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Alles wat je aandacht geeft, groeit!

Colofon
Het Brede School Mentorproject bestaat uit School’s cool Gouda, School’s cool
Waddinxveen en vanaf december 2016 ook School’s cool Bodegraven-Reeuwijk.
School’s cool Gouda is in 2016 mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de
gemeente Gouda, Brede School Gouda, Stichting Kinderpostzegels Nederland en
Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject. School’s cool Waddinxveen
is in 2016 mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de gemeente
Waddinxveen, Oranje Fonds en met bijdrage in persona van het Coenecoop
College. School’s cool Bodegraven-Reeuwijk is mogelijk gemaakt door de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast ondersteunen particulieren en
organisaties ons op diverse manieren.
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Voorwoord
School’s cool
Het programma School’s cool biedt leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang
van groep 8 naar de brugklas. School’s cool bestaat in Gouda inmiddels 10 jaar!
School’s cool is in 2014 ook in Waddinxveen gestart en valt net als Gouda onder de
Brede School Gouda. School’s cool past binnen de pedagogische visie van de
Brede School. Ofschoon bekend onder de naam Brede School Mentorproject is
School’s cool na 10 jaar meer een programma dan een project. De afgelopen jaren
hebben we in Gouda en Waddinxveen samen bijna 290 aankomende brugklassers
aan een thuismentor gekoppeld. In 2016 zijn 60 leerlingen aangemeld, waarvan
uiteindelijk 38 leerlingen een thuismentor hebben gekregen. Financiële redenen
maken dat we zeer streng moeten zijn in de toelatingscriteria en lang niet alle
leerlingen die gebaat zouden zijn bij een mentor kunnen koppelen.
Positief benaderen
Positieve aandacht is de kern bij School’s cool. De thuismentor probeert daarmee
de leerling op het goede spoor te houden en schooluitval te voorkomen. Deze extra
ondersteuning helpt jongeren hun kwaliteiten beter te ontwikkelen. We gaan in dit
verslag nader in op de achtergronden van de leerlingen, hun thuismentoren, de
ondernomen activiteiten en de resultaten van de begeleiding.
Mooie resultaten
De leerlingen in het project scoren vergelijkbaar of zelfs beter dan de gemiddelde
scholier in Nederland ondanks de aanwezige risicofactoren bij deze leerlingen. Ze
krijgen meer zelfvertrouwen en zitten beter in hun vel. De leerlingen zijn tijdens hun
mentoraat allemaal overgegaan naar de tweede klas. Leerlingen van de eerste
lichtingen in Gouda hebben inmiddels eindexamen gedaan. Hiervan heeft 89% het
einddiploma gehaald. In dit jaarverslag gaan we nader in op deze mooie resultaten.
Tijdens onze activiteiten is fantastisch te zien hoe de diversiteit binnen School’s cool
leidt tot mooie ontmoetingen tussen verschillende culturen en leeftijdsgroepen. Zo
dragen de thuismentoren een belangrijk steentje bij aan een positieve beweging in
de stad.
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Uitbreiding naar randgemeenten
In december 2016 is het officiële startsein gegeven voor School’s cool in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
School’s cool: Passend Onderwijs en Gelijke Kansen
School’s cool is bedoeld om de overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs te overbruggen. In die zin is School’s cool te zien als een
overgangsarrangement naar het voortgezet onderwijs en daarmee een preventief
aanbod om afstroom van leerlingen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Bovendien dient School’s cool als goed voorbeeld voor het bevorderen van gelijke
kansen. U leest hierover meer in dit jaarverslag.
Nieuw team
Nu alles op de rails staat, vinden wij het tijd voor een andere uitdaging. Na 10 jaar
gaan wij stoppen als programmaleiding. Vanaf 1 februari 2017 is Arie Buur
programmaleider. Hij neemt ook de mentorcoördinatie van Bianca Derks over in
Waddinxveen. In Gouda gaat naast Aicha el Ouardani ook Claudia van der Lee als
mentorcoördinator aan de slag. En in Bodegraven-Reeuwijk gaat Wieneke Icke deze
rol op zich nemen. Wij dragen dan ook met een gerust hart het School’s cool stokje
over aan het nieuwe team en zwaaien jullie allemaal uit vanaf onze fiets!

Laetit ia Kuijpers en
Mar ia Wassink

Programma leiding
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1. Wat is School’s cool?
1.1. Brugklassers kansen geven
School’s cool biedt leerlingen extra kansen voor een goede overgang van
basisschool naar middelbare school. Deze leerlingen krijgen een vrijwilliger als
thuismentor, die ongeveer anderhalf uur per week de leerling thuis helpt met alles
wat aan school en vrije tijd raakt. De basisscholen dragen de kinderen voor. De
bezoeken aan huis starten eind groep 8 en lopen door tot in de tweede klas van de
middelbare school. School’s cool wordt uitgevoerd als een van de activiteiten van de
Brede School Gouda.

Preventieve insteek
Bij leerlingen die deelnemen aan het mentorprogramma is sprake van één of meer
risicofactoren. De leerlingen vallen daarmee onder de groep overbelaste jongeren1.
Hierbij heeft het wekelijkse bezoek aan huis een grote meerwaarde, omdat meer
inzicht ontstaat in de (dagelijkse) problemen waar de leerlingen tegenaan lopen,
waar de knelpunten liggen in het contact tussen school en de ouders en op welke
manier dat contact bevorderd kan worden. Daarmee heeft School’s cool een
preventieve werking. School’s cool selecteert leerlingen op risicokenmerken en
minder aan de hand van daadwerkelijke problemen. Zo proberen we vanuit
1 Kohnstammlezing

2008: Niemand houdt van ze…, door P. Winsemius c.s., Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
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preventief oogpunt een positieve bijdrage te leveren aan de schoolloopbaan en de
toekomst van de jongere, de omgeving positief te beïnvloeden en een steentje bij te
dragen aan een positieve sfeer in de gemeenten.

1.2. Belang van mentoring
School’s cool is een aanvulling op de basisondersteuning in het onderwijs en
biedt een vorm van buitenschools informeel leren voor leerlingen bij de
overgang van primair naar voortgezet onderwijs (VO). Voor het VO biedt
School’s cool de mogelijkheid om met de begeleiding van een thuismentor de
kans te vergroten dat hun leerlingen op succesvolle wijze de eindstreep halen.
Op die manier worden de ontwikkelingskansen van deze leerlingen vergroot en
helpen we mee aan het bestrijden van kansongelijkheid.
School’s cool is een van de goede voorbeelden bij de Gelijke Kansen Alliantie 2,
die minister Bussemaker 31 oktober 2016 heeft gelanceerd onder het motto
Verschil moet er niet zijn. Dat moet je maken. Maar liefst 90% van het leren
van kinderen gebeurt informeel, buiten lessituaties om. Daarom is het cruciaal
dat juist kinderen in een achterstandssituatie ook de kans krijgen om buiten
school te leren. Investeren in de kansen van jongeren vraagt dan ook om
investeren in een stimulerende omgeving buiten de schoolmuren, waardoor
beklijft wat jongeren op school leren. School’s cool draagt hieraan in een
belangrijke mate bij. Opvallend is dat het zogenaamde schaduwonderwijs
groeit. Steeds meer kinderen gaan naar huiswerkbegeleiding of cito-training. De
kosten hiervan lopen voor ouders op tot honderden euro’s per maand. Juist
voor kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus is deze extra
ondersteuning niet toegankelijk.

Gelukkig signaleren wij ook dat een grote groep volwassenen bereid is zich
vrijwillig in te zetten voor het bevorderen van gelijke kansen voor jongeren. Niet
alleen in Gouda maar door het hele land zijn duizenden vrijwillige mentoren van
School’s cool actief, die jongeren met ontwikkelingspotentieel ondersteunen bij
de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs.
Vrijwillige mentoren maken de wereld van kinderen groter, en helpen met het
2

https://www.gelijke-kansen.nl
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‘leren leren’. Zij stimuleren de betrokkenheid van ouders bij de school o.a. door
mee te gaan naar een ouderavond en zo drempels te beslechten.

1.3. Effecten van School’s cool
Het Nederlands Jeugdinstituut noemt mentoring een van de preventieve interventies
om voortijdig schooluitval te voorkomen3. Uit landelijk onderzoek4 blijkt dat
mentoring leidt tot minder voortijdig schooluitval op latere leeftijd5 en daarmee een
betere kans op de arbeidsmarkt6. Ook onderzoek in opdracht van het Oranje Fonds7
naar de effecten van mentoring toont aan dat jongeren die kampen met problemen
thuis of op school baat hebben bij deze preventieve interventie. Een thuismentor
vergroot het zelfvertrouwen en de schoolvaardigheden van de jongeren. Sociaalemotionele ondersteuning leidt tot positieve verandering in enerzijds zelfvertrouwen
en anderzijds sociale vaardigheden. Doelgerichte meer praktische ondersteuning is
van belang voor het bereiken van veranderingen op cognitief vlak. Het onderzoek
concludeert verder dat een goede match niet alleen belangrijk is voor de leerling
maar ook voor de thuismentor. Thuismentoren die de jongere centraal stellen in hun
begeleiding, maar ook oog hebben voor hun eigen leeropbrengsten, zijn
succesvoller in het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere.

Leerlingen krijgen door een thuismentoraat meer zelfvertrouwen (48%), hebben
meer vertrouwen in de toekomst (57%), hebben verbeterde schoolcijfers (41%),
ontmoeten nieuwe mensen in andere netwerken (50%) en hebben betere sociale
vaardigheden (48%). Zo blijkt uit specifiek onderzoek naar de effecten van School’s
cool Amsterdam8. Uit onderzoek naar de effecten van School’s cool Utrecht9 blijkt
dat leerlingen die meedoen aan School’s cool voor een groter deel op hetzelfde
onderwijsniveau blijven als waarop ze begonnen zijn (67%) dan de controlegroep
die niet meedoet aan School’s cool. Naar verhouding volgen meer leerlingen een
hoger onderwijsniveau dan de controlegroep.

1.4. Mentoren geven aandacht en structuur
Bij inschrijving van de thuismentoren letten we vooral op persoonlijkheid: zijn de
thuismentoren in staat zich te verplaatsen in de leefwereld van brugklassers? Kan
NJI databank: wat werkt bij voortijdig schoolverlaten
Meer dan een steuntje in de rug. Succesfactoren van mentoring onderzocht, Movisie 2009.
5 Effecten van School`s cool op de middellange termijn, Sardes 2009.
6 Steeg, M. van der, en D. Webbink, 2006, Voortijdig schoolverlaten in Nederland: omvang, beleid en resultaten, CPB Document 107,
www.voortijdigschoolverlaten.nl
7 ISW, Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid, Met mentoring naar de TOP! Toekomst, Ontwikkeling en Perspectief, Evaluatie
Stimuleringsprogramma Mentorprojecten, Dr. Menno Vos, 2012
8 Effecten van School`s cool op de middellange termijn, Sardes 2009.
9 Noorda, J., Draaisma, A. en Dijk, A. van (2013), One small step for mentors, one giant step for mentees. Effectevaluatie van mentorproject
School’s cool Utrecht. Amsterdam, Noorda en Co
3
4
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de thuismentor de positieve aandacht en begeleiding bieden die deze jongeren
nodig hebben?

De thuismentoren
- helpen hun leerling zelfstandig huiswerk te maken
- motiveren hun leerling voor schoolzaken
- praten met hun leerling over school en situaties die zich daar voordoen
- praten met de ouders over hun rol bij schoolzaken van hun kind
- bevorderen het contact tussen ouders en school
- gaan zo nodig mee naar een ouderavond op school.
De begeleiding is dus nadrukkelijk breder dan het huiswerk en het aanreiken van
leervaardigheden. Dit is overigens wel de belangrijkste reden voor basisscholen om
kinderen voor te dragen (zie H. 4). De begeleiding door de thuismentor vindt bij de
leerling thuis plaats. School’s cool is een homebased mentorprogramma en
onderscheidt zich hierin van andere mentorprogramma’s. Thuismentoren krijgen de
beter zicht op de gezinssituatie en de problemen waar leerlingen en ouders
tegenaan lopen door bij de leerling thuis te komen. Op deze manier vindt ook
makkelijker een gesprek plaats met ouders van leerlingen. De thuismentoren van
School’s cool worden nadrukkelijk als vrijwilliger ingezet en niet als professional, ook
al hebben sommige mentoren die bagage zeker in huis.

1.5. Goede koppeling is belangrijk
Een goede koppeling tussen gezin en thuismentor is belangrijk om een mentoraat
tot een goed einde te brengen. Hoe beter de thuismentor bij de leerling past, des te
groter de kans dat beiden hieruit voordeel en voldoening halen. Dit blijkt ook uit
landelijk onderzoek (zie 1.3). Op basis van de gesprekken met leerlingen en hun
ouders zoeken we een geschikte thuismentor bij de leerling. Daarbij wordt zowel
rekening gehouden met eventuele voorkeuren van de leerling en ouders als van de
thuismentoren. Persoonlijkheid, bepaalde karaktereigenschappen zoals het
openstaan voor de leerling en ervaring van de thuismentoren zijn hierbij leidend.

Bij de koppeling worden behalve de voorkeuren van alle betrokkenen ook factoren
meegewogen als leeftijd, geslacht, etniciteit, persoonlijkheid, werkervaring en
interessegebieden van de thuismentor. Verder spelen ook praktische zaken een rol
zoals de reisafstand (het is handig als thuismentor en leerling niet te ver uit elkaar
wonen), tijd (sluiten de tijdschema’s van beiden zodanig op elkaar aan dat ze
wekelijks kunnen afspreken) en het aantal beschikbare thuismentoren in relatie tot
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het aantal aangemelde leerlingen. Alle aspecten meewegend vindt de koppeling
uiteindelijk voor het grootste deel plaats op basis van de ervaring die inmiddels is
opgedaan én het juiste gevoel bij de mentorcoördinator.

2. School’s cool landelijk
Amsterdam was de eerste stad waar School's cool in 1997 van start ging. Gouda
volgde als derde stad. Vanaf eind 2014 treden we buiten Gouda ook naar buiten
onder de landelijke naam School’s cool. Wij zijn als School’s cool Gouda,
Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk aangesloten bij Stichting School’s cool
Nederland en nemen actief deel aan de deelnemersvergadering die twee keer per
jaar plaatsvindt. School’s cool Nederland is in maart 2012 opgericht om de krachten
te bundelen en School’s cool landelijk beter op de kaart te zetten én te houden.
Inmiddels zijn er 16 vestigingen verspreid over het land, actief in ruim 25
gemeenten.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
School’s cool is een effectieve, relatief goedkope en renderende interventie om
onderwijskansen te vergroten en schooluitval te verminderen. Dat blijkt ook uit de
maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) die het economisch adviesbureau
LPBL op verzoek van School’s cool Nederland heeft uitgevoerd. Dit onderzoek mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Stichting Kinderpostzegels
Nederland - laat zien dat iedere geïnvesteerde euro ruimschoots meer dan 1 euro
aan baten oplevert. De baten stijgen wanneer leerlingen niet terugvallen naar een
lager onderwijsniveau waar dat zonder de inzet van de mentor wel was gebeurd. De
baten stijgen ook naarmate meer leerlingen een startkwalificatie halen. Belangrijk
voor een positief batig saldo is dat School’s cool zich richt op leerlingen in een
risicosituatie. Voor de MKBA zijn de gegevens gebruikt van School’s cool Gouda,
School’s cool Utrecht en School’s cool IJmond.
Samenwerking met Rabobank Foundation
De Rabobank Foundation is een samenwerking aangegaan met School’s cool
Nederland voor de periode 2015 tot en met 2017. Dankzij een donatie van dit fonds
kunnen we landelijk groeien naar 25 vestigingen en de professionaliseringsslag
maken die daarvoor nodig is. Eind 2015 is een nieuwe vestiging geopend in
Friesland. December 2016 is School’s cool Zoetermeer van start gegaan bij
JongPerspectief en begin 2017 start B for You met School’s cool in de gemeente
Schiedam.
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4 Young People
Deze jongerenafdeling van ICM Opleidingen & trainingen heeft interessant
scholingsaanbod voor onze jongere thuismentoren (< 35 jaar). Zij kunnen tegen
lage prijzen en vaak met extra korting deelnemen aan het scholingsaanbod. Deze
mogelijkheid kan het voor jongere mentoren aantrekkelijker maken om thuismentor
te worden.
Gelijke Kansen Alliantie10
School’s cool dient als goed voorbeeld bij de gelijke kansen alliantie die minister
Bussemaker en staatssecretaris Dekker gelanceerd hebben op 31 oktober 2016:
Verschil moet er niet zijn maar moet je maken. School’s cool levert een belangrijke
bijdrage aan het buitenschools leren van kinderen en kan daarmee als vorm van
informeel onderwijs in aanvulling en samenwerking met het formeel onderwijs een
belangrijke impact hebben. Een van onze mentorkoppels werkte mee aan de
fotosessie om goede voorbeelden zichtbaar te maken.

10

https://www.gelijke-kansen.nl
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3. School’s cool Gouda | Waddinxveen | Bodegraven-Reeuwijk
3.1. Algemeen
School’s cool wordt in de drie gemeenten uitgevoerd volgens de landelijk vastgestelde
werkwijze. Voor Bodegraven-Reeuwijk zijn in 2016 alle voorbereidingen getroffen om
te kunnen starten. Voor die gemeente worden de eerste gegevens van leerlingen en
mentoren in het jaarverslag van 2017 opgenomen.

3.1.1. Wijze van aanmelden
Voordracht vanuit basisscholen
De leerkrachten van groep 8 of de intern begeleiders van de basisscholen dragen
de leerlingen voor die in aanmerking komen voor School’s cool. Criteria voor
selectie zijn moeite met leervaardigheden, gebrek aan zelfvertrouwen of weinig
weerbaar, taalachterstand, gezinsomstandigheden en/of zwakke integratie in de
Nederlandse samenleving. De afgelopen jaren hebben ook het CJG/Sociaal Team
Gouda, Kwadraad, de GGD en Stek contact gezocht met School’s cool Gouda en
Waddinxveen om leerlingen voor te dragen. Na aanmelding schrijft de
mentorcoördinator de leerling op school in met gebruik van een standaard
vragenlijst. Bij dit gesprek zijn naast de intern begeleider en/of de leerkracht ook de
ouder(s) en de leerling aanwezig. Vervolgens beoordeelt de mentorcoördinator of de
leerling in aanmerking komt voor School’s cool. Daarna zoekt de mentorcoördinator
een thuismentor die bij deze specifieke leerling past.

Reden van aanmelding
Bij de leerlingen die worden voorgedragen is vaak sprake van meerdere
risicofactoren. In de meeste gevallen noemen de basisscholen een combinatie van
de risicofactoren zoals leren, thuissituatie, gedrag en straat. Het hebben van
leerproblemen wordt het meest genoemd als risicofactor en het feit dat de ouders
om diverse redenen onvoldoende begeleiding kunnen bieden. De ouders zien een
extra ondersteuning van hun dochter of zoon als een welkome aanvulling.
Regelmatig wordt de thuissituatie en iets minder vaak het gedrag van de leerling als
risicofactor genoemd. Voor een aantal leerlingen vormt de aantrekkingskracht van
andere kinderen op straat een probleem. Leerlingen bij School’s cool Gouda en
Waddinxveen hebben vaak problemen met het leren van taal (zie tabel 1).
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Tabel 1: Achtergrond leerlingen bij School’s cool
Achtergrond leerling

2016

Totaal t/m 2016

%

- leervaardigheden

20

205

82

- sociale vaardigheden

26

151

60

3

33

13

- wegwijs maken op school

16

48

19

Tweetalig opgevoed

22

187

75

Eenouder gezin

10

54

22

Geen van ouders werkt

9

46

18

Dyslexie

2

17

7

ADD of ADHD

1

16

6

Autisme

0

10

4

Andere hulp aanwezig in gezin

8

46

21

Accent mentoraat

- algemene ontwikkeling

Zo wordt 75% tweetalig opgevoed. Bij een aanzienlijk deel daarvan spreken de
ouders thuis geen of gebrekkig Nederlands. Van de leerlingen heeft 7% dyslexie.
Gemiddeld ligt dit percentage in Nederland voor kinderen van deze leeftijd op
3,6%11. Deze factoren kunnen mede oorzaak zijn voor de vaak grote
taalachterstand (1 tot 2 leerjaren), die veel leerlingen volgens opgave van de
basisscholen bij aanvang van het project hebben. Thuismentoren merken
regelmatig dat de leerlingen moeite hebben met begrijpend lezen. Van de leerlingen
komt 22% uit een eenoudergezin (vader of moeder overleden of geen contact
(meer) met vader of moeder. In 18% van de gezinnen hebben beide ouders geen
werk, hetgeen vaak gepaard gaat met een slechte financiële situatie. Bij 21% van de
leerlingen is sprake van aanvullende professionele ondersteuning in het gezin of
voor de leerling via onder meer schoolmaatschappelijk werk of Gemiva. Circa 1%
van de leerlingen heeft een periode in een asielzoekerscentrum doorgebracht.

Nadruk mentoraat
Bij de vraag waar de nadruk van het mentoraat moet liggen noemen de
basisscholen vooral het ondersteunen van leervaardigheden (zie tabel 1). Bij de
helft van de leerlingen noemen zij het ondersteunen bij sociale vaardigheden
(faalangst, te weinig zelfvertrouwen, pestgedrag). Bij een kleiner deel van de
leerlingen noemen zij het helpen bij de algemene ontwikkeling en/of het wegwijs
maken bij het Nederlandse onderwijssysteem. Vaak gaat het om een combinatie
van vaardigheden.
11

Steunpunt Dyslexie
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3.1.2. Aantal mentorkoppels
In de afgelopen 10 jaar hebben we in totaal 288 leerlingen aan een thuismentor
gekoppeld: 274 in Gouda en 12 in Waddinxveen. In 2015 zijn in Gouda 25
aankomende brugklassers gekoppeld aan een thuismentor, waarvan 19 leerlingen
hun mentoraat in 2016 met succes hebben afgerond. In 2016 zijn in Gouda 34
nieuwe mentorkoppels (inclusief 7 plustrajecten) gestart. In 2015 zijn in
Waddinxveen 5 aankomende brugklassers gekoppeld aan een thuismentor,
waarvan 4 leerlingen hun mentoraat eind 2016 met succes hebben afgerond. In
2016 zijn in Waddinxveen 4 nieuwe mentorkoppels gestart.

De meeste huisbezoeken vinden wekelijks plaats en duren gemiddeld 1,5 uur. Soms
heeft een leerling voldoende aan 1 uur (beperkte concentratieboog, meestal Vmbolwoo leerlingen) of is 2 uur nodig (meer tijd nodig voor huiswerk, meestal Vmbot/havo/vwo-leerlingen).

3.1.3. Welke leerlingen
School’s cool bereikt een diverse groep van jongeren over heel Gouda en
Waddinxveen (tabel 2). Van de deelnemers heeft 77% een niet-westerse
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achtergrond12: 51% heeft een Marokkaanse achtergrond en 22% een andere nietwesterse achtergrond. Van de deelnemers is 43% meisje en 57% jongen. De
meeste leerlingen wonen in de wijken Gouda Oost (19%) en Goverwelle (17%).
Tabel 2: Achtergrond leerlingen
Achtergrond

Aantal leerlingen
Totaal
2016
Totaal
tm 2015
tm 2016
Culturele achtergrond (1 of beide ouders)

Marokkaans

128
14

%

13

18

146

51

Ander niet W-E land

53

9

62

22

Nederlands

64

10

74

26

5

1

6

2

250

38

288

100
43

15

Ander W-E land
Totaal

Meisje/Jongen
Meisje

108

16

124

Jongen

142

22

164

57

Totaal

250

38

288

100

Verdeling over wijken/gemeente
Gouda Oost

47

9

56

19

Goverwelle

46

3

49

17

Bloemendaal

31

4

35

12

Plaswijck

34

5

39

14

Korte Akkeren

26

4

30

10

Gouda Noord

18

1

19

7

Kort Haarlem

17

3

20

7

Achterwillens

11

1

12

4

8

3

11

4

10

4

14

5

Binnenstad
Waddinxveen
Overig

16

Totaal

2

1

3

1

250

38

288

100

We bereiken leerlingen op alle niveaus (grafiek 1). Van de leerlingen gaat 1% naar
het praktijkonderwijs, 53% naar het vmbo-b/k (incl. lwoo), 33% naar vmbo-t/havo en
13% naar havo/vwo.
12 Beide

ouders of een van de ouders geboren in niet-westers land
Afgerond op gehele getallen.
14 Ander niet West-Europees land, te weten Afghanistan, Algerije, Angola, Antillen, Burundi, China, Curaçao, Egypte, Ghana, Irak,
Israël, Kosovo, Litouwen, Polen, Somalië, Suriname, Sri Lanka, Thailand, Turkije, Uyghur en Vietnam
15 Ander West-Europees land, te weten België, Duitsland en Frankrijk.
16 Moordrecht, Bodegraven-Reeuwijk
13
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Grafiek 1: Verdeling leerlingen over typen voortgezet onderwijs

3.1.4. Thuismentoren
In 2016 hebben zich in Gouda 26 en in Waddinxveen 4 nieuwe vrijwilligers
aangemeld om thuismentor te worden. Na een kennismakingsgesprek hebben we in
Gouda 23 en in Waddinxveen 4 nieuwe mentoren ingeschreven. De belangrijkste
reden voor vrijwilligers om zich aan te melden is dat ze jongeren een extra kans
willen geven op een goede schoolloopbaan en een positieve bijdrage willen leveren
aan de samenleving in Gouda en Waddinxveen. Sommige vrijwilligers vinden het
prettig om dit in een afgebakende periode van bijna 2 jaar te kunnen doen.
De groep thuismentoren is zeer gevarieerd: de jongste thuismentor is 20 jaar17 en
de oudste thuismentor is 71 jaar. Van de thuismentoren is 70% vrouw en 30% man
(tabel 3). De meeste thuismentoren hebben werk (van ambtenaar tot ondernemer).
Sommige thuismentoren zoeken (ander) werk en zien hun mentoraat als een goede
mogelijkheid om ervaring op te doen met coaching. Enkele thuismentoren kunnen
niet meer werken vanwege ziekte of een arbeidshandicap of zijn met pensioen. Er
zijn thuismentoren zonder kinderen, thuismentoren met jonge kinderen of met
kinderen die het huis al uit zijn. Het aantal thuismentoren met een niet-westerse
achtergrond neemt iets toe (nu 7,1%). Thuismentoren komen uit bijna alle wijken in
Gouda. Enkele thuismentoren komen uit omringende gemeenten.

17

In principe gaan we uit van een minimum leeftijd van 18 jaar. Hiervan wijken we in specifieke situaties af, mede bij maatschappelijke stages.

School’s cool Gouda en Waddinxveen - Brede School Mentorproject - Jaarverslag 2016

P a g i n a | 17
Tabel 3: Gegevens thuismentoren
Aantal
Kenmerken

Totaal
tm 2015

2016

Totaal
tm 2016

%

18

Vrouw/Man
Vrouwen

175

28

203

70

Mannen

79

6

85

30

254

34

288

100

Bloemendaal

57

7

64

22

Goverwelle

33

10

43

15

Binnenstad

32

6

38

13

Plaswijck

25

2

27

9

Kort Haarlem

22

1

23

8

Gouda Noord

18

0

18

6

Korte Akkeren

17

3

20

7

Achterwillens

12

0

12

4

Nieuwe Park

7

0

7

2

Gouda Oost

3

1

4

1

10

4

14

5

18

0

18

6

254

34

288

100

Totaal
Wijken/Gemeente

Waddinxveen
Overig

19

Totaal

3.1.5. Training en begeleiding mentoren
Training Basisvaardigheden
Nieuwe thuismentoren krijgen een basistraining van twee avonden. De eerste avond
staat in het teken van vertrouwen bouwen en communicatie. De tweede avond gaat
over motiveren en activeren en omgaan met weerstand. In 2016 hebben 10 nieuwe
thuismentoren meegedaan aan de basistraining. Verder zijn er 25 intervisiebijeenkomsten geweest verdeeld over 5 groepen van 7 tot 9 thuismentoren per
groep. Bij deze bijeenkomsten wisselen de thuismentoren onder leiding van de
mentorcoördinator ervaringen uit en geven elkaar tips. Na afsluiting van hun
mentoraat is er nog een slotbijeenkomst voor de thuismentoren waarbij zij
terugblikken op hun begeleiding.

18
18

Afgerond op ronde getallen.
Haastrecht, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Oudewater, Reeuwijk en Rotterdam

.
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Themabijeenkomsten
Per jaar organiseren we twee themabijeenkomsten waaraan alle ingeschreven
thuismentoren kunnen deelnemen. In 2016 stonden de volgende thema’s centraal:
1. Opvoeden tussen twee culturen
Er wordt verschillend opgevoed in de verschillende culturen. Het is soms duidelijk dat
de opvoeding van Marokkaanse kinderen anders verloopt dan de opvoeding van
Westeuropese kinderen. Wat vinden ouders in de verschillende culturen belangrijk om
hun kinderen mee te geven in de opvoeding? Welke verschillen zijn er en welke
factoren verklaren verschillen? Is de ene manier van opvoeden beter dan de andere?

Generatieverschillen tussen ouders en kinderen vanaf 12 jaar worden in gekleurd door
cultuurverschillen. Verschilt de belevingswereld van de ouders sterk van die van de
kinderen? Hoe is de onderlinge communicatie? Hoe liggen de verhoudingen? In
hoeverre speelt de migratiecontext een rol? Zijn de ouders in staat de opgroeiende
kinderen goed te volgen? Begrijpen ze de leefwereld van de kinderen nog? Hebben ze
grip op hen? Of kunnen de kinderen hun ouders manipuleren, omdat ze hun weg beter
vinden in de Nederlandse samenleving?

Vele vragen die de revue passeerden tijdens de themabijeenkomst die onze nieuwe
mentorcoördinator Aicha el Ouardani verzorgde op 11 april 2016.
Doel van de avond was om meer bewust te worden van de invloed van de eigen
cultuur en achtergrond op betekenisgeving en gedrag bij de andere cultuur en
opmerkzaam te zijn op andere waarden, normen, gebruiken, rolpatronen en taboes.
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2. Help je leerling kapitein te worden op zijn eigen schip
Met deze aansprekende titel verzorgde Anne Marie Koetsier van Buro Kiem de
themabijeenkomst op 24 oktober. Anne Marie begeleidt jongeren op haar werk en is
voor de 2e keer actief als thuismentor. Haar passie is om voor elkaar te krijgen dat
jongeren zelf aan het roer staan, dus zelf doen en zelf oplossingen zoeken. Als een
mentor denkt “ik ga mijn leerling door de brugklas heen slepen” is de kans groot dat de
leerling niet meewerkt en in de weerstand gaat. Als een thuismentor niet invult voor
een leerling maar de leerling helpt zelf het roer te pakken door middel van het stellen
van vragen en het ontdekken van de eigen kwaliteiten, is de kans op succes groter.
Om deze benadering te ervaren gingen we zelf met onze talenten aan de slag met
behulp van het kwaliteitenspel20.

Meldcode
Sinds 1 juli 2013 is de Brede School en dus ook School’s cool verplicht een
meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Met behulp van
de toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een eerste versie21
ontwikkeld in 2013. In 2014 is de meldcode in relatie tot het mentoraat (mentoren en
programmaleiding) uitgewerkt en in gebruik genomen.

20
21

Kwaliteitenspel
We hebben daarbij tevens gebruik gemaakt van het materiaal dat reeds door School’s cool Breda was ontwikkeld.
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3.1.6. Publiciteit
School’s cool Gouda en Waddinxveen liet regelmatig van zich horen:
- via de bedrijfspagina op facebook brengen we onze activiteiten onder een breder
publiek onder de aandacht: http://www.facebook.com/BredeSchoolMentorproject;
- via het twitteraccount @bsmentorproject twitteren we volop
- er zijn diverse krantenberichten in de Goudse media verschenen. Zie
www.schoolscoolgouda.nl;
- we hebben 2 nieuwsbrieven in 2016 uitgebracht;
- we hebben in maart en november 2016 weer meegedaan aan de landelijke
wervingscampagne voor maatjes van het Oranje Fonds www.ikwordmaatje.nl;
- er zijn berichten verschenen in nieuwsbrieven van basisscholen en middelbare
scholen en in nieuwsbrieven en op websites van wijkteams;
- foldermateriaal is breed verspreid in Gouda en Waddinxveen.

3.2. School’s cool Gouda
Deelname basisscholen
Vanaf 2008 zijn alle basisscholen in Gouda aangeschreven om leerlingen voor te
dragen. Inmiddels hebben 25 van de 27 basisscholen in Gouda ervaring met
School’s cool Gouda (tabel 4). Ook leerlingen op het speciaal basisonderwijs (SBO)
die uitstromen naar het voortgezet onderwijs op minimaal vmbo-niveau kunnen in
aanmerking komen voor een thuismentor. In 2016 zijn geen leerlingen vanuit het
SBO aan een thuismentor gekoppeld.
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Tabel 4: Aanmeldingen leerlingen School’s cool Gouda
vanuit basisscholen
22

Basisschool

Grondslag

Al Qalam

ISL

Totaal
2007 t/m
2015
36

Auris Taalplein

OB

De Bijenkorf
De Carrousel
Casimir

7

Totaal
2007 t/m
2016
43

0

1

1

RK

14

1

15

BZ

6

0

6

BZ

3

1

4

De Cirkel

RK

1

1

2

De Kas

OB

9

2

11

De Oostvogel

SBO

6

0

6

De Ridderslag

VS

12

3

15

IC

6

1

7

PC

33

1

34

De Triangel
Goejanverwelleschool
23

Goudakker

Aantal
2016

RK

7

1

8

SBO

1

0

1

Het Schateiland

OB

9

2

11

Julianaschool

PC

3

1

4

Kon. Wilhelminaschool

PC

3

1

4

Livingstoneschool

PC

10

2

12

Plaswijckschool

PC

13

0

13

St. Aloysiusschool

RK

4

1

5

’t Carillon

RK

13

2

15

OB

25

1

26

Het Avontuur
24

25

’t Palet

De Vuurvogel

OB

0

1

1

Wereldwijs

OB

13

1

14

Westerschool

PC

1

1

2

OB

7

2

9

RK en OB

5

0

5

240

34

274

26

Weth. Luidensschool
Overig

27

Totaal

Uit de gegevens van de afgelopen 10 jaren blijkt dat de meeste leerlingen van School’s
cool Gouda (56%) een Cito-score hebben tussen de 511 en 530. De gemiddelde
citoscore van leerlingen in het project (524,4) is aanzienlijk lager dan gemiddeld in
Nederland (535,1). Enkele leerlingen hebben een lagere of een hogere score. Van de
leerlingen doet zo’n 16% niet mee aan de Cito-toets. Een enkele school kiest voor de
NIO-toets in plaats van de Cito-toets. Doorgaans doorlopen leerlingen de NIO-toets om
te beoordelen of ze in aanmerking komen voor een lwoo-indicatie.

RK = Rooms Katholiek, PC = Protestants Christelijk, ISL = Islamitisch, OB = Openbaar, BZ = Bijzonder onderwijs,
REF = Reformatisch, IC = Interconfessioneel, VS = Vrije School, SBO = Speciaal Basisonderwijs
23 Voorheen De Kindervriend
24 Voorheen ‘t Vlot
25 Inclusief leerlingen van de voormalige HCA school
26 Inclusief leerlingen van de voormalige Nieuw Burgvlietschool
27 De Venen Reeuwijk (OB); St. Jozefschool Moordrecht (RK); De Meander Internationale Schakelklas
22

School’s cool Gouda en Waddinxveen - Brede School Mentorproject - Jaarverslag 2016

P a g i n a | 22
Welke VO-scholen?
Vrijwel alle middelbare scholen in Gouda hebben leerlingen die begeleiding krijgen
vanuit School’s cool Gouda (tabel 5 en grafiek 2). De meeste leerlingen gaan naar
de vmbo-locatie van de Goudse Waarden en De Meander.
Tabel 5: Aantal leerlingen School’s cool Gouda
op VO scholen
Middelbare scholen

Totaal
2007 t/m
2015
82

2016

12

Totaal
2007 t/m
2016
94

34

De Meander
GSG Leo Vroman

48

8

56

20

43

7

50

18

Wellantcollege Gouda

30

3

33

12

Antonius College

27

3

30

11

‘t Coornhert
Gymnasium
Driestar College

3

1

4

1

0

0

0

0

Overig

7

0

7

3

Totaal

240

34

274

100

Goudse Waarden

%

Percentage School's cool leerlingen
Gouda
Goudse Waarden
De Meander
GSG Leo Vroman
Wellantcollege Gouda
Antonius College
‘t Coornhert Gymnasium
Driestar College
Overig

Grafiek 2: Percentage leerlingen School’s cool Gouda op VO-scholen
Plusvariant
In 2015 zijn we op verzoek van de Brede School gestart met een plusvariant van
School’s cool Gouda als onderdeel van het jongerenwerk. Deze plusvariant is
gericht op het bevorderen van een succesvolle schoolloopbaan en daarmee het
voorkomen van afstromen en/ of voortijdig schoolverlaten. In algemene zin gaat het
om mentoraten die aanvullend zijn op het reguliere School’s cool. De plusvariant
richt zich qua leeftijd op leerlingen in het voortgezet onderwijs. Inhoudelijk richt de
plusvariant zich op eenzelfde type leerling. Namelijk leerlingen die een steuntje in
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de rug kunnen gebruiken omdat ze deze steun van huis uit niet of onvoldoende
kunnen krijgen.

In het startjaar 2015 hebben we oriënterende gesprekken gevoerd met de VOscholen in Gouda. Vanuit de VO-scholen werd aangegeven dat er zeker behoefte is
aan een plusvariant van School’s cool. Vervolgens hebben we deze scholen een
uitnodiging gestuurd voor voordracht van leerlingen. We hebben ook geschikte
(oud)mentoren in ons netwerk benaderd met de vraag of zij thuismentor in de
plusvariant willen zijn.
Soms trekt het voortgezet onderwijs aan de bel, omdat een leerling baat zou kunnen
hebben bij een thuismentor. Soms ook vragen VO-leerlingen zelf of hun ouders om
een thuismentor. In alle gevallen overleggen we met het VO of een thuismentor
zinvol is.

In 2015 hebben we voor deze plusvariant 5 leerlingen aan een mentor kunnen
koppelen. Er zijn 3 leerlingen aangemeld van de Meander, 1 van het Wellantcollege
en 1 van het Antoniuscollege. In 2016 hebben we gedurende het jaar 8 leerlingen
aan een mentor kunnen koppelen. Er zijn 4 leerlingen aangemeld van de Meander,
2 van het GSG, 1 van de Goudse Waarden en 1 van het Antoniuscollege.
Netwerken
We vinden het belangrijk dat we vanuit School’s cool goed contact houden met de
scholen en dat School’s cool goed is ingebed in de Goudse samenleving. Ook in 2016
is actief contact gezocht met diverse organisaties in Gouda om te zorgen voor goede
afstemming en een (nog) betere bekendheid om de samenwerking rond de mentoraten
goed te stroomlijnen. Opnieuw hadden we contact met de intern begeleiders van
basisscholen, de locatieleiders en brugklascoördinatoren van middelbare scholen.
Afstemming in de samenwerking staat hier als onderwerp centraal. De weekendschool
biedt van 10-14 jaar op zondag les van mensen die met enthousiasme vertellen over
hun beroep. De lessen van de Goudse weekendschool zijn bedoeld voor gemotiveerde
kinderen uit Gouda, die van huis uit wat minder kansen hebben zich te ontplooien.
Meerdere leerlingen van de weekendschool komen vervolgens ook naar School’s cool.
Via School’s cool Gouda werd mede geworven voor leerlingen van de Zomeracademie
die de Brede School in de zomer organiseert voor onder andere aankomende
brugklassers. Stichting Meedoen Gouda biedt hulp aan gezinnen waar kinderen
vanwege financiële problemen niet mee kunnen doen aan sportclubs, muziekles of niet
de benodigde schoolspullen kunnen kopen. Thuismentoren wijzen zonodig de ouders
van hun leerling op deze Stichting.
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Platform Sociaal Mentoraten
School’s cool Gouda neemt deel aan het Platform Sociaal Mentoraten. Dit is een
overleg van organisaties die vrijwilligers als maatjes, mentoren, coaches etc.
inzetten voor diverse doeleinden. Het platform is ontstaan vanuit de behoefte om
bekend te zijn met ieders aanbod en onderlinge uitwisseling en afstemming. Doel
van het platform is om gebruik te maken van elkaars kennis en faciliteiten
vooralsnog door middel van het uitruilen van elkaars diensten. Het platform heeft
een netwerkfunctie.

Comité van aanbeveling
Het comité van aanbeveling voor School’s cool Gouda bestaat uit Milo
Schoenmaker, burgemeester van Gouda; Peter van Vliet, directeur Stubbe BV en
Hans van der Post, directeur Compaxo. Zij zullen daar waar relevant het
mentorproject promoten en de positieve effecten daarvan onder de aandacht
brengen. We wijzen graag op de uitspraken van het Comité van aanbeveling:
Burgemeester
Milo Schoenmaker:
Het mentorproject werkt
echt. Genoeg redenen
om dit project van harte
bij u aan te bevelen.

Peter van Vliet,
directeur Stubbe BV:
Ons bedrijf wil maatschappelijk
verantwoord ondernemen en
zichtbaar meewerken aan de
promotie van Gouda. Daarom
adopteren we als bedrijf graag
een mentorkoppel!
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3.3. School’s cool Waddinxveen
Op initiatief van het Coenecoop College zijn we in 2013 gestart met School’s cool
Waddinxveen. Het Coenecoop College zet menskracht in voor de
mentorcoördinatie. Jan Rozema, rector van het Coenecoop College: Wij zien
sommige bruggers worstelen met het eerste jaar bij ons op school. Het
mentorproject kan deze jongeren helpen om een vliegende start te maken. Wij
vinden het van belangrijk om daar als school op in te zetten.

Het Oranje Fonds heeft een subsidie verstrekt voor de periode van 2014 t/m 2016
om School’s cool in Waddinxveen op te zetten. De gemeente Waddinxveen heeft
voor 3 jaar een financiële bijdrage geleverd voor de uitvoering van School’s cool
Waddinxveen.

In het opstartjaar 2014 zijn in totaal 4 aankomende brugklassers aangemeld.
Daarvan hebben er 3 daadwerkelijk een thuismentor hebben gekregen, waarvan er
twee het traject volledig hebben afgemaakt. In 2015 is de 2e lichting gestart met 6
mentorkoppels, waarvan er 5 het traject volledig hebben afgemaakt. In 2016 is de 3e
lichting gestart met 4 mentorkoppels. We verwachten dat het aantal aanmeldingen
in Waddinxveen verder toeneemt. Het genereren van bekendheid en vertrouwen
kost tijd. Een ervaring die in de begintijd ook in Gouda van toepassing was.

Alle partijen zijn positief over de start in Waddinxveen. De eerste mentoraten

zijn succesvol afgerond. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de positieve
effecten van de mentoraten. De gemeente Waddinxveen heeft aangegeven
ook in 2017 door te willen gaan met School’s cool.
Deelname basisscholen
Vanaf het begin zijn alle basisscholen in Waddinxveen aangeschreven om
leerlingen voor te dragen. Inmiddels hebben 6 van de 11 basisscholen in
Waddinxveen ervaring met School’s cool Waddinxveen (tabel 6).
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Tabel 6: Aanmeldingen leerlingen School’s cool Waddinxveen
vanuit basisscholen
Basisschool

28

Bethel

PC

Totaal
2014 t/m
2015
1

Kardinaal Alfrink

RK

2

0

2

Koning Willem Alexander

PC

1

1

2

de Regenboog

RK

3

0

3

Dick Bruna

OB

0

1

1

Theo Thijssen

OB

1

1

2

2

1

3

10

4

14

Overig

Grondslag

29

Totaal

Aantal
2016
0

Totaal
2014 t/m
2016
1

Welke VO-scholen?
Leerlingen van School’s cool Waddinxveen gaan naar middelbare scholen in zowel
Boskoop, Waddinxveen als Gouda (tabel 7). De meeste leerlingen gaan naar het
Coenecoop College.
Tabel 7: Aantal leerlingen School’s cool Waddinxveen
op VO scholen
Middelbare scholen

Totaal
2014 t/m
2015
5

2016

3

Totaal
2014 t/m
2016
8

62

Wellantcollege Boskoop
De Meander

2

1

3

23

1

0

1

8

Driestar College

1

0

1

8

Totaal

9

4

13

100

Coenecoop College

%

3.4. Feest: Winterhappening en 10-jarig bestaan School’s cool Gouda
Naast de mentoraten zijn we ook op andere wijze actief binnen en met School’s cool
Gouda. Deze extra activiteiten bieden de leerlingen de mogelijkheid hun blik te
verruimen. Dit kan hen stimuleren bij hun schoolopleiding. De leerlingen maken op
deze wijze kennis met een bredere leefwereld dan ze doorgaans gewend zijn. En
leerlingen en thuismentoren komen zo onderling met elkaar in contact.

RK = Rooms Katholiek, PC = Protestants Christelijk, ISL = Islamitisch, OB = Openbaar,
BZ = Bijzonder onderwijs, N-BZ = Neutraal Bijzonder onderwijs, REF = Reformatisch,
IC = Interconfessioneel, VS = Vrije School, SBO = Speciaal Basisonderwijs
29 De Meander, ‘t Palet
28
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Ook in 2016 hebben we dat vorm gegeven tijdens de jaarlijkse winterhappening.
Deze vond plaats bij de Meander in Gouda op woensdag 18 januari 2017 voor de 9e
en 10e lichting uit Gouda en de 2e en 3e lichting uit Waddinxveen. Dat was dit jaar
extra feestelijk, omdat we ook het 10-jarig bestaan van School’s cool in Gouda
vierden! Met luid trommelgeroffel werden de koppels onthaald. Iedereen nam deel
aan de swingende percussie-workshop van Djembe-agogo. Tijdens deze avond
namen we afscheid van alle koppels van de 9e lichting uit Gouda en de 2e lichting uit
Waddinxveen. Daarvan zitten de leerlingen inmiddels in de 2e klas.

Manon Kerkhof, teamleider van de Meander, heette iedereen van harte welkom bij
het officiële moment. Opnieuw waren ook veel ouders en broertjes en zusjes
aanwezig bij het officiële gedeelte. Veel ouders hadden iets lekkers gebakken,
waarvan we allemaal heerlijk gegeten hebben.
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Zowel Daphne Bergman, wethouder gemeente Gouda, als Brigitte Leferink,
wethouder gemeente Waddinxveen, waren aanwezig. Een van onze
brugklasleerlingen stelde hen een aantal vragen.

Brigitte Leferink, wethouder gemeente Waddinxveen

Vervolgens deelden de wethouders de certificaten uit aan de koppels
die afscheid namen.

Daphne Bergman, wethouder gemeente Gouda

Tenslotte sprak Hans van Kekem, directeur Brede School Gouda, de aanwezigen
toe, sprak lovende woorden over 10-jaar School’s cool in Gouda en Laetitia Kuijpers
en Maria Wassink die deze stevige basis hebben gelegd. Hij deelde aan de
afscheidnemende koppels een presentje uit.
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4. Effecten
4.1. Schoolresultaten
Nagenoeg alle leerlingen die aan School’s cool meedoen gaan over naar de 2e klas.
Over de afgelopen 10 jaar hebben we inmiddels 240 mentoraten afgesloten. Van
deze mentoraten hebben 219 leerlingen het traject afgemaakt. Daarvan is 17% een
onderwijsniveau hoger of het hoogste niveau van het dakpanadvies30 van de
basisschool gaan volgen, 68% zit op hetzelfde onderwijsniveau als waarop zij
gestart zijn en 15% volgt in de 2e klas een lager onderwijsniveau (tabel 8). Ondanks
de bijzondere achtergrond van de leerlingen scoren de leerlingen in het project
vergelijkbaar met de gemiddelde scholier in Nederland. Gemiddeld stromen zelfs
meer leerlingen op naar een hoger niveau dan landelijk. Helaas is ook de afstroom
hoger dan landelijk. Uit landelijke gegevens blijkt dat in het 3e leerjaar van het
voortgezet onderwijs gemiddeld 4% van de leerlingen boven het onderwijsniveau zit
waarop zij gestart zijn, 88% zit op hetzelfde niveau en 7% zit onder dit niveau31.
Tabel 8: Schoolniveau in 2e klas voortgezet onderwijs
Aantal leerlingen

Totaal 2007
t/m 2016

Percentage
School’s cool
Gouda

Percentage
32
NL

Niveau hoger

22

10

Niveau hoogste dakpanadvies

16

7

Niveau zelfde

149

68

88

Niveau lager

32

15

7

Overig

33

Totaal aantal

0
219

4

2
100

100

Van de leerlingen van lichting 1 t/m 6 heeft 62% een diploma behaald: 98% heeft
een Vmbo-diploma en 1% een Havo-diploma. De overige leerlingen hebben geen
diploma (6%) of is bij de scholen uit beeld geraakt. Een deel van de leerlingen
zonder diploma probeert via de Vavo34 alsnog een diploma te halen.

4.2. Kortere mentoraten
De mentoraten duren normaal gesproken ruim 1,5 jaar. Sommige mentoraten (11%)
duren korter dan 1,5 jaar (zie grafiek 3). Van deze leerlingen had 22% voldoende
aan een kortere begeleiding om goed zelfstandig verder te gaan. De overige
Dakpanadvies is een gecombineerd advies van twee niveaus.
Studievoortgang in het voortgezet onderwijs
32 Studievoortgang in het voortgezet onderwijs, afgerond op ronde getallen
33 Gemengde op- en afstroom of overige doorstroom
34 Voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen
30
31
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mentoraten zijn voortijdig gestopt om andere redenen zoals gebrek aan steun vanuit
ouders (24%) en gebrek aan motivatie bij leerlingen (27%).

Aantal kortere mentoraten tm 2016
Succesvol mentoraat

Onvoldoende steun vanuit
ouders

Onvoldoende motivatie bij
leerling

Grafiek 3: Redenen kortere mentoraten

4.3. Evaluatie van mentoraten
Na afloop van het mentoraat vragen we alle leerlingen, hun ouders en
thuismentoren een vragenlijst in te vullen over de begeleiding. De afgelopen jaren
hebben we een hoge respons van gemiddeld 85% (thuismentoren 90%, leerlingen
en ouders 80%). Uit deze hoge respons blijkt de betrokkenheid van leerlingen,
ouders en thuismentoren. Zo krijgen we goed inzicht in de effecten van het
programma.

De reacties op de vragenlijsten zijn zeer positief. De meeste ouders en leerlingen
vullen op de vragenlijsten in dat het goed of beter gaat op de middelbare school dan
op de basisschool. Er is meer contact tussen ouders en school (vaker aanwezig op
ouderavonden). In bijna alle gevallen spelen thuismentoren een rol bij
oudergesprekken op school: voorbespreken met leerling en ouders, meegaan en/of
nabespreken met leerling en ouders.

Van de leerlingen en van de ouders zou 99% anderen aanraden om met dit project
mee te doen! Daaruit blijkt dat zowel ouders als leerlingen de aanwezigheid van de
thuismentor zeer waarderen.
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4.4. Meerwaarde voor leerlingen
Over de afgelopen jaren35 geven de leerlingen aan vooral geleerd te hebben van hun
thuismentor bij: het omgaan met moeilijke situaties en het plannen van huiswerk, het
huiswerk maken, het gebruiken van hun agenda, het geloven in jezelf en het
doorzetten (zie grafiek 4).

Grafiek 4: Wat heb je van je thuismentor geleerd?36

Waardering voor mentoraat
Grafiek 5 geeft weer wat leerlingen in 2016 invulden op een schaal van 1 tot 10 op
de vraag hoe belangrijk de thuismentor voor hen was. Daarbij gaven de leerlingen
de volgende rapportcijfers:
- hoe belangrijk was de thuismentor voor je? 7,9
- hoe vond je het om een thuismentor te hebben? 8,1

35
36

Gebaseerd op resultaten 2014 (34 mentorkoppels), uitkomsten zijn jaarlijks vergelijkbaar
Gebaseerd op resultaten 2014 (34 mentorkoppels), uitkomsten zijn jaarlijks vergelijkbaar
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Grafiek 5: Waardering leerlingen voor thuismentor

Naast hulp bij huiswerk en beter begrijpen van schoolzaken heeft 83% van de
thuismentoren ook bijgedragen aan meer zelfvertrouwen bij hun leerlingen (zie
grafiek 6).

Grafiek 6: Wat heb je aan je thuismentor gehad?37
37

Gebaseerd op resultaten 2014 (34 mentorkoppels), uitkomsten zijn jaarlijks vergelijkbaar
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Leerlingen over het belang van hun thuismentor:
Ik heb geleerd een woordweb te maken bij een toets.
Mijn mentor hielp mij bij het overhoren van mijn toetsen.
Ik heb beter leren plannen voor mijn huiswerk en hoe ik kan leren.
We zijn naar het Omniversum geweest. Je zag dan een heel groot beeld om je
heen. Het leek net alsof je er erin zat.

We gingen naar een museum we waar we heel veel dieren zagen. We zagen bij de
ingang een heel groot potvis. Je zag ook hoe een vulkaan te werk gaat en een
aardbeving. Ik heb er veel van opgestoken.
Als ik iets niet snapte op school dan hielp mijn mentor me daarmee.
Mijn mentor kon saaie dingen leuk en gezellig maken.
Mijn mentor heeft mij geleerd hoe ik het beste kon leren.
Ik heb geleerd hoe ik voor mezelf moet opkomen: Als ik een toets heb gemist, weet
ik nu hoe ik ervoor kan zorgen dat ik die alsnog mag maken.
Ik ben overgegaan met een voldoende voor Engels. Ik weet nu door mijn mentor
hoe ik dat moet aanpakken.
Over de afgelopen jaren geven de leerlingen aan vooral veel aan hun thuismentor
gehad te hebben bij: iemand hebben om mee te praten, meer zelfvertrouwen,
krijgen, hulp bij huiswerk en beter begrijpen van schoolzaken (grafiek 5).
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4.5. Meerwaarde voor ouders
Grafiek 7 geeft weer wat ouders invullen op een schaal van 1 tot 10 op de vraag hoe
belangrijk de thuismentor voor hen was. Volgens de meeste ouders gaat het heel
goed of beter met hun zoon of dochter op de middelbare school dan op de
basisschool. Daarbij gaven de ouders de volgende rapportcijfers:
- hoe belangrijk was de thuismentor voor uw zoon of dochter? 8,0
- hoe belangrijk was de thuismentor voor u? 8,2

Grafiek 7: Waardering ouders voor thuismentor

4.6. Belang mentoraat vanuit mentoren
Over de afgelopen jaren geven de thuismentoren aan dat hun mentorschap vooral
zinvol was bij het plannen van huiswerk, het maken van huiswerk en het stimuleren
van taalontwikkeling. Bij de begeleiding speelden het verbeteren van
schoolprestaties, persoonlijke aandacht, praktische hulp en stimuleren van een
positief zelfbeeld een belangrijke rol (zie grafiek 8).
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Grafiek 8: Belangrijke rol bij begeleiding leerling38

Als succesfactoren van het mentorschap noemen de thuismentoren het houden aan
afspraken, het kennen van de thuissituatie en persoonlijke aandacht (grafiek 9).

38

Gebaseerd op resultaten 2014 (34 mentorkoppels), uitkomsten zijn jaarlijks vergelijkbaar
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Grafiek 9: Succesfactoren bij mentoraat39

Mentoren over hun mentoraat:
Hij lijkt meer overtuigd van zijn eigen kunnen door een constante stroom van
geweldige cijfers. Het grootste succes zou zijn als hij het aan zichzelf zou wijten dat
hij fantastische cijfers haalt en opgeklommen is van basis naar kader.

Ik heb moeder voldoende zelfvertrouwen kunnen geven om mijn leerling te
overhoren.

Stabiliteit en zelfvertrouwen geven aan leerling en ouders.

Laten zien dat sommige dingen gewoon 'moeten'.

Ik heb gestimuleerd dat vader is meegegaan naar een ouderavond.

39

Gebaseerd op resultaten 2014 (34 mentorkoppels), uitkomsten zijn jaarlijks vergelijkbaar
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Mijn leerling (en zijn moeder) zien nu dat hij op vmbo-kader beter op zijn plaats is.
En ik heb hem kunnen helpen om zijn prestaties dit schooljaar aanmerkelijk te
verbeteren.

Mijn leerling had de neiging om zoveel mogelijk af te willen hebben in korte tijd. Hij
neemt er nu meer de tijd voor om de opdracht goed te lezen, waardoor minder
fouten gemaakt werden.

Het is heel erg leuk om een leerling te begeleiden en de vooruitgang te zien.

Ik heb geprobeerd het zelfbeeld van de leerling te verbeteren door hem veel te
stimuleren en te leren zichzelf te belonen als hij iets goed had gedaan door zich een
schouderklopje te geven. Dat heeft goed gewerkt.

Het mentoraat kan ook voor thuismentoren een meerwaarde hebben. In grafiek 10
staat weergegeven wat mentoren zelf aan hun mentorschap gehad hebben. Dit
varieert van een bredere blik, een andere kijk op andere cultuur, ervaring met
pubers, ervaring met overdracht kennis tot meer contact met mensen van een
andere cultuur. Vooral deze laatste twee springen eruit.

Grafiek 10: Meerwaarde mentoraat voor thuismentoren

4.7. Begeleiding voor mentoren
Goede begeleiding
Thuismentoren zijn tevreden over de ondersteuning vanuit de School’s cool leiding
tijdens hun mentoraat (grafiek 11).
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Grafiek 11: Begeleiding tijdens mentoraat

4.8. Overige effecten
Meer dialoog tussen culturen in Gouda
Veel allochtone gezinnen krijgen zelden of nooit mensen van autochtone afkomst
over de vloer (en andersom). De mentoraten leiden – mede doordat mentoren bij de
leerling thuis komen – tot meer contact tussen verschillende culturen. Op die manier
heeft School’s cool een positieve invloed op verdere integratie van allochtone
gezinnen en de dialoog tussen culturen en generaties. Het is mooi om te zien dat
jaarlijks ook de ouders van deze leerlingen aanwezig zijn bij de winterhappening en
bijdragen met baksels. Meerdere thuismentoren blijven na afloop van hun mentoraat
contact houden met hun oud-leerling of het gezin.
Vrijwilligerswerk en nieuwe banen
Vrijwilligerswerk kan voor werkzoekenden een middel zijn om ervaring op te doen,
hun curriculum vitae aan te vullen en hun netwerk te vergroten. Enkele mensen
hebben een baan gevonden door hun ervaring als thuismentor bij School’s cool
Gouda.

Kroonappel jeugd
De bewoners van Gouda kozen School’s cool Gouda in 2013 als mooiste sociaal
initiatief in Gouda voor de categorie jeugd bij de verkiezing van het Oranjefonds tot
Kroonappel. Wij voelden ons ook in 2016 nog steeds onverminderd Kroonappel
jeugd van Gouda! School’s cool is in 2016 als mentorprogramma samen met 39
andere mooie initiatieven geselecteerd uit 240 aanmeldingen voor de Appeltjes van
Oranje 2017. Het is mooi om te zien dat het Oranjefonds ons programma lokaal en
landelijk nog steeds een warm hart toedraagt. We maken dan ook nog steeds
dankbaar gebruik van materialen die het Oranjefonds geschonken heeft.
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5. Financiering
5.1. Gouda
In 2016 zorgden de Gemeente Gouda, Stichting Kinderpostzegels Nederland, de Brede
School Gouda en de Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject (SVBSM)
voor de financiering van School’s cool Gouda. De SVBSM heeft een ANBI-status
(algemeen nut beogende instelling) en doneert jaarlijks een bedrag aan de Brede School
Gouda voor extra mentorkoppels en activiteiten. Eleonore Karman, Ben Peters en
Anneke van der Zwaart vormen samen het bestuur van de SVBSM.

5.2. Waddinxveen
In 2016 zorgden het Oranje Fonds, de Gemeente Waddinxveen en het Coenecoop
College (bijdrage in menskracht) voor de financiering van School’s cool Waddinxveen.

5.3. Bodegraven
In 2016 hebben we de uitbreiding van School’s cool naar Bodegraven-Reeuwijk
voorbereid. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een strategie ontwikkeld rondom
Jeugdpreventie: hoe kunnen we van nazorg naar voorzorg komen rondom jeugd. Voor
iedere leeftijdsgroep wordt een aantal interventies ingezet om te voorkomen dat
(achterstands)problematiek bij jongeren zich ontwikkelt tot zorgproblematiek. Daartoe
wordt een deel van de middelen ingezet die de gemeente beschikbaar heeft op het
terrein van jeugdhulp (in het kader van decentralisatie naar gemeenten). De
gemeenteraad heeft in mei 2016 met deze aanpak ingestemd. Meer informatie over
deze aanpak is te vinden in de kadernota onder de kop startblokongelijkheid. De
gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in dit kader aan ons gevraagd om School’s cool
in hun gemeente op te zetten. Bureau Bousa gaat in samenwerking met de Brede
School Gouda de mentorcoördinatie in deze gemeente doen.

Op 11 december 2016 vond de officiële aftrap plaats bij de Speel- en Werkhoeve, die als
eerste school een leerling heeft aangemeld bij School’s cool. Directeur Martina
Bloemzaad van de Speel- en Werkhoeve: Je ziet als school kinderen bij wie je soms je
hart vasthoudt als ze na groep 8 de school verlaten. Je gunt ze het beste maar je ziet
ook dat ze zich vanuit een achterstand moeten ontwikkelen. Daarom zijn we heel blij dat
we nu een mentor voor ze kunnen aanvragen zodat we ze net dat extra zetje kunnen
geven.
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Foto vlnr: Wieneke Icke, Bureau Bousa; Martien Kromwijk, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
Hans van Kekem, Brede School Gouda; Martina Bloemzaad, Speel- en Werkhoeve.

5.4. Algemeen
In 2016 hebben we een aanvraag ingediend bij het Coöperatief Dividend Fonds
Rabobank Gouwestreek via de stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject.
Deze aanvraag van € 15.500 is begin 2017 toegekend. Dat geeft de ruimte om beter te
kunnen voorzien in de behoefte aan mentoraten.

De Rabobank Gouwe Streek heeft behalve financiering ruimte geboden in het
ledenblad Dichterbij om een oproep te plaatsen voor mentoren. Deze oproep zal in
het ledenblad van maart 2017 verschijnen.

In 2016 hebben we ook een aanvraag ingediend bij de Rotary club Gouda. Dit heeft
geleid tot een substantiële bijdrage om gedurende een jaar bij het Filmhuis een
oproep te projecteren voorafgaand aan de films: mentoren gezocht!

Daarnaast ondersteunden de volgende particulieren en organisaties ons in 2016 in
natura:
-

Basisschool Goejanverwelle

-

eResults

-

Anne Marie Koetsier, Buro Kiem

-

Laura Onstenk

-

MultiCopy Gouda

-

ROC ID-college

-

Tekstenstek
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6. Uitdagingen
Voor het komende jaar hebben we enkele uitdagingen om het programma verder te
bestendigen.
Werven van jonge thuismentoren
We hebben een grote diversiteit aan thuismentoren. Dat willen we graag zo houden.
Op dit moment is 14% van de mentoren jonger dan 40 jaar. We blijven op zoek naar
meer thuismentoren in deze leeftijdsgroep, zodat we ook qua leeftijd een grotere
diversiteit hebben om te kunnen koppelen.
Uitbreiding werkgebied
In de gemeente Waddinxveen gaan we in 2016 de vierde lichting mentorkoppels
realiseren. We gaan in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2017 starten met 10
mentorkoppels.
Financiering, een stevige basis en een blijvende uitdaging
De substantiële financiële bijdragen van de gemeenten Gouda, Waddinxveen en
Bodegraven-Reeuwijk bieden samen met de bijdrage van de Brede School Gouda een
stevige en gezonde basis om School’s cool in deze gemeenten voor te zetten.
De visie van de gemeente Bodegraven- Reeuwijk om te investeren in preventie
rondom jeugd, zodat minder jongeren in de jeugdzorg belanden, is innovatief en
interessant om uit te dragen naar andere gemeenten.
Vanwege de onverminderde grote vraag naar mentoraten blijft het zoeken naar
aanvullende financiële middelen. We zullen dan ook een beroep blijven doen op het
maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven in het werkgebied om te investeren in
hun toekomstige werknemers. Aandachtspunt blijft de bijdrage van het onderwijs.
We hopen dat de landelijke lobby van School’s cool Nederland bij het gelijke kansen
beleid en het contact met de PO- en de VO-raad ook voor lokale en regionale
onderwijspartners mogelijkheden bieden om de meerwaarde die zij ervaren van
School’s cool voor hun leerlingen te kunnen waarmaken door een meer structurele
financiële bijdrage vanuit het onderwijs.
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Ter afsluiting
Ook in 2016 leverde School’s cool een waardevolle bijdrage aan de samenleving in
Gouda en Waddinxveen. We hebben een vaste plaats veroverd in deze gemeenten.
Het allerbelangrijkste is dat we de kinderen die dit nodig hebben en hun ouders
weten te bereiken. Leerlingen geven zelf aan door School’s cool meer
zelfvertrouwen te hebben gekregen en meer vertrouwen in de toekomst. Deze
jongeren krijgen hierdoor mogelijkheden aangereikt om hun kwaliteiten te ontdekken
en beter te ontwikkelen waardoor de kans op een goede schoolloopbaan toeneemt.
Onze conclusie is dat de thuismentoren in alle opzichten een zinvolle bijdrage
leveren aan de overgang van hun leerling van basisschool naar middelbare school.
In Waddinxveen moet School’s cool nog verdere bekendheid krijgen. Met nog
gerichter onder de aandacht brengen van School’s cool bij de basisscholen zal de
groei naar verwachting toenemen. De uitbreiding naar Bodegraven-Reeuwijk maakt
het mogelijk om lokaal de leerlingen School’s cool te bieden en het aanbod van
mentoren te benutten die in deze gemeente wonen maar nu in Gouda ingezet
worden.
Kern van School’s cool is aandacht voor elkaar en voor de ander. School’s cool leidt
daarmee ook tot mooie ontmoetingen tussen verschillende culturen. Met deze
aandacht leveren we een actieve bijdrage aan een positief leefklimaat in de
gemeenten Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk!
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Tot 01-02-2017
Programmaleiding:
Laetitia Kuijpers: 06 12779306 en Maria Wassink: 06 18072623
Mentorcoördinatie:
Gouda: Aicha el Ouardani: 06 4211 2325, info@schoolscoolgouda.nl
Waddinxveen: Bianca Derks: 06 5757 6775, info@schoolscoolwaddinxveen.nl

Per 01-02-2017
Programmaleiding: Arie Buur: 06 4637 3749
Mentorcoördinatie:
Gouda: Aicha el Ouardani: 06 4211 2325 en
Claudia van der Lee: 06 4605 3420, info@schoolscoolgouda.nl
Waddinxveen: Arie Buur: 06 4637 3749, info@schoolscoolwaddinxveen.nl
Bodegraven-Reeuwijk: Wieneke Icke, info@schoolscoolbodegravenreeuwijk.nl

Meer informatie op
www.schoolscoolgouda.nl
www.schoolscoolwaddinxveen.nl en
www.schoolscoolbodegravenreeuwijk.nl
Twitter: https://twitter.com/BSmentorproject.
Facebookpagina: http://www.facebook.com/BredeSchoolMentorproject
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