0 1 1 0 

6.De Horizon locatie 

Brahmslaan 

4  2 6 5 4 1 5 3 
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7.Rembrandtschool 1 1 3 2 1 1 2 1 

8.De Eglantier locatie 

Voorhof 

0 1 3 1 0 1 1 1 

9.De Eglantier Tanthof 1 1 1 2 1 0 0 1 

10.Cornelis 

Musiusschool 

0 3 5 6 0 2 3 3 

11.Monseigneur 

Bekkerschool 

1 1 2 3 0 1 1 1 

12.Gabrielschool  

West/Harnaschpolder* 

 2 2 4  1 0 3 

13.Gabrielschool 

Centrum* 

 1 1 1 1 1 0 1 

14.Het Mozaiek Caspar 

Fagel* 

 1 1 0  1 1 0 

15.Het Mozaiek 

Alkemadestraat* 

 1 2 0  0 2 0 

16.De Bonte Pael **   3 1   1 1 

17.Delftse 

Montessorischool** 

  1 0   0 0 

18.De Regenboog**   3 0   1 0 

19.Simon 

Carmiggeltschool** 

  1 2   1 1 

20.De Omnibus**   1 1   0 1 

21.Bernadette 

Mariaschool** 

  0 4   0 2 

22.Jan Vermeer, loc. 

Raam** 

  0 1   0 1 

23.Jan Vermeer, loc. 

Maria Duyst 

  0 3   0 1 

24.De Schatkaart**   2 1   0 1 

25.Prins 

Mauritsschool** 

  0 2   0 1 

26.Titus 

Brandsmaschool** 

  3 1   0 1 

27. SBO Laurentius    2    0 

 

Totaal 

 

15 

 

27                 

 

53 

 

46 

 

12*** 

 

16 

 

28 

 

26 

 

* deze scholen hebben vanaf schooljaar 2011-2012 voor het eerst een uitnodiging ontvangen om 

leerlingen voor te dragen 

 

** deze scholen hebben vanaf schooljaar 2012-2013 voor het eerst een uitnodiging ontvangen om 

leerlingen voor te dragen 

 

***  in totaal heeft School’s cool 15 kinderen geplaatst. Drie kinderen zijn later door het voortgezet 

onderwijs voorgedragen en geplaatst. 

 

7.4.2 De scholen voor voortgezet onderwijs  

Er is in 2012 samengewerkt met 13 verschillende scholen of schoollocaties in Delft en omgeving.  



School’s cool Delft jaarverslag 2012 14 

Hieronder ziet u een overzicht van de verdeling van de leerlingen over deze scholen en 

schoollocaties. 

 

 

Verdeling van leerlingen op v.o. scholen in (de regio) Delft 

V.o. school 2010 – 

2011 

2011 – 2012 2012 – 2013 Totaal 

Christelijk Lyceum Delft, Juniusstraat 

(Delflandcollege) 

6 2 3 11 

Christelijk Lyceum Delft, Molenhuispad   1 1 

Christelijk Lyceum Delft, Obrechtstraat   3 3 

Grotiuscollege, Juniusstraat 1 2 4 7 

Grotiuscollege, van Bleijswyckstaat 

(Delflandcollege) 

3 1 1 5 

Stanislascollege, Krakeelpolderweg  2 6 8 

Stanislascollege, Westplantsoen  1 1 2 

Stanislas Reinier de Graaf 2 2 4 8 

Stanislas Rijswijk  1  1 

ISK 1 1 1 3 

Kopklas  2 0 2 

Vredenburchcollege, Rijswijk 1 1  2 

Leonardo Rijswijk 1   1 

Montaigne lyceum, Ypenburg   2 2 

Maaslandcollege   2 2 

TOTAAL 15 16 28 59 

 

 

7.4.3 Evaluatie met voortgezet onderwijs  

In januari 2013 hebben de projectleiders met zes scholen evaluatiegesprekken gevoerd. Die voerden 

zij met zorgcoördinatoren, met teamleiders en/of met klassenmentoren. Hierbij werd de 

samenwerking tot nu toe besproken, met name het proces van plaatsing tot afronding: het versturen 

van plaatsingsberichten, de contacten met onze thuismentoren, wat te doen in het geval van 

verslechtering gedrag of leerprestaties leerling.  

Een van de nieuwe afspraken die uit deze evaluaties is voortgekomen, is dat de klassenmentoren van 

de 2e klas opnieuw een plaatsingsbericht krijgen toegestuurd. In de praktijk blijkt dat de 2e klas 

mentor lang niet altijd op de hoogte is van de ondersteuning door de thuismentor van School’s cool. 

Naast de samenwerking werden ook alle leerlingen kort besproken. 

 

 

Uit de evaluatie bleek dat de bijdrage van thuismentoren door de vo-scholen over het algemeen zeer  
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op prijs wordt gesteld. Betrokken vrijwilligers kunnen een zeer belangrijke spil zijn in het contact  

tussen school en thuis. Mentoren hebben hierin een belangrijke verbindende factor. Daarnaast  

hebben mentoren ook soms een signalerende functie en kunnen zij, dankzij de vertrouwensrelatie 

die ze hebben met mentorleerling en vaak ook met de ouder een belangrijke rol spelen in het 

toeleiden naar professionele zorg. 

 

7.5 De mentoren 

Van januari 2012 tot juli 2013 heeft School’s cool 41 nieuwe mentoren ingeschreven.  

Mentoren vinden hun weg naar School’s cool Delft via de vacaturebank van Vrijwilligerswerk Delft, 

via de social media, via de promotie voor maatjesprojecten van het Oranje Fonds, via artikelen in 

(Delftse) kranten en bladen, bij netwerkbijeenkomsten (Bedrijf en Samenleving, Serviceclubs, 50 + 

beurs “Ontdek je talent”, via andere School’s cool organisaties in Nederland en via mond op 

mondreclame.  

Mentoren zelf zijn de beste ambassadeurs, zij maken nieuwe mensen enthousiast door inspirerende 

verhalen over hun eigen ervaringen. 

In  januari 2012 - juli 2013 waren in totaal 44 mentoren aan het werk bij School’s cool Delft. Van deze 

groep is 60% vrouw en hoog opgeleid. De leeftijden van de mentoren varieert: de jongste mentor is 

19 jaar en de oudste mentor is 75 jaar. Deze gegevens zijn stabiel, sinds de start van de stichting is dit 

beeld zichtbaar. 

De achtergrond van de mentoren is divers: zij werken in het onderwijs, bedrijfsleven of in de non-

profit sector. Andere mentoren studeren of zijn inmiddels uit het arbeidsproces teruggetreden. 

Opvallend in 2012 is de toename van studenten: van de T U Delft, van de studie Toegepaste 

Psychologie en Kinder- en Jeugdpsychologie. De stichting is blij met deze groep. Het maakt het 

aanbod van mentoren meer divers. Bovendien brengen deze mensen een goede (jonge) inbreng in 

de intervisiegroepen. 

Verheugend is het feit dat een kwart van de mentoren besluit om na een begeleidingstraject van een 

mentorleerling opnieuw een leerling te willen begeleiden. Zij zijn ervaren mentoren en belangrijk 

voor de continuïteit. 

 

Mentorbegeleiding 

School’s cool Delft bood de mentoren van schooljaren 2012 – 2013 en 2013 – 2014 een 

introductietraining aan, verspreid over twee avonden. De introductietraining is door School’s cool 

Delft zelf ontwikkeld. 

De eerste avond voor de groep 2012 – 2013 is gehouden op 14 juni 2012 en was gericht op 

kennismaking en kennisoverdracht. De mentoren ontvingen informatie over de opbouw van het 

huidige voortgezet onderwijs, over de grenzen van het mentorschap en optimaal luisteren en RET 

door Marlies Bles, preventiemedewerker bij DOEL, GGZ Delfland. Ook kregen de mentoren een map 

met praktische informatie.  

De eerste introductieavond voor de groep 2013 – 2014is gehouden op maandag 1 juli 2013. Er was 

een hoge opkomst: alle nieuwe mentoren waren aanwezig. De inhoud van de avond verschilde van 

die van het jaar ervoor doordat dit jaar voor het eerst een panel van ervaren mentoren  

op het programma stond. Andere onderdelen waren informatie over het voortgezet onderwijs en 

verkenning van het mentorschap. 

 

De tweede introductiebijeenkomst voor de groep 2012 – 2013, op 18 oktober 2012, was gericht op 

het effectief begeleiden van de mentorleerlingen bij hun huiswerk. Hiervoor heeft School’s cool Delft 
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wederom Ankie Remijn van de studiegroep “Investeren in Leren” uitgenodigd. De mentoren kregen 

waardevolle informatie over hoe pubers leren en hoe zij de mentorleerlingen effectief kunnen 

ondersteunen. Remijn gebruikt hiervoor inzichten uit de neuropsychologie.  

 

De intervisiebijeenkomsten werden in 2012 – 2013 geleid door vier mensen: Mirjam Biegstraaten,  

Mary de Groot, Willem van Haasteren en Joan Koene. 

De mentoren waren ingedeeld in vijf intervisiegroepen: één groep verlengde mentoraten van 

schooljaar 2011-2012 (vijf mentoren) en vier groepen van schooljaar 2012-2013. Drie 

mentorleerlingen werden begeleid door mentoren die ook mentorcoördinator zijn. Hun begeleiding 

werd besproken tijdens de overleggen met de vier mentorcoördinatoren. Alle intervisiegroepen 

komen gedurende een traject van anderhalf jaar acht keer bij elkaar (om de twee maanden). 

Mary de Groot is in december 2012 gestopt met haar werkzaamheden als intervisiebegeleider. Zij gaf 

aan alleen nog mentor en adviseur te willen zijn. Willem van Haasteren heeft haar intervisiegroep 

overgenomen. 

Er is ook in 2012 gewerkt met de volgende intervisiemethoden: de roddelmethode en de 

incidentmethode.  

Iedere mentor maakt ter voorbereiding op iedere intervisiebijeenkomst een kort verslag van de 

voorbije periode voor in het dossier. Hierin worden steeds drie onderwerpen besproken: thuis, 

school en vrije tijd (van de mentorleerling en de rol van de mentor hierin). Dit verslag wordt tijdens 

de intervisiebijeenkomst besproken en doelen/speerpunten voor de komende periode worden 

vastgesteld. 

 

Thema-avond 

In april 2013 is er een thema-avond voor de mentoren van School’s cool én De Juiste Keuze 

georganiseerd. Het thema was ouderbetrokkenheid en RET (Rationeel Emotieve Therapie) verzorgd 

door Anneriet Straatsma, preventiemedewerker van DOEL preventie, GGZ Delfland. 

 

Evaluatie met mentoren 

Na afloop van een begeleidingstraject vullen mentoren een evaluatieformulier in (zie resultaten) en 

vindt er een evaluatiegesprek plaats. Hierbij wordt teruggeblikt op de ervaringen van de mentoren, 

hoogte- en dieptepunten en wordt de begeleiding vanuit School’s cool besproken. 

In deze gesprekken werd duidelijk dat mentoren behoefte hadden aan intervisiebijeenkomsten die 

inhoudelijk dieper ingaan op de ervaringen en problemen van de mentoren. In schooljaar 2013-2014 

zal daarom vanaf de derde bijeenkomst volgens een intervisievorm worden gewerkt.  

 

Mentorcoördinatie overleg 

De mentorcoördinatoren/intervisiebegeleiders overlegden een keer in de twee maanden. In deze 

overleggen bespraken zij alle mentoraten. Voorts werden invulling van de introductietraining en 

themabijeenkomsten besproken.  

Omdat drie van de vier intervisiebegeleiders ook mentor zijn van een mentorleerling was een 

gedeelte van het overleg gereserveerd voor overleg over hun mentorleerlingen  

 

Afsluiting: vrijwilligersborrel  

Als afsluiting van het schooljaar organiseerde Stichting School’s cool Delft op 20 juni 2013 in de 

mooie tuin van de Bizetstraat een borrel voor alle vrijwilligers van School’s cool en De Juiste Keuze.  
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7.6 De resultaten 

In de schooljaren 2010 – 2011 en 2011 – 2012 zijn in Delft 31 leerlingen begeleid door 31 vrijwillige 

thuismentoren. Hieronder vindt u de resultaten van deze 31 mentoraten: 

 

 

Start in schooljaar 2010 – 2011:  

- Aantal mentoraten: 15  

- Geen doublures: alle leerlingen gingen over naar de tweede klas  

- Het percentage leerlingen waarbij het schoolniveau gelijk is gebleven of gestegen is 80%  

- 20% is afgezakt naar een lager onderwijsniveau.  

 

Start in schooljaar 2011 – 2012:  

- Aantal mentoraten: 16  

- Geen doublures: alle leerlingen gingen over naar de tweede klas  

- Het percentage kinderen waarbij het schoolniveau gelijk is gebleven of gestegen, is 87%  

- 19% volgt zelfs een hoger niveau van voortgezet onderwijs dan waarop ze zijn begonnen  

- 13% is afgezakt naar een lager onderwijsniveau.  

 

Start in schooljaar 2012 – 2013: 

- Aantal mentoraten: 28 

- Doublures: geen 

- Er kan nog geen uitspraak worden gedaan over het percentage kinderen waarbij het schoolniveau 

gelijk is gebleven of gestegen omdat de informatie over de schoolniveaus van de kinderen in de 

tweede klas nog niet bekend is. 

 

De resultaten van School’s cool Delft zijn vergelijk baar met die van School’s cool Utrecht1. Uit 

recent wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het School’s cool project in Utrecht blijkt:  

 

- Met de meeste begeleide leerlingen (ca. 83%) gaat het boven verwachting goed in het voortgezet 

onderwijs. Twee derde van hen (66,7%) zit na afronding van het mentoraat nog steeds op hetzelfde 

niveau van voorgezet onderwijs als waarop ze zijn begonnen. Bijna 17% volgt zelfs een hoger 

onderwijsniveau dan waarmee ze zijn gestart. Ca. 14% is afgezakt naar een lager onderwijsniveau.  

- Bij aandachtsleerlingen zonder mentoraat stijgt het onderwijsniveau minder vaak (4 tegen 17%), 

blijft het relatief minder vaak gelijk (58% tegen 67%) en daalt het daarentegen meer (33% tegen 

14%).  

 

We kunnen dus spreken van zeer positieve resultaten. 

 

Na afsluiting van de mentorbegeleiding vraagt de projectleiding aan de mentoren, de leerlingen en 

hun gezinnen een evaluatieformulier in te vullen. 

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 vindt  

u hieronder. De resultaten zijn gebaseerd op 23 formulieren van mentorleerlingen en hun ouder(s) 

en 23 formulieren van mentoren.  

 

                                                           
1
  http://us2.campaign-archive2.com/?u=01c812a36975750965ce97863&id=9ee8cecd7b 

http://us2.campaign-archive2.com/?u=01c812a36975750965ce97863&id=9ee8cecd7b
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- Vrijwel alle mentorleerlingen laten weten dat de mentor belangrijk tot heel belangrijk voor 

hen is geweest als vertrouwenspersoon, hulp bij het huiswerk, leren plannen en het beter 

begrijpen van schoolzaken, leren doorzetten en leren omgaan met moeilijke situaties (85%) 

- Vrijwel alle leerlingen zouden vrienden aanraden deel te nemen aan het mentorproject (85%) 

- Alle ouders geven aan dat de mentor voor hun zoon of dochter en voor henzelf belangrijk tot 

heel belangrijk is geweest 

- Alle ouders hebben ten minste één keer een ouderavond bezocht, in 64% van de gevallen 

vergezeld door de mentoren. In veel gevallen stimuleerden de mentoren de ouder(s) om te 

gaan. 

- Van de ouders geeft 71% aan dat het met hun kind in vergelijking met de basisschool nu ‘heel 

goed’ of ‘beter’ gaat 

- Alle ouders (100%) zouden kennissen aanraden mee te doen met het mentorproject 

- Een meerderheid van de mentoren vond hun begeleiding zinvol voor wat betreft het geven 

van persoonlijke aandacht (100%) en de interactie tussen mentorleerling en mentor. Ook het 

verbeteren van de schoolprestaties, het stimuleren van een positief zelfbeeld, het verruimen 

van de kijk van de leerling op de maatschappij en een brug zijn tussen ouders, school en kind 

wordt door veel mentoren als zinvol ervaren 

- Alle mentoren zijn tevreden over de algemene ondersteuning die School’s cool Delft zijn 

mentoren biedt. 92% geeft aan altijd terecht te kunnen met vragen of problemen. 

- Zes van de 14 mentoren willen de komende schooljaren opnieuw een leerling begeleiden. 

 
7.7  Samenwerking met School’s cool Westland 

Het in 2011 begonnen werkcontact met School’s cool Westland is in 2012 en 2013 voortgezet. 

Plannen, ervaringen en aanpak werden wederzijds uitgewisseld. Veel aandacht ging uit naar 

financieringsmogelijkheden van de projecten voor de langere termijn.  

 

7.8  School’s cool Nederland 

In maart 2012 is de Stichting School’s cool Nederland opgericht, het samenwerkingsverband van de 

15 School’s cool-initiatieven. Uitwisseling van kennis en expertise is het belangrijkste doel van deze 

samenwerking. 

De projectleiders van School’s cool nemen deel aan de commissies Financiën en Werkwijze & 

Organisatie.  

 

7.9 Campagneproject van Kinderpostzegels  

 
Het project School’s cool is in 2013 gevraagd om campagneproject te zijn voor de 

Kinderpostzegelactie die start in september 2013. De stichting is uiteraard zeer vereerd en ziet dit als 

een bevestiging van het goede werk waar zij zich voor inzet.  
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8. DE JUISTE KEUZE 
 

8.1 Omschrijving project 

 

Doel Voorkomen voortijdig schoolverlaten vanwege verkeerde schoolkeuze en vergroten van 
onderwijskansen. Vergroten ouderparticipatie bij het kiezen van een school voor voortgezet 
onderwijs. 

Doelgroep  Ouders van (aankomende)brugklassers (11-13 jaar). 
 
Werkwijze Ondersteuning ouders en leerlingen, onder meer begeleiding bij open dagen en 

oudergesprekken. 
  Door Vrijwillige mentoren 
  Duur Eén jaar, gemiddeld 2 tot 3 x per maand persoonlijk en/of telefonisch contact  
 Tijd  Begin groep 8 basisschool tot en met inschrijving school voor voortgezet onderwijs  
 
Kern   Voor ouders en leerling 
  Vrijwillig en persoonlijk  
  Niet vrijblijvend 
  Mentor spreekt taal van herkomst 
  Professioneel gecoördineerd 
  In samenspraak met onderwijs 

 

Maatschappelijk probleem 

Ouders hebben onvoldoende kennis van het Nederlandse onderwijssysteem, aankomende 

brugklassers ondervinden weinig steun vanuit het gezin op het gebied van schoolkeuze waardoor 

onderpresteren en schooluitval mogelijk zijn. 

 

Profiel mentor 

In staat om als tolk/vertaler op te treden, ervaring, kennis, opleiding, in staat om doeltreffend te 

begeleiden, inspiratie en geduld. 

 

Coördinatie 

 Tot stand brengen mentoraten met criteria voor koppeling mentor aan het gezin 

 Begeleiden mentoren (persoonlijke begeleiding, trainingsavonden, thema-avonden)  

 Contacten met onderwijs (voordracht, inschrijving, plaatsingsbericht, jaarrapportage, 

evaluatie). 

 Organisatie (werving mentoren, financiering, publiciteit t.b.v. mentoren- en fondsenwerving, 

verantwoording) 

 Kwaliteit (formule, aanpak, monitoring, evaluatie en onderzoek, deskundigheidsbevordering, 

publiciteit, partners). 

 

Bekostiging 

Mengvorm:  

 Gemeente Delft 

 Landelijk fonds: St. Kinderpostzegels Nederland  

 

Beoogd resultaat 

Mentorbegeleiding van jaarlijks 25 gezinnen en kinderen leidt tot het kunnen maken van De Juiste 

Keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. 
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8.2 De mentoraten  

De Juiste Keuze had voor schooljaar 2012 – 2013 de doelstelling om 25 mentoraten te realiseren. 

Medio september 2012 werd vanwege tijdsdruk besloten niet in te zetten op het halen van deze 

doelstelling maar te gaan werken aan het maken van goede matches en het in gang zetten van een 

juiste begeleiding van de mentoren. 

De tijdsdruk werd veroorzaakt doordat de start van het project (augustus – september) later lag dan 

in voorgaande jaren (mei – juni) i.v.m. de overdracht van het project van bureau Senata (vorig 

coördinator en uitvoerder van het project in opdracht van de gemeente Delft) naar stichting School’s 

cool Delft en de toekenning van de subsidie. 

De Juiste Keuze heeft in schooljaar 2012 – 2013 uiteindelijk 20 mentoraten gerealiseerd waarvan er 

18 in april 2013 succesvol zijn afgerond. ( een match niet afgerond vanwege verhuizing, in een match 

was er niet de juiste klik tussen mentor en gezin ). 

Vooral de periode jan – maart is belangrijk voor zowel de kinderen als de ouders van de kinderen die 

naar het VO gaan en daarmee ook voor de mentoren van De Juiste Keuze. 

In deze periode hebben de mentoren van DJK alle gezinnen intensief begeleid m.b.t de Citotoets, het 

definitieve advies met aansluitende oudergesprekken, het bezoeken van Open Dagen, 

inloopmiddagen etc. op het v.o. en m.b.t. de inschrijving voor een v.o. school.  

Eind maart 2013 zijn alle kinderen ingeschreven voor de v.o. school van hun keuze. 

Vervolgens zijn negen kinderen voorgedragen voor een mentoraat bij School’s cool voor het 

schooljaar 2013 – 2014. De voordacht is gedaan door de mentoren van De Juiste Keuze en/of door de 

basisschool. 

De samenwerking tussen School’s cool en De Juiste Keuze zorgt ervoor dat de voordracht van 

leerlingen van De Juiste Keuze voor School’s cool veel efficiënter verloopt. Dit komt doordat er al 

persoonlijk contact is met een mentor van DJK, er al achtergrondinformatie aanwezig is over een 

leerling en het gezin en de mentoren van DJK rechtstreeks en persoonlijk de voorlichting over 

School’s cool aan het gezin kunnen geven.  

Eind mei is besloten dat acht kinderen volgend seizoen ook daadwerkelijk door de mentoren van 

School’s cool begeleid zullen worden.  

 
8.3  De mentorgezinnen  

Om schooluitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs te voorkomen en hun onderwijskansen te 

vergroten is het belangrijk dat kinderen op een school zitten die het best bij hen past. Hierbij is de rol 

van de ouders van groot belang.  

De ouders vinden het heel belangrijk om na de “veilige basisschool” een goede school in het 

voortgezet onderwijs te kiezen. Hun kind gaat immers een basis leggen voor de toekomst.  

Niet alle ouders zijn in staat om hun kinderen voldoende te ondersteunen op weg naar een goede 

toekomst. Daarvoor zijn verschillende redenen: de ouders hebben onvoldoende kennis van de 

Nederlandse taal, ouders kennen het schoolsysteem in Nederland slecht of nauwelijks, kennen de 

v.o. scholen in Delft niet, ouders hebben zelf geen voortgezet onderwijs gevolgd dus weten zij niet 

wat het belang is van een juiste schoolkeuze, ouders denken dat hun kind het zelf kan uitzoeken, een 

oudere broer of zus is tegen problemen opgelopen bij zowel de keuze van school als het verdere 

verloop van de schoolcarrière, het kind ondervindt problemen op school, 

De Juiste Keuze voorkomt dat leerlingen al vroeg in hun middelbare schoolloopbaan uitvallen, 

vergroot de onderwijskansen van kinderen in deze fase van hun leven, vergroot de 

ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun zoon/dochter waardoor motivatie en  

doorzettingsvermogen gevoed worden.  
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Leerlingprofiel 

In schooljaar 2012 – 2013 is 25% van de gezinnen van Turkse afkomst, 15% van Somalische en 15% 

van Marokkaanse afkomst.  

Verder zijn de gezinnen afkomstig uit Nederland, Afghanistan, Iran, Irak, Bangladesh en Curaçao.  

 

Ouders en leerlingen die begeleiding van een mentor hebben gehad, spreken vrijwel allemaal van 

een succesvolle ondersteuning (cijfer 8 -10) door de mentor op het gebied van het bezoeken van 

open dagen en ouderavonden/gesprekken, tolken, het bespreken van Citotoetsen en schooladviezen 

en het helpen van de leerling bij schoolzaken. 

Verder plaatsen de ouders de volgende opmerkingen over het mentoraat: 

 Het voortgezet onderwijs was onbekend gebied voor beide ouders; zij hebben veel vragen 

kunnen stellen aan de mentor en hebben meer kennis vergaard over het v.o.  

 de mentor heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een leesgewoonte bij de 

zoon/dochter. 

 moeder geeft aan dat zij via de tolk/mentor beter kon communiceren met de leerkracht of de 

intern begeleider. Zij was in staat om vragen te stellen en/of door te vragen. 

 moeder geeft aan dat zij veel actiever heeft deelgenomen aan het kiezen van een v.o. school 

voor haar zoon/dochter. Haar betrokkenheid bij de schoolcarrière van haar zoon/dochter is 

groter geworden. 

 De leerling werd beter ondersteund bij het vinden van de juiste school; er werd vooraf veel 

uitleg gegeven door de mentor en de ouders gingen gemiddeld meer v.o. scholen bezoeken 

en wisten beter welke vragen zij wilden stellen. 

 

Tussen april en juni 2013 zijn er 17 nieuwe voordrachten gedaan vanuit 16 basisscholen van Delft 

voor de start van een mentoraat in augustus 2013.  

Na de zomervakantie worden er nog zeven nieuwe voordrachten verwacht van basisscholen waar in 

september – op informatieavonden voor ouders – een presentatie wordt gegeven over De Juiste 

Keuze. 

Dit betekent dat vanaf september 2013 maximaal 25 ouders en leerlingen uit groep 8 van het primair 

onderwijs over een periode van negen maanden door een mentor van De Juiste Keuze zullen worden 

begeleid. 

 

8.4  De scholen  

In schooljaar 2012 – 2013 hebben 11 scholen deelgenomen aan het project.  

Er blijken meer scholen geïnteresseerd in deelname aan het project. Scholen die voorheen geen 

gezinnen konden voordragen, geven nu aan dat wél te kunnen.  

Bovendien blijkt dat een aantal scholen die deelnemen aan het project School’s cool ook behoefte 

hebben aan deelname aan De Juiste Keuze.  

Daarom zijn voor het schooljaar 2013 – 2014 vijf nieuwe basisscholen benaderd om voordrachten 

van gezinnen te doen. Dit brengt het aantal deelnemende scholen op totaal 16. 

 

Vanaf augustus 2013 gaat de projectleider van De Juiste Keuze maximaal 25 matches realiseren 

tussen ouders van leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs en mentoren.  

Hieronder volgen enkele opmerkingen van leerkrachten en intern begeleiders over de effecten van 

de mentorbegeleiding:  
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 De leerkracht geeft aan dat het erg prettig was dat de mentor bij het definitieve advies 

gesprek aanwezig was. Zij had het idee dat moeder de informatie die zij kreeg beter begreep 

en er beter op kon reageren.  

 De intern begeleider van de school geeft aan dat het contact met de ouders verbeterd is door 

de aanwezigheid van een mentor die kan tolken tijdens oudergesprekken. De ouders waren 

beter geïnformeerd en waren daardoor een betere gesprekspartner. 

 

Voorgedragen en geplaatste De Juiste Keuze gezinnen per p.o. school vanaf schooljaar 2012-2013 

Basisschool aantal voordrachten aantal 

geplaatsten 

aantal voordrachten 

 

 

2012 -2013 2012-2013 2013-2014 

1.Freinetschool locatie JPT 1 1 Nog niet bekend 

2.Delftse Daltonschool locatie 

v.Rijslaan 

2 2 Nog niet bekend  

3.De Horizon locatie Anne de Vries 1 1 2 

4.De Horizon locatie Brahmslaan 4 3 1 

5.Rembrandtschool 3 2 2 

6.Cornelis Musiusschool 3 3 Nog niet bekend 

7.Monseigneur Bekkersschool 2 2 1 

8.Gabrielschool 

West/Harnaschpolder 

geen deelname 0 3 (nieuw) 

9.Gabrielschool Centrum geen deelname 0 0 (nieuw) 

10.Het Mozaïek Alkemadestraat geen deelname 0 Nog niet bekend 

(nieuw) 

11.De Omnibus 4 4 3 

12.Bernadette Mariaschool geen deelname 0 1 (nieuw) 

13.Jan Vermeer, loc. Maria Duyst geen deelname 0 2 (nieuw) 

14.De Schatkaart 1 1 2 

15.Prins Mauritsschool geen deelname 0 0 (nieuw) 

16.Titus Brandsmaschool 1 1 Nog niet bekend 

Totaal 22 20 17 

 

Na het traject De Juiste Keuze maken de leerlingen en hun ouders, op grond van het advies van de 

basisschool, een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs.  

De leerlingen die zijn begeleid door een mentor van De Juiste Keuze stromen op elk niveau van het 

middelbaar onderwijs in:  

- Vier leerlingen gaan naar het vwo 

- Twee leerlingen gaan naar havo-vwo 

- Een leerling gaat naar de havo 

- Drie leerlingen gaan naar de mavo 
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- Drie leerlingen gaan naar vmbo-basis/kader met LWOO 

- Twee leerlingen gaan naar vmbo-basis 

- Twee leerlingen gaan naar praktijkonderwijs 

- Een leerling gaat naar de internationale schakelklas.  

 
8.5 Mentoren  

In juli 2012 - bij de overdracht van De Juiste Keuze naar stichting School’s cool Delft - stonden er 20 

mentoren ingeschreven als mentor van de Juiste Keuze. 

Het merendeel wilde ook in schooljaar 2012 – 2013 mentor blijven. Vervolgens is er  

via het netwerk, persoonlijke contacten, advertenties en via de vacaturebank van Vrijwilligerswerk 

Delft gezocht naar nieuwe mentoren. Dat heeft negen nieuwe mentoren opgeleverd. 

De mentoren van De Juiste Keuze geven aan dat zij tevreden tot zeer tevreden zijn (cijfer 7 – 10) over 

hun mentoraat, over de begeleiding door de projectleiders, over de informatievoorziening en 

trainingsavonden. (zie verder 8.6 Resultaten) 

 

Mentorbijeenkomsten 

In de mentorbijeenkomsten staan de volgende zaken op het programma: kennismaking, uitwisselen 

ervaringen van de mentoren met de gezinnen, voorlichting over schoolzaken, informeren over 

Citotoetsen en onderwijstypes in het v.o. (waarvoor vakmensen uit het onderwijs worden 

uitgenodigd), voorlichting geven over rapportavonden, uitleg geven over het Handboek voor 

mentoren. 

 

Er zijn vier mentorbijeenkomsten geweest met een goede opkomst (10 – 16 mentoren). 

November: de eerste bijeenkomst was bedoeld om met elkaar kennis te maken; het eerste deel van 

de avond werd besteed aan het uitleg geven over het Handboek voor mentoren (nieuwe uitgave). 

December: de tweede bijeenkomst had als eerste onderdeel een presentatie over de Cito eindtoets 

2013 door Elles Bosboom, ib-er van de Rembrandtschool. In het tweede deel werd in groepjes de 

voortgang van de mentoraten besproken. 

Februari: een bijeenkomst met uitleg over de zorgteams in het v.o. en een uitleg over 

Leerwegondersteunend onderwijs door Gonny ten Wolde, zorg coördinator van het CLD. In het 

tweede deel is de voortgang van de diverse mentoraten in kleine groepjes besproken. 

April: een bijeenkomst voor alle mentoren van School’s cool en De Juiste Keuze over 

ouderparticipatie; in het tweede deel is de afronding van de mentoraten besproken en 

vooruitgekeken naar de toekomst. 

 

Thema-avond 

In april is er ook een thema-avond voor de mentoren van School’s cool én De Juiste Keuze 

georganiseerd. De thema’s waren ouderbetrokkenheid en RET (Rationeel Emotieve Therapie) 

verzorgd door Anneriet Straatsma, preventiemedewerker van DOEL preventie, GGZ Delfland. 

 

Mentorbegeleiding 

Iedere mentor ontvangt bij aanvang van het mentoraat een informatiemap: daarin staat een 

uitgebreide planning van de activiteiten die met het gezin plaatsvinden (de voorbereidende 

bespreking van de Citotoets, wanneer zijn er ouderavonden, het bezoeken van de open dagen, de 

inschrijving voor v.o. etc. 

Er heeft een intensieve begeleiding plaatsgevonden van de mentoren naast de informatie- en 
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trainingsavonden. Minimaal eenmaal per maand is er telefonisch of persoonlijk contact met de 

projectleider om de voortgang van de begeleiding te bespreken; indien nodig worden er  

aanpassingen in de begeleiding aangebracht en worden problemen besproken en opgelost. D.m.v. 

het invullen van een maandelijks registratieformulier kan de begeleiding van de ouders worden 

voorbereid en gecontroleerd. 

Aan het eind van de begeleiding vindt er met iedere mentor een evaluatie- en voortgangsgesprek 

plaatsgevonden. (zie 8.6 Resultaten) 

 

Afsluiting: vrijwilligersborrel  

Als afsluiting van het schooljaar organiseerde Stichting School’s cool Delft op 20 juni 2013 in de 

mooie tuin van de Bizetstraat een borrel voor alle vrijwilligers van School’s cool en De Juiste Keuze.  

 

8.6 Resultaten  

Na afsluiting van het mentoraat vragen wij aan de mentor en aan de mentorleerling en zijn/haar 

gezin om een evaluatieformulier in te vullen. Op grond van de ingevulde evaluatieformulieren blijkt:  

 

Met betrekking tot ouders en leerlingen: 

- Van de ouders geeft 85% aan dat de mentor belangrijk tot heel belangrijk voor hem/haar was 

- Van de ouders geeft 75% aan dat de mentor belangrijk tot heel belangrijk was voor hun 

zoon/dochter 

- Van de ouders geeft 90% aan dat het ontvangen van informatie over v.o. scholen en het 

bezoeken van open dagen/info avonden/inloopmiddagen van het v.o. heel zinvol was 

- Van de ouders geeft 50% aan dat tolken/vertalen zinvol was tijdens 

ouderavonden/oudergesprekken 

- Van de ouders geeft 80% aan dat het zinvol tot heel zinvol was dat de leerling werd begeleid 

bij schoolzaken en /of uitleg kreeg over de Citotoets 

- Van de leerlingen heeft 75% vaak met de mentor gesproken over de schoolkeuze v.o., de 

Citotoets en schoolzaken 

- Van de leerlingen heeft 50% hulp gekregen bij het plannen of maken van huiswerk 

- Van de gezinnen is 95% positief tot heel positief over het mentorproject 

- Van de gezinnen geeft 100% aan dat ze vrienden of kennissen aanraden met De Juiste Keuze 

mee te doen. 

 

Met betrekking tot de mentoren: 

- Van de mentoren geeft 90% aan dat de begeleiding zinvol tot heel zinvol was op de 

onderdelen: bezoeken Open Dagen, uitleg geven over schoolsystemen en scholen v.o. en 

bezoeken en voor bespreken van ouderavonden en oudergesprekken 

- Van de mentoren geeft 75% aan dat de begeleiding zinvol was op het onderdeel uitleg geven 

over de Citotoets 

- Van de mentoren geeft 50% aan dat de begeleiding van de leerling zinvol was op de 

onderdelen hulp bij het plannen en maken van huiswerk, hulp bij taalontwikkeling en hulp bij 

verbeteren schoolprestaties  

- Van de mentoren geeft 90% aan dat de begeleiding heel zinvol was op het onderdeel 

persoonlijke aandacht ouders 

- Van de mentoren geeft 100% aan helemaal tevreden te zijn over het kennismakingsgesprek 

met het gezin 
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- Van de mentoren geeft 90% aan helemaal tevreden te zijn over de algemene ondersteuning 

door de projectleiding en altijd terecht te kunnen bij de projectleiding voor vragen 

- Van de mentoren wil 100% volgend seizoen weer een gezin begeleiden. 

 

-  

Meer resultaten: 

- Mentoren geven aan dat ze de ervaring met het begeleiden van een gezin heel leerzaam 

vonden 

- De ouders en de leerling geven aan dat het heel leerzaam was dat de mentor tips gaf over 

hoe beter Nederlands te leren en/of hielp bij taal en rekenen  

- Gezin uit Bangladesh vertelde: “het was erg zinvol voor ons en het feit dat er een mentor was 

gaf ons rust en vertrouwen; er was iemand waar we met al onze vragen heen konden.” 

- Ouders vertelden: “we hadden nooit zoveel kunnen weten en kunnen vragen zonder de 

mentor. Het is fijn om gesteund te worden door een mentor, zeker iemand die de eigen taal 

spreekt. Het schaamtegevoel verdwijnt als je vragen wilt stellen als je bijv. iets niet begrijpt.” 

- Een leerling was heel blij met de ondersteuning van de mentor bijv. bij het omgaan met 

stress i.v.m. de toetsen. 

 

 

9. OVERZICHT AANTAL MENTORATEN SCHOOL’S COOL EN DE JUISTE KEUZE 2010-2015 
 

In onderstaande tabel ziet u de groei van het aantal mentoraten van School’s cool en De Juiste 

Keuze. Van een totaal aantal mentoraten voor beide projecten van 63 leerlingen in 2012 groeit de 

stichting naar 82 leerlingen op jaarbasis in 2014.        

 
 

11. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar mentorprojecten in het algemeen en School’s cool 

in het bijzonder. Hieruit blijkt dat mentorprojecten bewezen succesvol zijn. 

 

1. Een belangrijk 5-jarig onderzoek is door het Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid 

is het onderzoek van Menno Vos e.a., “Met mentoring naar de TOP, Toekomst Ontwikkeling 
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en Perspectief”, in opdracht van het Oranje Fonds. Uit het onderzoek, waaraan 25 projecten 

deelnamen waaronder School’s cool Nijmegen, is gebleken dat de een-op-een ondersteuning 

van vrijwilligers leidt tot positieve effecten op het gebied van zelfvertrouwen, cognitieve en 

sociale vaardigheden en het sociale netwerk van jongeren. De invloed van twee typen 

ondersteuning werd gemeten: psychosociale ondersteuning, gericht op de emotionele 

ontwikkeling, en instrumentele ondersteuning, gericht op school en/of werk. De beste 

resultaten op gebied van cognitieve vlak werden bereikt als mentoren vooral werkten aan de 

opleiding, toekomstperspectief en planning. 

Vergroting van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden werden gerealiseerd wanneer de 

mentor veel begrip had en tijd besteedde aan de leefwereld van de jongere. De inzet van 

beide typen ondersteuning zijn wenselijk voor de positieve ontwikkeling bij jongeren. Ten 

slotte werd gemeten dat mentoren die zowel op sociaal als cognitief gebied vaardig zijn, de 

beste resultaten laten zien. 

Het onderzoek laat verder zien dat de effectiviteit van mentorprojecten bepaald wordt door 

een complexe samenhang van factoren. Of mentoring effectief is voor de jongere hangt niet 

alleen af van de kwaliteit van de mentor maar heeft ook te maken met hoe projecten 

mentoren begeleiden en de sterkte van de samenwerkingsrelaties tussen instellingen en 

organisaties uit de lokale gemeente of regio. Daarnaast blijken de effecten verder te reiken 

dan alleen het stimuleren van de zelfredzaamheid van de jongeren. Mentoring trekt een 

nieuwe groep vrijwilligers aan die nog niet eerder vrijwilligerswerk hebben gedaan en draagt 

zo bij aan de moderne civil society. Daarnaast worden lokale samenwerkingsverbanden 

aantoonbaar verstevigd –met name tussen onderwijs- en welzijnsinstellingen- wanneer 

projectleiders visie en verbindend leiderschap tonen. Ook zien de onderzoekers dat er eerste 

voorzichtige stappen gezet worden om het welzijnsveld sterker te verbinden met het 

bedrijfsleven2.  

 

2. Een ander onderzoek van het Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid; hieruit blijkt 

dat de inzet van mentoren bij vmbo-leerlingen die naar het mbo gaan een goed instrument 

zijn in het voorkomen van schooluitval3. 

 

3. Uit een onderzoek van het Centraal Planbureau (uitgegeven op 17 juni 2013) blijken de 

positieve effecten van intensieve coaching op voortijdig schoolverlaten. Intensieve coaching 

van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs brengt de schooluitval omlaag en dat zou 

de samenleving 27 miljoen euro kunnen opleveren. Het effect van een jaar intensieve 

coaching blijkt namelijk substantieel. Na een jaar coaching wordt de kans op voortijdig 

schoolverlaten met ruim 40 procent verminderd: van 17 naar 10 procentpunt4. 

 

4. School’s cool wordt gezien als een goed project in de aanpak tegen Marokkaans Nederlandse 

risicojongeren. Voorbeeld is hier School’s cool Lelystad5. 

                                                           
2
 http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/12/17/mentorschap-draagt-bij-aan-sociale-vernieuwing/ 

 
3
 http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/08/12/schooluitval-bij-de-transitie-van-vmbo-naar-mbo/ 

 
4
 http://www.aanvalopschooluitval.nl/actueel/bericht/intensieve-coaching-zorgt-voor-minder-voortijdig-schoolverlaten 

 
5
http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/marokkaans_nederlandse_risicojongeren/lokaal/projectbeschrijvingen-

samenwerkingsverband-marokkaans-nederlandse-risicojongeren-?term=school's  

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/12/17/mentorschap-draagt-bij-aan-sociale-vernieuwing/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/08/12/schooluitval-bij-de-transitie-van-vmbo-naar-mbo/
http://www.aanvalopschooluitval.nl/actueel/bericht/intensieve-coaching-zorgt-voor-minder-voortijdig-schoolverlaten
http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/marokkaans_nederlandse_risicojongeren/lokaal/projectbeschrijvingen-samenwerkingsverband-marokkaans-nederlandse-risicojongeren-?term=school's
http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/marokkaans_nederlandse_risicojongeren/lokaal/projectbeschrijvingen-samenwerkingsverband-marokkaans-nederlandse-risicojongeren-?term=school's
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5. Effectmeting School’s cool Utrecht: van 2008 – 2012 is er een effectevaluatie van het 

mentorproject School’s cool Utrecht geweest in opdracht van ISKB. Deze effectevaluatie is 

uitgevoerd door onderzoeksbureau Noorda en Co. Uit het onderzoek blijkt dat verreweg de 

meeste leerlingen uit de selectie (ca. 92%) boven verwachting goed presteren in het 

voortgezet onderwijs omdat ze het onderwijsniveau waarop ze beginnen weten te handhaven 

en in enkele gevallen zelfs verbeteren. Mentoraat draagt bij aan verbetering van 

studievaardigheden als aanwezigheid op school (ca. 83%), huiswerk maken (75%), nakomen 

van afspraken (92%) en een zelfstandige werkhouding (75%).  

Daarnaast zijn er sociaal-emotionele en culturele resultaten: Het aantal leerlingen dat 

besproken wordt op een zorgoverleg van school of contact heeft met externe zorginstanties 

neemt iets toe bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Onderzochte 

leerlingen geven te kennen dat het met hen na het mentoraat beter gaat (ca. 58%). Dat heeft 

te maken met betere schoolprestaties door harder te werken en doordat zij geleerd hebben 

hoe ze moeten leren en plannen dankzij hun mentor. Sommige leerlingen verwijzen naar hun 

persoonlijke ontwikkeling die vooruit is gegaan.  

Het contact met leeftijdsgenoten verbetert tijdens het mentoraat. Bij enkele jongens gaat dat 

niet goed omdat zij omgang hebben omgang met verkeerde vrienden die de motivatie voor 

school ondermijnen.  

Volgens de CBCL gedragsvragenlijst voor kinderen* ingevuld door docenten van het 

voortgezet onderwijs en mentoren zijn de sociaal-emotionele problemen van leerlingen uit de 

selectie na het mentorproject afgenomen.  

De onderzoekers doen ten slotte aanbevelingen naar de gemeente: een grote doelgroep van 

aandachtsleerlingen zou ook profijt zou hebben van mentoraat als hen de gelegenheid 

daartoe wordt geboden. Dat vraagt om betere pr van School’s cool bij basisscholen, maar 

zeker ook bij middelbare scholen en vindplaatsen van mentoren in allerlei segmenten van de 

samenleving. Duurzame ondersteuning daarbij in materiële en organisatorische zin door de 

lokale overheid en instanties op het gebied van onderwijs is meer dan gewenst. Daarnaast het 

belang van sociale cohesie tussen armere en betere buurten in een gemeente en het belang 

van training en begeleiding van de mentoren6. 

 

6. Bij het project De Juiste Keuze wordt gewerkt met mentoren uit eigen cultuur. In diverse 

publicaties, o.a. van het Verwey- Jonker instituut uit 2009 wordt de inzet van mentoren uit 

eigen cultuur benadrukt. 

Door de inzet van mentoren met dezelfde culturele achtergrond wordt is er een hoger bereik 

en betere aansluiting bij de belevingswereld. Als vrijwilligers dicht bij de doelgroep van ouders 

of jongeren staan, kunnen zij beter in staat zijn om de doelgroep te bereiken en aan te sluiten 

bij hun belevingswereld7.  

 

7. Er is ook veel onderzoek gedaan naar het belang van ouderbetrokkenheid en het leerproces 

van kinderen. Een de doelstellingen van School’s cool en De Juiste Keuze is het vergroten van 

de ouderbetrokkenheid. Voor veel van de ouders in onze projecten is betrokkenheid bij de 

schoolcarrière van hun zoon/dochter geen vanzelfsprekendheid: 

                                                                                                                                                                                     
 
6 http://www.iskb.nl/nieuws  (onder het kopje School’s cool Utrecht: een vrijwillige mentor voor brugklassers werkt!) 
7
 Pels, T., M. Distelbrink en S. Tan (2009), 'Meetladder Diversiteit Interventies. Verhoging van bereik en effectiviteit van 

interventies voor (etnische) doelgroepen'. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. 

http://www.iskb.nl/nieuws
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Onderzoek naar ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij loopbaanbegeleiding in het 

Nederlandse onderwijs wijst uit dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en 

leerprestaties van hun kinderen. Thuis kunnen zij een veilige en stabiele omgeving bieden. Zij 

kunnen hun kinderen stimuleren door regelmatig voor te lezen, betrokken te zijn bij het 

huiswerk en hen te motiveren als het tegenzit op school. Ook zijn ouders onmisbaar bij 

loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding en bij het voorkomen van schooluitval en 

schoolverzuim. En ten slotte is de betrokkenheid van ouders belangrijk voor de school als 

geheel: een school waarin talenten worden benut, ouders, leraren en leerlingen respect 

hebben voor elkaar en waarin helder is welke gedragsregels er gelden. 

Scholen mogen verwachtingen hebben over de betrokkenheid van ouders en hen hierop 

aanspreken. Andersom mogen ouders van scholen verwachten dat zij hen actief betrekken bij 

de school en bij de ontwikkeling van hun kind. Het is belangrijk dat ouders en scholen met 

elkaar samenwerken8.  

Steeds meer (lokale) overheden stimuleren scholen - soms in de vorm van dwingende 

voorschriften - om een ouderplan op te stellen, of aantoonbaar inspanningen te verrichten 

om ouders nauwer bij de school te betrekken. Dat heeft niet alleen te maken met het 

voortschrijdende inzicht dat ouders een essentiële schakel zijn tussen school en leerling, maar 

met het streven van overheid én scholen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, en 

onderwijsachterstanden te verkleinen9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8
 (bron OCW, 2012) 

9
 http://www.lobvo.nl/sites/default/files/euroguidance_ouderparticipatie_en_ouderbetrokkenheid.pdf 

http://www.lobvo.nl/sites/default/files/euroguidance_ouderparticipatie_en_ouderbetrokkenheid.pdf
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11. DE FINANCIERS 
 

Inkomsten 

In de periode januari 2012 – juli 2013 zorgden de gemeente Delft, Stichting Kinderpostzegels 

Nederland, Skanfonds, Fonds 1818, Oranje Fonds, Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren en 

Stichting Boschuysen voor de financiering van de beide projecten School’s cool en De Juiste Keuze 

(zie in de figuur hieronder).  

Dit leverde in totaal € 155.588,00 aan inkomsten op. Daarnaast ontvangt de stichting op diverse 

manieren steun van particulieren en organisaties. 

 

 
Financiële bijdragen januari 2012 – juli 2013 

 

Uitgaven  

De kosten van beide projecten over de periode januari 2012 – juli 2013 bedroegen in totaal  

€ 146.528,00. Zie verder de financiële verantwoording. 

 

Stichting School’s cool Delft dankt haar subsidiegevers hartelijk voor de financiële steun en het 

vertrouwen dat daaruit spreekt. 

 

       Stichting voor Hulp 

aan Delftse Jongeren                 

  


