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On track – nóg meer
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2021 is een bijzonder jaar voor School’s cool
Nederland. In maart wordt bekend dat wij een grote
donatie van de VriendenLoterij krijgen. Wij zijn
ongelofelijk blij en voelen ons vereerd, het voelt zelfs
een beetje als volwassen worden. Het is dé erkenning
voor alle tijd, energie en inzet die de afgelopen jaren
door School’s cool Nederland, op vrijwillige basis, in
de organisatie is gestopt. Vanuit het hele land, vaak
onverwachte hoek, ontvangen wij felicitaties. En dat
doet ons goed.
Tegelijk betekent het dat er veel werk aan de winkel is.
De donatie zal zorgvuldig en duurzaam ingezet worden.
Dat vergt overleg en verder uitwerken en inkleuren
van plannen. Hiervoor zijn in de periode voor 2021 al
de eerste stappen gezet en die zijn het afgelopen jaar
versneld uitgewerkt.
Maar natuurlijk zijn wij minstens zo blij met de subsidie die de Stichting Kinderpostzegels ons voor 2021
toekent. Zij doet dit al vele jaren. Maar voor ons blijft het bijzonder om hiermee, jaar na jaar, aan veel
jongeren extra kansen te mogen aanbieden.
Wij voelen dat het fundament stevig is neergezet, zijn gestart met uitwerken en hebben vertrouwen in de
toekomst.
Marian Konijn
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Het bestuur en de Raad van Toezicht zetten hun expertise vrijwillig in. De afzonderlijke
leden hebben een groot netwerk binnen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting
zoals vastgelegd in het beleidsplan. De Raad van Toezicht fungeert niet alleen als
toezichthoudend orgaan, maar ook als adviseur van en klankbord voor het bestuur.

Mentoraten en vestigingen

RAAD VAN TOEZICHT

Interview - Benjamin Braun
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HET BESTUUR VAN SCHOOL’S COOL NEDERLAND BESTOND IN 2021
UIT DE VOLGENDE LEDEN:
Voorzitter
Penningmeester
Algemeen lid bestuur fondsen en subsidies
Algemeen lid bestuur vestigingen en kwaliteit mentoraat
Algemeen lid bestuur informatica en data
Secretaris tot 15 augustus 2021
Secretaris vanaf 15 augustus 2021
Secretarieel medewerker bestuur

Marian Konijn
Dennis de Jong
Ingrid de Jong-Bloemers
Leonie Reinders
Thomas Dolman
Eveline Peijster
Karin Biemans
Inge Cornelisse-Elsinga
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Voorzitter
• Contact met externe stakeholders, landelijke pers en landelijke instellingen
• Gesprekspartner voor de wetenschappelijke denktank
• Contact nieuwe vestigingen
Fondsen en Subsidies
• Landelijke fondsen en subsidies verkrijgen voor landelijke doelen van School’s cool Nederland
• Contactpersoon voor landelijke fondsen en subsidieverstrekkers
Vestigingen en kwaliteit mentoraat
• Kwaliteitbewaking mentoraat
• Maken methodebeschrijving School’s cool
• Contactpersoon voor de vestigingen
Informatica en Data
• Inventariseren van en voorzien in databehoeften binnen School’s cool
• Verbeteren van de website
Penningmeester
• Juist en tijdig verwerken van administratie School’s cool Nederland
• Financiële jaarcyclus en opstellen van verantwoordingen t.b.v. fondsen- en subsidieverstrekkers
Secretaris
• Organiseren platformbijeenkomsten (zowel online als live) en overige activiteiten
• Samenstellen en verzenden van School’s cool nieuwsbrieven
Secretarieel medewerken bestuur
• Ondersteuning bestuur en RvT
• Beheer algemeen e-mailadres
• Verzorgen uitingen op social media
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2021 BEGINT MET EEN MOOI BERICHT VAN ONZE GROOTSTE VESTIGING AMSTERDAM.
School’s cool Amsterdam is de winnaar van de Helffer Kootkar Prijs 2020. Deze prijs is één van de Fonds op
Naam prijzen, ondergebracht bij het Oranjefonds. Amsterdam krijgt de prijs voor het uitzonderlijke werk dat
de vrijwilligers doen om kansen te geven aan kwetsbare kinderen. De prijs is een erkenning voor het werk dat
alle (op dat moment) 28 vestigingen in Nederland verzetten.

DE DOCUMENTAIRE KLASSEN HEEFT NEDERLAND MEER INZICHT GEGEVEN OVER
KANSENONGELIJKHEID IN NEDERLAND.
Mooi, indrukwekkend en tegelijkertijd schrijnend hoe de makers de strijd voor gelijke kansen in beeld brengen.
De documentaire draait om de vraag of alle kinderen wel de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Deze
documentaire laat de noodzaak zien dat we ons als maatschappij moeten inzetten voor gelijke kansen.
Wat een serie: warm, verdrietig, verbijsterend en soms hoopgevend tegelijkertijd.
Vanuit School’s cool vestigingen zijn meet ups van Klassen bijgewoond, georganiseerd door de documentairemaker Human
met de vraag: Gelijke Kansen voor elk kind een onhaalbare zaak? Mooi was dat School’s cool een aantal keren is genoemd
als oplossing om kansenongelijk te verminderen. Want ieder kind heeft ‘een strijder’ nodig, een juf of een mentor.

Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

School’s cool Nederland heeft begin 2021 haar website met een mooie, grote
donatieknop verrijkt. De wens is dat veel particulieren en bedrijven de knop weten te
vinden en daardoor nog meer kinderen geholpen kunnen worden door School’s cool.
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VRIENDENLOTERIJ EN KOFFIETIJD

Voorwoord

BIJZONDER MENTORAAT

SUCCES
VERHAAL

En precies na het plaatsen van een mooie donatieknop
op de website, komt er in maart fantastisch nieuws uit de
fondsenhoek door een aanvraag die in september 2020 is
ingediend.
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School’s cool Nederland ontvangt een mooie grote donatie
van de VriendenLoterij. Dit feest is samen met de vestigingen
gevierd bij het uitbrengen van het Persbericht met een leuke
attentie voor de vestigingen en een prachtig hoogtepunt op TV.
Het fantastische interview met een collega van de vestiging
in Leiden bij het TV-programma Koffietijd, waarbij ook een
mooi filmpje is getoond van een mentee/mentor koppel.
De aandacht van het publiek voor School’s cool is door de
bekendmaking getrokken!
Er kwamen ontzettend veel mooie reacties uit het land
van mensen en ook spontane aanmeldingen van nieuwe
mentoren. Op de nieuwe donatieknop op de homepage van
School’s cool Nederland is daarnaast in enkele weken tijd
maar liefst bijna 1.700 euro gestort!

Een chronisch zieke vader, dat de dochter heel bang
en onzeker maakte.
Het meisje sliep aan het begin van het mentoraat bij de
ouders in bed en de overstap naar het VO was voor haar
heel spannend. Nu ze niet meer tussen de middag thuis
zou komen was ze bang dat er iets met haar vader zou
gebeuren terwijl zij op school zat.
Dit meisje volgde Praktijkonderwijs, waardoor ze vrijwel
geen huiswerk had. De belangrijkste rol van de mentor
was in dit geval het sociaal-emotioneel welzijn monitoren,
het zelfvertrouwen van het meisje vergroten en zorgen
dat ze naar school bleef gaan.
Dit is goed gelukt, ze slaapt nu in haar eigen kamer in
haar eigen bed en is over naar de 2e klas.
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INZET VAN VRIJWILLIGERS
School’s cool is een organisatie die al jarenlang draait op de inzet van vrijwilligers in het hele land. Dit geldt voor het
lokale en het landelijke niveau. Daarom zijn subsidies en fondsen voor School’s cool van wezenlijk belang.
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Platformbijeenkomsten

De donatie van de VriendenLoterij is speciaal gericht op het professionaliseren
van de organisatie. De donatie wordt concreet besteed aan projecten die
gerelateerd zijn aan wetenschappelijke onderbouwing, doorontwikkeling en
professionalisering van onze organisatie, het merk School’s cool, versterking
van het landelijk bureau en het jubileumjaar 2022. Gedurende 2021 zijn een
aantal projecten van de grond gekomen en ontwikkeld, veel projecten worden
in 2022 verder opgepakt of opgezet.

2022

10 jaar geleden is School’s cool Nederland opgericht, maar het 1e School’s cool
mentoraat is al 25 jaar geleden gestart en wel bij School’s cool Amsterdam.
Daar willen we in 2022 bij stil staan.

Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022
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WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING
School’s cool Nederland heeft in 2020 een denktank samengesteld. De wetenschappelijke denktank heeft diverse
activiteiten opgezet om de kwaliteit van mentoraten bij School’s cool opnieuw te meten. Vanuit de werkgroep is de
behoefte geuit om concreet onderzoek naar effectiviteit te doen en te starten met een concreet en breed gedragen
onderwerp. Door de vestigingen zijn de gebruikte evaluatietools aangedragen, waarbij de wens leeft om deze te
professionaliseren, actualiseren en geschikt te maken voor effectmetingen. Onder studenten van de verschillende
universiteiten is de vraag uitgezet of zij hier in het kader van hun studie onderzoek naar willen doen.
Eén project behelst een effectstudie. Besloten is om eerst drie vestigingen mee te laten doen aan de effectstudie: Delft,
Nijmegen en IJmond. De eerste meting zal in februari 2022 plaatsvinden en de tweede meting eind mei 2022. Zo kan de
ontwikkeling van mentees in deze (korte) periode in kaart worden gebracht en zal er gekeken worden naar differentiële
effecten (denk aan gender en leeftijd van de mentee en het type doel van de mentoring). Eventueel zijn aanvullende
interviews mogelijk voor een ‘mixed method’ studie.
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De School’s cool mentorprogramma methode is aangemeld
bij de databank NJI en er wordt op moment van publiceren
van dit jaarverslag gewacht op de eerste ronde van
feedback.
Ook is een offerte voor een nieuwe Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse (MKBA) aangevraagd. De eerste MKBA uit
2014 wordt in 2022 opnieuw getoetst om de effecten van
School’s cool mentoraten te meten.
De donatie van de VriendenLoterij heeft ons ook
de mogelijkheid gegeven om het proces van
mentoratenbegeleiding bij School’s cool verder te
ontwikkelen. Doel van dit project is om vanuit breed
draagvlak een keuze voor een nieuw volgsysteem te kiezen.
Het faciliteren van een systeem voor (vrijwillig) gebruik van
alle vestigingen voor de begeleiding van School’s cool
mentoraten is een belangrijke stap voor meten en monitoren
van de begeleiding tussen mentor en mentee.

BIJZONDER MENTORAAT

SUCCES
VERHAAL

Een gescheiden gezin met één dochter,
waarbij de vader in het buitenland woonde.
Moeder werkte zeer onregelmatig en was daardoor vaak
weg. Om de leerlinge op te vangen is er een constructie
gemaakt met 3x per week huiswerkbegeleiding en 1x per
week begeleiding door de mentor. De mentor heeft ook
de hele brugklas nauw contact gehouden met de school.
Omdat de leerlinge wel Nederlands sprak maar Frans als
moedertaal had, had ze moeite met enkele vakken op
school vanwege de taal, maar niet vanwege de inhoud
van de vakken. Toen de schoolmentor aangaf dat ze
naar 2 VMBO zou gaan omdat ze “het niet zou kunnen”
is de thuismentor samen met moeder in gesprek gegaan
met school.
Uiteindelijk is de leerlinge bevorderd naar 2 HAVO, waar
ze het prima doet.

Voor veel vestigingen is een geautomatiseerd
mentorvolgsysteem een essentiële tool voor het monitoren
van mentoraten, omdat door groei het gebruik van
Excel hiervoor niet meer geschikt is en voldoet aan de
wensen van de hedendaagse mogelijkheden. Een goed
mentorvolgsysteem ondersteunt vestigingen in het koppelen,
begeleiden en evalueren van mentor en mentee duo’s. Het
traject van inkoop voor dit systeem loopt nu en wordt ook
technisch verder ontwikkeld in 2022.
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BIJZONDER MENTORAAT

SUCCES
VERHAAL

De donatie van de VriendenLoterij heeft ook het project
‘Naamsbekendheid’ en ‘Merk School’s cool’ van de grond
laten komen. Een aantal projecten is opgepakt om School’s
cool meer bekendheid te geven en het School’s cool
verhaal uit te dragen.
Er is een bureau in de arm genomen dat heeft geholpen
met het neerzetten van een communicatieplan en het
verhaal van de kansenongelijkheid, het impact verhaal van
School’s cool. En daarmee is het een sterk gezamenlijk
verhaal geworden! Daarnaast is een aantal communicatieuitingen ontwikkeld voor gebruik door alle vestigingen
en School’s cool Nederland voor allerlei doeleinden.
Het gaat om wervingsteksten, informatieve teksten en
foldermateriaal.

Een stille, gesloten en introverte zoon met ADD/ASS
problematiek, die slecht presteerde op school.
Hij werd aangemeld in 2 VMBO-T vanwege slechte
prestaties en ouders die niet meer wisten wat ze
moesten doen, zij hadden weinig tot geen vat op hem.
De mentor is vooral bezig geweest op sociaal
niveau, had een moeizame start op het gebied van
communicatie, maar naar mate de tijd vorderde werd
de jongen wat opener. De mentor heeft de jongen leren
schaken, waar hij een talent voor bleek te hebben.

Doelstellingen 2022
Ambitie 2022
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Langzaamaan kroop de leerling uit zijn schulp en dat
werd zowel thuis als op school opgemerkt. Hij begon te
praten en vragen te stellen en gaf toen ook aan dat hij
het op school niet meer zag zitten. Na gesprekken met
ouders, mentor en school is besloten dat hij wel over zou
gaan maar een niveau lager. Daar zit hij nu op zijn plek
en zijn cijfers zijn prima. Op verzoek van de leerling blijft
de mentor dit schooljaar nog betrokken.
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MISSIE
Wij geloven in gelijke kansen voor elk kind, dat ieder kind recht heeft op een succesvolle schoolcarrière,
ongeacht de situatie waarin het kind zich bevindt.
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VISIE
Door kinderen, bij wie het behalen van een schooldiploma
vanwege uiteenlopende omstandigheden niet
vanzelfsprekend is, extra aandacht te geven middels een
(thuis)mentor. Aan de hand van een uitgebreide werving
en screening van de personen, koppelen wij de mentor
en leerling aan elkaar, zodat het kind extra aandacht en
begeleiding krijgt van iemand die goed bij de leerling past.

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Deze mentor trekt ongeveer 1,5 jaar met het kind op door
elke week één tot anderhalf uur met hem/haar door te
brengen. De mentor komt bij het kind thuis en is op de
hoogte van de schoolsituatie. De focus van de begeleiding
ligt op het aanleren van vaardigheden en ontwikkelingen
die het kind nodig heeft om de schoolcarrière goed te
kunnen doorlopen en er zijn voor het kind, zodat het
gezien wordt en een veilige plek heeft om alle vragen die
hij/zij heeft te stellen. Door de duurzame interventie blijkt
de mentor vaak een inspiratiebron en een waardevol
klankbord voor de leerling, waardoor deze meer zelfvertrouwen en zelfregie krijgt.
Om zoveel mogelijk kinderen te helpen breiden we onze organisatie uit door het opstarten van nieuwe vestigingen.
We blijven ons constant ontwikkelen en verder professionaliseren en onderzoeken het effect van onze methoden en
hoe we die steeds verder kunnen verbeteren en kunnen borgen.

Jaarverslag
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Wij zijn een vrijwillige thuismentor organisatie voor kinderen in het basis- en middelbaar onderwijs, die hen
helpt en begeleidt bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het positief afronden van de
schoolcarrière.
Ook is het project ‘Gezonde financiële situatie’ voor de toekomst gestart. School’s cool heeft in het tweede deel van
het jaar het landelijk bureau uitgebreid met een parttime fondsenwerver. Deze aanwinst gaat gepaard met projecten
waarmee School’s cool Nederland aan de ene kant fondsen langdurig aan zich wil binden en aan de andere kant
de lokale vestigingen meer en beter kan ondersteunen op fondsengebied. De fondsenwerver heeft verder aandacht
gegeven aan diverse fondsenaanvragen. De honorering ervan zal in de loop van 2022 hopelijk zorgen voor nog meer
gelden en duurzame verbintenissen in de nabije toekomst.
Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor een sponsorcampagne gericht op bedrijven die vestigingen zelf
regionaal kunnen opzetten. Basis van deze campagne is een succesvol project dat bij de vestiging Westland in
ontwikkeling was, waarbij regionale bedrijven zich als zakelijke sponsor aan School’s cool binden.
Begin 2022 wordt dit project uitgerold.
Dankzij de steun van Stichting Kinderpostzegels heeft School’s cool de mogelijkheid om meer mentoraten aan te
bieden. Er kunnen ook uitbreidingen plaatsvinden op plekken in het land waar leerlingen en scholen nog geen kennis
gemaakt hebben met School’s cool.
De vestigingen en ook het landelijk bestuur van School’s
cool Nederland initiëren deze uitbreidingen. Een van deze
uitbreidingen in 2021 is het project uitbreiding Lelystad
naar Dronten.
Mede dankzij de inspanning van de vestiging in
Schiedam en de hulp van Stichting Kinderpostzegels
heeft School’s cool Schiedam nu ook mentoraten bij
School’s cool Rotterdam. In 2021 zijn er in Rotterdam 8
matches gemaakt.
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NIEUWE WETGEVING

BIJZONDER MENTORAAT

Per 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen
voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen (WBTR). Deze wet geldt voor alle besturen.
Hier zijn de nodige activiteiten en controles voor verricht,
waardoor School’s cool Nederland voldoet aan de eisen van
de nieuwe wet.

Een Niet-Westers allochtoon gezin,
bestaande uit moeder en zoon.

SCHOOLVERLATERS
Het voortijdig Schoolverlaten (VSV) start vaak in de
bovenbouw van het vmbo. De wens van scholen én
gemeente is dit cijfer omlaag te krijgen. Zo heeft ook
School’s cool Arnhem naar mogelijkheden gezocht om ook
14+ leerlingen te begeleiden. Zij wil de zorgcoördinatoren
van die scholen laten meedenken hoe een externe
thuismentor in bepaalde gevallen een positieve bijdrage kan
leveren.
De praktijk zal anders zijn dan bij leerlingen in de
onderbouw. Dat vergt aanpassingen in de aanpak van
mentoren, inpassing in de zorgplannen van de scholen en
kennis van opleidingsmogelijkheden in en na het vmbo.
School’s cool Arnhem gaat komend schooljaar de eerste
ervaringen opdoen.

SUCCES
VERHAAL

Zoon had een VMBO-Kader advies van de basisschool
gekregen, waar moeder het niet mee eens was. Zij
sprak geen Nederlands en begreep het Nederlandse
onderwijssysteem niet, zij wilde dat haar zoon naar
“University” zou gaan.
De mentor heeft moeder en zoon het hele schooljaar
begeleid en de gesprekken met de schoolmentor en
docenten gevoerd. De leerling heeft hij vooral geholpen
op het sociale gebied en bij het plannen en organiseren
van zijn huiswerk.
Qua intelligentie zat er duidelijk veel meer in dan op de
basisschool gezien is, wanneer het mentoraat al in groep
8 was gestart (toen zij naar Nederland kwamen) was
het advies zeker hoger geweest. Nu is hij over naar 2
VMBO-T en mogelijk gaat hij de stap naar HAVO zetten.

Jaarverslag

2021
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SCHOOL’S COOL GAAT GEWOON DOOR
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In 2021 is corona nog niet weg, wat nog steeds gevolgen heeft voor de begeleiding van de leerlingen door de mentoren
bij de verschillende vestigingen. De vestiging Lelystad heeft wat aantallen kinderen betreft niet te lijden gehad van
corona. Natuurlijk wel bij de begeleiding op zich (digitaal, op afstand, mailen, (video) bellen). Maar de deelname van het
aantal kinderen is even groot als in 2020. Dat komt omdat alle krachten van coördinatie, scholen, ouders, thuismentoren
gebundeld zijn door een goede communicatie. Dat is juist in de coronatijd dringend noodzakelijk, maatwerk per gezin met
een thuismentor. Allemaal onder het motto: School’s cool gaat gewoon door en doen dat wat kan.
Vanuit het Rijk (Nationaal Programma Onderwijs) komt er geld beschikbaar voor scholen om achterstanden weg te
werken voor 2,5 jaar van maar liefst 8,5 miljard. Hiervoor heeft School’s cool Nederland communicatiemiddelen gemaakt
voor de scholen die via de vestigingen verspreid konden worden, om zo aandacht te vragen voor onze mentoraten bij
de besteding van deze middelen.

Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

JUBILEA
School’s cool regio Zoetermeer viert in het najaar hun eerste lustrum.
De eerste brugklassers die zij hebben ondersteund hebben dit jaar
eindexamen gedaan!
Ook de locatie Nijmegen viert feest. Zij bestond dit jaar 15 jaar.
De vestiging in De Liemers bestaat inmiddels één jaar. Wat is er al
veel werk verzet. Er zijn door deze vestigingen in 2021 14 scholieren
begeleid, mede dankzij de ondersteuning van Kinderpostzegels. Er is
een bevlogen groep mentoren, deskundigheidsbevordering wordt in
eigen beheer uitgevoerd en de nieuwe website ging live. De organisatie
en mentoren kreeg veel positieve feedback uit de evaluatieformulieren.

Jaarverslag
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DE KRACHT VAN SAMEN

Voorwoord

In juli besteedde RTV Arnhem in het programma ‘De kracht van samen’ aandacht aan School’s cool. In het nieuwsitem
komen collega’s van de Arnhemse vestiging aan het woord. Zij vertellen waar School’s cool voor staat, de impact van
corona op de mentoren en mentees en welke plannen er zijn voor de toekomst. Ook de dertienjarige mentee vertelt wat
School’s cool haar heeft gebracht.

Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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NIEUWE FLYERS
School’s cool Nederland heeft
nieuwe flyers ontworpen en laten
drukken.
Deze flyers kunnen gebruikt
worden voor het uitdelen op
diverse plekken om aandacht
voor School’s cool te vragen en
mentoren en mentees te werven.
Bijvoorbeeld op scholen,
congressen, of activiteiten waar
scholen, mentoren, mentees
en andere belanghebbenden
aanwezig zijn. Alle vestigingen
die interesse hadden, ontvingen
een gratis pakket met 1.000
flyers met daarop de naam en
contactgegevens van de eigen
vestiging.

In 2022 al 25 jaar dé aanbieder
in 1-op-1 thuismentoraten met
30 School’s cool vestigingen

1-op-1 thuismentoraat
Nog niet bij jou in de buurt?
Neem contact op via schoolscool.nl

voor basis- en middelbare scholieren

Wij geloven in gelijke kansen voor ieder kind.
Dat ieder kind recht heeft op een succesvolle schoolcarrière,School’s
ongeacht cool draagt bij aan…
de situatie waarin het kind zich bevindt. Helaas is dit niet voor iedereen
• Bestrijding kansenongelijkheid
vanzelfsprekend. Daarom verbindt School’s cool vrijwillige (thuis)mentoren
• Vergroten
aan kinderen die vanwege uiteenlopende redenen extra aandacht
kunnen plezier en veerkracht van
leerling
gebruiken tijdens hun schoolperiode. De begeleiding is altijd opde
basis
van
een helder geformuleerde vraag, waardoor er een doelgerichte• interventie
Vergroten van het zelfvertrouwen
plaats kan vinden. We richten ons op de mogelijkheden in plaats van de
• Vermindering voortijdig schoolverlaten
onmogelijkheden, want wij geloven dat elk kind de potentie heeft een
• Vergroten diplomakansen
schooldiploma te behalen en daarmee betere kansen in het leven.
• Meer kans op werk en een hoger loon

>1.200

mentoraten per jaar
Professionele organisatie met
meer dan 70% vrijwilligers

Uitgebreide

werving en screening

voor de juiste match
De mentor komt bij
het kind thuis en is
op de hoogte van
de schoolsituatie

Gelijke kansen voor ieder kind, dat wil jij toch ook?
Samen werken we naar een passend mentoraat voor
ieder kind dat wel een extra steuntje kan gebruiken.
www.schoolscool.nl
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SAMENWERKING MET GEMEENTEN

Voorwoord

Gemeente Nijmegen en Wijchen hebben laten weten vertrouwen te hebben in het School’s cool concept en de
samenwerking ook de komende drie jaar voort te willen zetten. Zo kunnen nog meer jongeren in de regio Nijmegen een
mentor krijgen. Verder heeft de vestiging Nijmegen een promotievideo laten maken tijdens hun 15-jarig jubileum event.
Een vrolijk en inspirerend filmpje waarin kinderen en mentoren vertellen over hun ervaringen.

Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun

OOK SINTERKLAAS WORDT DOOR
SCHOOL’S COOL VESTIGINGEN INGEZET.

Wat een verassing was dat!
Er lag een pakketje bij ons op de deurmat.

De Goedheiligman bracht bijvoorbeeld een bezoekje
aan de kinderen in Nijmegen. Alle 150 School’s cool
leerlingen werden verrast met een cadeautje dat
mogelijk werd gemaakt namens de Rotary.

Het was voor ..., wie zou dat cadeautje hebben gebracht?
Deze jongeman was erg verrast! Wie had dat nou gedacht?

Platformbijeenkomsten

De Sint bracht namens School’s cool een mooi spel.

Jaarvergadering

Dat waarderen ze bij deze familie wel!

Interview - Angelique Sanders

Wat ontzettend attent vinden wij dit,
helaas kunnen jullie onze glimlach niet zien,

Fondsen

Maar... jullie krijgen van ons een dikke 10!

Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

DAG VAN DE VRIJWILLIGER

Jaarverslag

2021

Op 7 december stonden we stil bij de dag van de vrijwilliger.
Zonder alle inzet van al onze vrijwilligers zou School’s cool niet
zijn wat het nu is. Een enorme pluim voor hen allemaal!
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PERSBERICHT
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten

THUISMENTORAAT BEANTWOORDT GROEIENDE BEHOEFTE AAN EXTRA BEGELEIDING VOOR
SCHOLIEREN

Vrijwilligersorganisatie School’s cool biedt nog meer kinderen thuismentoraat dankzij
schenking VriendenLoterij
De coronacrisis heeft grote impact op het leven van (kwetsbare) kinderen en jongeren en juist nu is de rol
van de mentor, docent en coach bepalend voor de leermotivatie, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud
Docenten Academie en KBA Nijmegen. Dit ziet vrijwilligersorganisatie School’s cool terug in het stijgende aantal
aanvragen van scholen voor extra sociaal-emotionele begeleiding voor leerlingen. Om aan deze groeiende
behoefte te voldoen, breidt School’s cool haar landelijke dekking dit jaar uit. Dankzij een schenking van de
VriendenLoterij kan de organisatie nieuwe vestigingen openen en extra mentoraten inzetten, om zo nog meer
kinderen, die het nodig hebben, met een thuismentor te begeleiden naar een succesvolle schoolcarrière.

Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022

School’s cool koppelt jaarlijks ruim 1200 leerlingen aan een vrijwillige mentor en samen werken zij aan het zelfvertrouwen
van de leerling en proberen zij plezier in het werken aan school te brengen. Leerlingen kunnen om verschillende redenen
in een fase komen waardoor het op school even niet lekker loopt: een scheiding van ouders, gepest worden, het gaat
gewoon even niet goed of moeite hebben met school gerelateerde zaken zoals agendaplanning. Een school kan dan
voor de leerling een aanvraag doen om hem of haar via een mentoraat van School’s cool te begeleiden tijdens deze
lastige fase. Gedurende een periode van (meestal) anderhalf jaar komt de mentor één tot anderhalf uur per week bij de
leerling thuis. Er ontstaat een vertrouwensband tussen mentor en leerling en samen werken zij stap voor stap aan het
verbeteren van situatie, met betrokkenheid van ouder(s) en school.

Ambitie 2022

Jaarverslag

2021

Uitbreiding en innovatie
Om aan de groeiende vraag naar extra begeleiding tijdens lastige periodes te voldoen, is het van belang dat op plekken
waar dat nodig is, meer thuismentoren beschikbaar zijn. School’s cool kan met de schenking van de VriendenLoterij
opschalen en haar landelijke dekking uitbreiden. School’s cool opent dit jaar zeven nieuwe vestigingen, waardoor
ongeveer honderd extra mentoraten kunnen worden ingezet, ook in delen van het land waar de organisatie nu nog niet
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actief is. Daarnaast neemt het landelijk bureau van School’s cool verdere stappen om de organisatie nog steviger neer
te zetten: aandacht geven aan wetenschappelijke onderbouwing, het vergroten van naamsbekendheid en het verder
ontwikkelen van initiatieven zoals e-mentoring. Omdat de mentor in de coronatijd niet altijd meer tot achter de voordeur
komt en het intensieve contact noodzakelijk blijft, is juist die innovatie nu van groot belang.
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun

“We zijn ontzettend blij met de donatie van de VriendenLoterij. Hierdoor kunnen we School’s cool nog steviger en
breder neerzetten voor de toekomst, waardoor nog meer kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben”, aldus Marian
Konijn, voorzitter van School’s cool Nederland.
Dorine Manson, Managing Director van de VriendenLoterij: “Juist in deze coronatijd waarin fysiek onderwijs slechts
deels mogelijk is, wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is om goed onderwijs en de juiste begeleiding te krijgen.
Daarom is het werk van School’s cool zo waardevol. Het draagt bovendien bij aan gelijke kansen voor ieder kind en daar
hechten wij vanuit de VriendenLoterij grote waarde aan. Wij zijn trots dat wij School’s cool dankzij de deelnemers van de
VriendenLoterij kunnen steunen, zodat nog meer kinderen de hulp en begeleiding kunnen krijgen die zij nodig hebben.”

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag

2021
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MENTORATEN
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij

Na de daling van 2020 door de coronacrisis is het aantal mentoraten in 2021 weer gestegen, zowel ten opzichte van 2020
als van het jaar 2019. De vestigingen konden de tweede lockdown goed opvangen en waren inmiddels bedreven in het
bedenken en uitvoeren van alternatieve manieren om het mentoraat uit te voeren.
Veel vestigingen lieten een stijging van het aantal mentoraten zien en ook door de uitbreiding van het aantal vestigingen liep
het cijfer op. Zo startten in 2021 de vestigingen Alkmaar, De Liemers, Dronten en Katwijk en breidde het aantal gemeenten
in Friesland uit met Tietjerksteradeel, Achtkarspelen en Amsterdam!

Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun

2021

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering

2017

2018

Interview - Angelique Sanders

2019
- 22%

2020
- 7,3%

+ 46%

+ 46%

Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022

1088

848

1239

1148

1683

Ambitie 2022

Jaarverslag
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VESTIGINGEN
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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Op dit moment zijn 28 School’s cool vestigingen actief in 25
gemeenten en de locatie Fryslân bedient de totale provincie.
Alkmaar
Amsterdam e.o.
Arnhem
Berg en Dal
Bodegraven/Reeuwijk
de Liemers
Delft
Den Haag
Dronten
Friesland
Gouda en Waddinxveen
Haren
Hoogezand
IJmond
Leiden,

2
761
56
0
0
21
70
33
11
60
56
0
1
27
33

+ Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude

Lelystad
Nijmegen - Wijchen - Lingewaard
Rotterdam
Schiedam
School’s cool Lekstroom
Utrecht
Westland
Zoetermeer
Zwolle
TOTAAL

120
182
8
11
76
63
40
35
17
1683

Nog meer kinderen, gelijke kansen
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ZORGEN VOOR EEN STABIELE FINANCIËLE BASIS
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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INTERVIEW MET BENJAMIN BRAUN – FONDSENWERVER
1. Waarom heb je gereageerd op de
vacature Fondsenwerver bij School’s
cool Nederland?
School’s cool bestaat bijna 25 jaar en is
erg succesvol in wat ze doet. Dat fondsenwerving op
een centraal en op lokaal niveau moest groeien en
gestructureerd moest worden en mee moest gaan
groeien met de rest van de organisatie, trok me erg.
Uiteraard zijn er op fondsenwervend gebied veel
mogelijkheden die nog onderzocht kunnen worden.
Waar we nu vooral de relatie met vermogensfondsen
aangaan, waar nog erg veel mogelijkheden liggen,
gaan we komende periode onderzoeken of we ook
bedrijven kunnen betrekken bij School’s cool. Dat gaan
we op lokaal niveau doen, met ondersteuning vanuit het
hoofdkantoor. Vanuit die situatie gaan we weer kijken
naar nieuwe mogelijkheden. En dat is mijn uiteindelijke
doel: zorgen voor een stabiele financiële basis,
voortkomend uit fondsenwervende activiteiten, waar
School’s cool jarenlang van kan gaan profiteren.
2. Waarom zouden fondsen juist School’s cool
moeten ondersteunen?
De fondsen moeten School’s cool ondersteunen, omdat
wij kinderen helpen die dit nodig hebben en die deze
kans anders niet gekregen zouden hebben, om hen

zo het zelfvertrouwen en de kennis te geven om door
te groeien naar een volgende stap in hun leven. Door
deze kinderen te helpen op zoveel plekken in Nederland
profiteren indirect zoveel mensen, dat School’s cool
ondersteunen met een donatie eigenlijk gewoon de enige
optie zou moeten zijn.
3. Wat is jouw persoonlijke gevoel bij het project
School’s cool?
Als ik zie hoe bevlogen zoveel mensen aan de
organisatie School’s cool bouwen, hoe oprecht ze
aan het werk zijn om zoveel mogelijk kinderen te
ondersteunen en helpen en hoe goed dit gaat op zoveel
locaties in heel Nederland, dan krijg ik daar oprecht een
enorm goed gevoel bij. Ik ben er trots op om onderdeel
te mogen zijn van het project School’s cool.
4. Als je een dag ‘de baas’ van School’s cool
Nederland zou zijn, wat zou je dan veranderen?
Ik zou niets willen veranderen. Ik zou iedereen die dag
benaderen en benadrukken hoe enorm blij we zijn dat ze
zich zo met hart en ziel inzetten voor de organisatie. Ik
zou iedereen zeggen dat dit enorm gewaardeerd wordt
en dat we hopen dat iedereen dit nog heel lang blijft
doen. En dan zou ik exact dezelfde koers inzetten als
waarop we nu zitten ook.
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PLATFORMBIJEENKOMSTEN
Voorwoord
Organisatie

School’s cool Nederland organiseert ieder jaar platformbijeenkomsten waarbij de vestigingen onderling kennis delen,
ervaringen uitwisselen en informatie vergaren. Ook vindt elk jaar in november de jaarvergadering plaats waarin met
de vestigingen wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en een blik vooruit wordt geworpen op het komende jaar.

2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij

De eerste platformbijeenkomst van 2021 vond plaats op 17 maart.
Tijdens deze bijeenkomst werd de donatie van de VriendenLoterij besproken en hoe deze ingezet gaat worden.
De deelnemers werden in 3 breakout rooms geplaatst waar per groep werd gebrainstormd over;

Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders

1. Fondsen voor de toekomst
2. Wetenschappelijke onderbouwing
3. Het verhaal van School’s cool – onze boodschap naar buiten
Het blijkt dat er door de vestigingen veel waarde wordt gehecht aan het belang van een landelijke organisatie met een
landelijke uitstraling, om een zo groot mogelijke impact te kunnen hebben en landelijke draagkracht te krijgen. Hiervoor
is het ook belangrijk om het wetenschappelijk onderzoek zo breed mogelijk te doen, eventueel zelfs internationaal.

Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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Op 2 juli werd bij de platformbijeenkomst het werken tijdens de coronacrisis besproken en geëvalueerd.
De vestigingen vertelden over hun ervaringen middels de vragen
1. Waar liep je het meest tegen aan door corona?
2. Wat zou je, met de kennis die je nu hebt, anders doen?
3. Wat hou je vast wat je met corona bent begonnen?
Bij vraag 1 werd voornamelijk het ontbreken van live contact met scholen en gezinnen genoemd bij zowel het
matchen van mentoren aan mentees als gedurende het mentoraat. Online kennismakingen bleken wel praktisch
qua tijdsinvestering maar fysiek blijft de voorkeur houden.
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De nu opgedane kennis zou bij een volgende lockdown, vraag 2, leiden tot meer kwaliteit met betrekking tot online
trajecten. Omdat leerlingen al zoveel online zijn zou de focus moeten liggen op offline activiteiten en voorzieningen
waarbij mentoren en mentees elkaar wél kunnen blijven ontmoeten.
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht

Corona heeft ook wat opgeleverd (vraag 3): informatiebijeenkomsten voor mentoren worden nu bij sommige vestigingen
standaard online gegeven, waar dat voorheen fysiek was. Het scheelt enerzijds tijd en anderzijds kan de mentor-in-spé
zelf beslissen op welk moment hij of zij het filmpje bekijkt. Ook wordt er veel meer informatie onderling gedeeld tussen
de vestigingen en kan er sneller een korte bespreking online gepland worden, waar voorheen mensen fysiek bij elkaar
moesten komen.

Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun

De platformbijeenkomst van 3 november stond in het teken van evaluatie-instrumenten.
Bij alle vestigingen zijn de evaluatie-instrumenten die zijn gebruikt geïnventariseerd, met als doel uiteindelijk tot één
evaluatie-instrument te komen om resultaten ook met elkaar te kunnen vergelijken. Er blijken door het land heen diverse
methodes van evalueren gebruikt te worden en er is duidelijk behoefte aan een landelijke eenheid.

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de Doelentool
gepresenteerd die ontworpen is door een stagiaire
van de School’s cool vestiging Leiden e.o., nu
inmiddels vaste kracht.

Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

De Doelentool is een middel waarmee de mentor
en de mentee gezamenlijk kunnen vastleggen waar
aan gewerkt gaat worden op het gebied van Gevoel,
Identiteit, School en Sociaal. Door middel van het
SMART model worden de doelen, die middels vragen
worden vastgesteld, concreet gemaakt.

SMART DOELEN
Het product ondersteunt jullie bij het SMART maken van de doelen. Het invullen van het product zorgt
ervoor dat de doelen concreter worden. Onderstaand model kan hier extra bij helpen. SMART-doelen
geven een duidelijk beeld wat een jongere wil bereiken. Dit geeft meer duidelijkheid bij het evalueren van
de doelen. Wees daarbij niet te kritisch op de jongere. De doelen moeten voor hem te begrijpen en te
behalen zijn. Stel vooral vragen en ga met elkaar in gesprek.

Voorbeeld:
Ik stel vragen aan de leerkracht als ik iets niet begrijp tijdens een les, zodat ik niet vastloop tijdens het
leren van een toets. Dit wil ik hebben gehaald over 3 maanden.

S

Specifiek

Aan welk doel wil je precies werken?

M

Meetbaar

Waaraan kun je zien dat je doel behaald is?

A

Acceptabel

R

Realistisch

Lukt het om de stappen te zetten om je doel te halen?

T

Tijdsgebonden

Wanneer moet het doel behaald zijn?

Waarom wil je aan dit doel werken?

www.schoolscool.nl
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JAARVERGADERING
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun

De jaarvergadering vond dit jaar plaats op 24 november. Het werd een mooie bijeenkomst waarvoor de vestigingen
vooraf hadden aangegeven waar zij trots op waren, wat nog aandacht behoeft en wat daarvoor nodig is.
Van die uitkomsten is een inventarisatie gemaakt waarmee we aan de slag gaan en we de ontwikkelpunten gebruiken
voor een verdere professionalisering. Samen met de resultaten van 2021 en de vooruitblik naar 2022 vanuit School’s
cool Nederland leverde dat een goed beeld op van wat ons het afgelopen jaar bezighield en straks onze aandacht zal
gaan opeisen.
Dit alles werd afgewisseld door gastspreker Willem-Jan de Gast, die ons een inkijkje gaf in de veranderende wereld van
de vrijwilliger, ons kennis liet maken met de VUCA wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity) en termen als
“popel-vrijwilligers” en “vloeibare vrijwilligers” introduceerde.

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022
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NA DE EERSTE KENNISMAKING METEEN ENTHOUSIAST
Voorwoord

INTERVIEW MET ANGELIQUE SANDERS – SCHOOL’S COOL DE LIEMERS

Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten

1. Per wanneer is School’s cool
De Liemers van start gegaan?
Op 7 december passeerde onze
oprichtingsakte bij de notaris, schreven we ons in bij
de Kamer van Koophandel en konden vervolgens een
zakelijke bankrekening openen. We konden officieel
aan de slag! In mei 2021 ondertekenden we het
samenwerkingscontract met School’s cool Nederland.

Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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2. Met hoeveel personen runnen jullie de vestiging?
Met 3 personen: ik ben voorzitter, een oud-collega werd
penningmeester en we hebben een bestuurssecretaris
die tevens mentorcoördinator is.
3. Waarom heb je ervoor gekozen School’s cool
De Liemers op te richten of je erbij aan te sluiten?
De rector van een van de Liemers VO-scholen vertelde
mij dat hij School’s cool een prachtige voorziening
vond. Hij zou graag zo’n voorziening in de Liemers
hebben en bracht me in contact met de voorzitter van
School’s cool Arnhem, die hij goed kende. Ik was na dat
kennismakingsgesprek meteen enthousiast en nam het
op me om een stichting in De Liemers op te richten.

Samenwerkingscontract ondertekend!
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Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun

4. Een mooie anekdote of kort succesverhaal
van een mentoraat
Dat begeleiding door School’s cool voor sommige
kinderen het verschil kan maken laat het volgende
voorbeeld zien. Het betreft een jongen met een
niet-Nederlandse achtergrond die in verschillende
landen heeft gewoond. Thuis wordt geen Nederlands
gesproken.
Van de basisschool kreeg hij een vmbo-basis advies
omdat hij weinig van zichzelf liet zien, (al vanaf heel jong)
niet communiceerde, geen vrienden maakte en men
zich zorgen maakte over zijn motivatie. Mede door de
niet-Nederlandse achtergrond is niet gezocht naar de
oorzaak van dit gedrag.

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen

Op het vmbo is ingezet op aanwezigheid en deelname,
monitoring door de orthopedagoog, aanbod van NT2
(Nederlands als tweede taal) en de mogelijkheid tot meer
sportlessen omdat hij bij de mentor aangaf dat hij van
sport houdt.

Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

De mentorcoördinator zag tussen het moment dat zij
hem voor het eerst sprak en het moment dat hij aan de
slag ging met de mentor een jongen die veranderde
van weinig perspectief naar toekomstperspectief. Hij
wil daar graag aan werken.

SUCCES
VERHAAL

Zijn thuismentor schreef het volgende:
Hij blijkt ijverig en heeft geen hulp nodig bij het
plannen. Niet dat hij altijd alles af heeft, hij blijft ten
slotte wel een puber. De eerste 6 weken is hij vooral
geholpen met zijn huiswerk. Omdat hij eigenlijk weinig
hulp bij huiswerk nodig heeft, heb ik uitgebreid met
hem gesproken over zijn toekomst en welke doelen
we hebben met de begeleiding. Hij wil graag naar
vmbo kader en hij wil zich beter kunnen uitdrukken;
hij wil soms wel iets zeggen, maar heeft er niet altijd
de woordenschat voor.
Omdat hij dol is op sport en vooral op voetbal, heb
ik eerst lijsten gezocht met voetbalwoorden. Daar
was hij erg enthousiast over. Verder hebben we
woorden gezocht bij emoties, bij groenten en fruit, bij
lichaamsdelen. We zijn nu bezig met schooltaal (er is
een basislijst schooltaalwoorden vmbo per vak).

Jaarverslag
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FONDSEN
Voorwoord

2021 is een prachtig jaar geweest voor School’s cool Nederland. We hebben een mooie aanvraag
bij de VriendenLoterij ingediend en in maart hebben hierop een positief bericht gekregen.

Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten

VRIENDENLOTERIJ
De VriendenLoterij gaf School’s cool Nederland een eenmalige donatie van 200.000 euro. Het doel van
de donatie is bedoeld om onze organisatie verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Wat kunnen
we veel bereiken met deze prachtige donatie, zodat wij een steeds meer waardevolle rol kunnen spelen
in de ondersteuning voor al onze vestigingen in het land die dagelijks de mentoraten verzorgen.

KINDERPOSTZEGELS

Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022

Ook in 2021 is Kinderpostzegels Nederland voor ons een hele belangrijke samenwerkingspartner
gebleken De aanvraag voor 2021 van 137.500 euro, die is gehonoreerd, is bestemd voor het project
“minder witte vlekken in Nederland voor School’s cool”. Hierdoor hebben wij, samen met onze
vestigingen in gebieden waar wij nog niet vertegenwoordigd waren nieuwe mentoraten kunnen
starten. Ook zijn hierdoor nieuwe vestigingen van start kunnen gegaan.
Net zoals andere jaren hebben wij van Youbedo een % ontvangen van de opbrengsten uit de
verkoop van boeken.

Ambitie 2022

Door de invoer van een donatieknop op onze landelijke website hebben wij een bedrag bijna
€ 2.000,= aan donaties ontvangen van diverse, soms anonieme, gulle gevers.
Onze dank voor ieders steun is groot!

Jaarverslag
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA
Voorwoord

Na voorstel resultaatbestemming

31 dec 2021 €		31 dec 2020 €

Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij

Vlottende activa		
Vorderingen
Handelsdebiteuren
20.550		7.125
Overige vorderingen
13.634		
21.488

Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten

Liquide middelen

34.184		28.613
201.658		
43.463

TOTAAL

235.842		72.076

Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders

PASSIVA

Fondsen

Na voorstel resultaatbestemming

Staat van baten en
lasten over 2021

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve

31 dec 2021 €		31 dec 2020 €

25.894		48.977

Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag

2021

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige verbonden partijen
Overige schulden
Overlopende passiva

TOTAAL

7.221		2.036
27.509		
10.813
170.618		
7.500
4.600		
2.750
209.948		23.099
235.842		72.076
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TOELICHTING OP BALANS
VORDERINGEN
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun

31 dec 2021 €		31 dec 2020 €
Debiteuren
Debiteuren - vorderingen op vestigingen
Overige vorderingen
Nog te ontvangen bijdrage KPZ 2020
Nog te ontvangen afrekening OF

TOTAAL

20.550		

7.125

2.533		
21.488
11.101		
13.634		21.488
34.184		28.613

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders

Banktegoeden
RABO Betaalrekening
RABO Spaarrekening

162.558		
39.100		

TOTAAL

201.658		43.463

866
42.597

Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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EIGEN VERMOGEN
Continuïteitsreserve
Totaal

31 dec 2021 €		31 dec 2020 €
25.894		48.977
25.894		48.977

Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering

Continuïteitsreserve
Stand 1 januari
Onttrekkingen via baten en lasten
Toevoegingen via baten en lasten
Stand 31 december
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige verbonden partijen
Nog te betalen SKN bijdragen aan Vestigingen 2020
Nog te betalen SKN bijdragen aan Vestigingen 2021

48.977
-23.083
25.894

7.221		2.036
10.813		
10.813
16.696		
27.509		10.813

Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Overige schulden
Nog te besteden bijdrage Oranjefonds
Nog te besteden bijdrage Vriendenloterij

Overlopende passiva
Te betalen accountantskosten
Totaal

Jaarverslag
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-		
7.500
159.314		
159.314		7.500

4.600		

2.750

209.948		23.099

Toelichting
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar. School’s cool Westland heeft de
middelen van Stichting Kinderpostzegels niet aangewend aangezien er voldoende andere financiële middelen waren
om de activiteiten te financieren. De reeds betaalde voorschot zal worden terugbetaald aan School’s cool Nederland. In
overleg met Stichting Kinderpostzegels zal de aanwending van dit bedrag nader bepaald worden. Indien geen concrete
afspraken over de besteding zullen volgen zal dit bedrag worden terugbetaald aan Stichting Kinderpostzegels.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun

Begroting 2021 €
362.027
22.600
384.627

2021 €
149.948
8.225
158.173

2020 €
112.203
19.910
132.113

350.027

109.225

98.422

19.000
1.500
4.250
8.900

49.343
212
4.387
18.092

18.382
325
2.484
6.989

383.677

181.259

131.202

950

-23.086

911

-

3

3

Resultaat

950

-23.083

914

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds OranjeFonds

950
-

-23.083
-

915
-

Bestemd resultaat

950

-23.083

914

Giften en baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der exploitatiebaten
Verstrekte bijdragen aan vestigingen
Overige bedrijfskosten
Exploitatiekosten
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021

Som der exploitatielasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENVERWERVING
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij

Ontvangsten
Bijdrage St Kinderpostzegels t.b.v. regio’s
Bijdrage St Kinderpostzegels t.b.v. SsC NL
Afrekenverlies St Kinderpostzegels bijdrage 2020
Bijdrage Vriendenloterij
Bijdrage Oranjefonds t.b.v. vestigingen
Donaties

149.948

Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering

88.696
10.000
-10.180
40.686
18.601
2.145

Overige bedrijfsopbrengsten
Jaarlijkse bijdragen vestigingen
Onterechte baten Schiedam
Bijdrage Samenwerkingsverband Alkmaar
Bijdrage Samenwerkingsverband Dronten

Interview - Angelique Sanders

8.125
-2.900
1.500
1.500
8.225

Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021

Som der baten

158.173

Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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VERSTREKTE BIJDRAGEN AAN VESTIGINGEN
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen

Verstrekte bijdragen aan vestigingen
SKN Friesland
SKN JES/Leiden
SKN B4You/Schiedam
SKN Arnhem
SKN Telstar/IJmond
SKN Lelystad
OF - Utrecht Taal doet meer
OF - Berg en Dal - Forte Welzijn
OF - Leiden - St JES

Interview - Benjamin Braun

30.000
12.000
22.500
15.000
1.696
7.500
6.843
6.843
6.843
109.225

Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering

Saldo baten minus verstrekte bijdragen vestigingen

48.948

Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 2021
2021 €
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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2020 €

Exploitatiekosten
Kosten Landelijk coördinator
Kosten Fondsenwerving
Platformbijeenkomsten

29.972
16.841
19.371
4.598
1.543
49.343
22.982
Auto- en transportkosten		
Reiskosten
212
325
		
Kantoorkosten		
Automatiseringskosten
3.043
2.291
Kantoorkosten
1.344
193
4.387
2.484
		
Algemene kosten		
Accountantskosten
5.450
Notariskosten
1.171
2.292
Overige kosten
8.865
1.008
Bankkosten
479
196
Verzekeringen
190
185
Bestuurskosten
1.937
166
Afboeken debiteuren
3.142
18.092
6.989
		
TOTAAL
72.034
32.780
Rentabaten banken
Financiële baten en lasten (saldo)

3

3
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BEGROTING 2022
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders

Lasten
Vriendenloterij
Wetenschappelijke onderbouwing
Doorontwikkeling en professionalisering
Merk School’s cool
Versterken landelijk bureau
Jubileum
Totaal kosten Vriendenloterij
Stichting Kinderpostzegels
Bijdrage SKN aan vestigingen
Bijdrage SKN aan Nederland
Administratie en accountantskosten

Totale projectkosten

Baten
Bijdrage Vriendenloterij

172.921

Totaal baten Vriendenloterij

172.921

19.500
27.500
51.000
48.000
26.921
172.921

136.720
4.600
4.500
145.820
318.741

Stichting Kinderpostzegels
Bijdrage SKN aan vestigingen
Bijdrage SKN aan Nederland
Administratie en accountantskosten

Totale projectkosten

136.720
4.600
4.500
145.820
318.741

Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021

Algemene Kosten landelijk

53.600

Baten samenwerkingsovereenkomsten
Nieuwe vestigingen 2 x 1500
Nieuwe vestigingen tweede jaar 3 x 1000

3.000
3.000

Doelstellingen 2022

Baten jaarlijkse bijdragen vestigingen
Bijdragen 2022

Ambitie 2022

Donaties
Donaties (YouBeDo)
1.500
Overige opbrengsten (a.g.v. fondsenwerving) 25.000
Overige donaties
4.500
31.000

Jaarverslag
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16.600

Totaal lasten

372.341

Totaal baten

372.341
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DOELSTELLINGEN 2022
Voorwoord
Organisatie
2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering

merk
Uitdiepen communicatieplan
Content en beeldbank opzetten
Jubileum in september

2022 LEVEL NEXT
Doen wij met elkaar
Projectmatige aanpak
Landelijk secretariaat

Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021
Doelstellingen 2022

landelijk bureau
Doorontwikkeling landelijk bureau
Projectmanagement uitwerken
Uitwerken office- en communicatie functie

Ambitie 2022

wetenschap methode
Effectstudie evaluatie-instrumenten
MKBA 2022
Effectieve interventie bij NJI
Onderzoeksplan met follow-up

blijvers
nieuwsbrief 6x per jaar
platformbijeenkomsten 2x per jaar
intervisie per zoom 2x per jaar
samenstelling bestuur en Rvt op orde

digitale omgeving
Data op orde
Mentorvolgsysteem
Website
Digitale omgeving voor e-mentoring

financiën

Jaarverslag
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Doorontwikkeling relatie KPZ
Uitrol plan fondsenwerving
Ondersteuning voor vestigingen bij fondsenwerving

methode en prosessionalisering
Actualisatie handboek
Ontwikkeling e-mentoring
Ontwikkeling kwalitieitsborging
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AMBITIE 2022
Voorwoord
Organisatie

Klaar voor de toekomst en nooit af…!
De afgelopen periode is een stevige groei gerealiseerd. Niet alleen in gebieden waar School’s cool nog niet
vertegenwoordigd was, maar ook qua aantallen bij de verschillende vestigingen. Een tendens om vast te houden.
Rustig en beheerst willen wij ‘witte vlekken’ in bijvoorbeeld Noord-Limburg, Twente en misschien ook zuidwest Brabant
wegwerken. Welke regio volgt daarna? Wordt het Zeeland of toch Drenthe?

2021 in vogelvlucht
Persbericht
Schenking vriendenloterij
Mentoraten en vestigingen
Interview - Benjamin Braun
Platformbijeenkomsten
Jaarvergadering
Interview - Angelique Sanders
Fondsen
Staat van baten en
lasten over 2021

Onze ambitie blijft om echt zoveel mogelijk jongeren de steun van een mentoraat te bieden. Een klus die nooit af is….
Hand in hand met deze groei staat professionalisering van School’s cool Nederland op de agenda. Groei betekent ook
heel simpel veel meer dagelijkse vragen voor landelijk en dus de noodzaak om een landelijk bureau in te richten. Met
een paar uurtjes erbij hier en daar redden wij het niet meer. Datzelfde geldt voor de financiële basis, ons merk en de
communicatie. Alles moet hoe dan ook steviger en structureler op orde. Meer werk dat eigenlijk nooit af is….
Ten slotte merkt School’s cool dat de organisatiestructuur niet meer past. Wij groeien letterlijk en figuurlijk uit ons
‘governance’ jasje. Een vrijwillig hands-on bestuur ondersteund door een landelijk secretarieel medewerker voldoet niet
langer. Dat moet anders…
In 2022 willen wij het gesprek starten over een nieuwe governance structuur. Wat past het beste bij onze ambities en
hoe zorgen wij, bijvoorbeeld, in 2030 voor substantieel meer mentoraten en overal in Nederland een vestiging. Daar
past, verwachten wij, een professioneel landelijk bureau bij met een bijbehorende, adequate bestuurlijke organisatie.
Werk aan de winkel…

Doelstellingen 2022
Ambitie 2022

Jaarverslag
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Marian Konijn

Peter Taks

School’s cool op de kaart zetten
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CONTACT
School’s cool
Marian Konijn
tel.: 06 - 51 82 99 92
www.schoolscool.nl
contact@schoolscool.nl
REDACTIE
Inge Cornelisse-Elsinga
ONTWERP
Sterk in MEDIA
www.sterkinmedia.nl

