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BEDANKT! 
We bedanken namens de leerlingen en  hun ouders van de lichting 2017-2018  alle mentoren, mentorcoordinatoren en  andere vrijwilligers en mensen die zich  voor School’s cool Delft hebben ingezet.

We bedanken ook de organisaties die  ons hielpen de kosten te dekken: Gemeente Delft, Onderwijs Delft v.o.,Fonds 1818, Stichting voor Hulp aan  Delftse Jongeren, Stichting Kinderpost- zegels Nederland, VSB-fonds, Stichting  Boschuysen, Stichting de Lichtboei,  Zonnige Jeugd en Madurodam Kinderfonds.
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Inleiding

Goed onderwijs bereidt kinderen voor op een goede plek in de  
maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook ouders willen het beste  
voor hun kind. Sommige leerlingen en hun ouders hebben moeite om  
op een goede manier belangrijke momenten in hun schoolloopbaan  
vorm te geven, zoals bijvoorbeeld de overgang van basis- naar  
voortgezet onderwijs of bij keuzemomenten. 

Het voorbereiden en maken van deze keuzes kan voor leerlingen ingewikkeld zijn en  
hun ouders zijn niet altijd in staat om ze te helpen daarbij. Wij zetten ons er voor in om  
de kansen voor deze kinderen te verbeteren door ze een mentoraat te bieden. 

Scholen kunnen leerlingen aanmelden van wie de onderwijsresultaten in gevaar dreigen  
te komen, omdat de ondersteuning door de ouders onvoldoende mogelijk is.

Wij helpen kinderen hun kansen te benutten en hun mogelijkheden te vergroten, daarmee 
voorkomen we onderwijsachterstanden. Omdat School’s cool mentoren bij de leerling thuis 
komen, heeft het mentoraat ook effect op de ouders en profiteren broertjes en zusjes ook van 
de aanwezigheid van de mentor. De mentor maakt meer dan het verschil voor de leerling!

61 leerlingen hebben wij in het  
 schooljaar 2017 - 2018 geholpen.
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School’s cool XS

Leerlingen kunnen aan het eind van groep 7 worden aangemeld voor een mentoraat in groep 8. 
De meest genoemde reden waarom de school een leerling voordroeg, was dat ouders de 
leerling onvoldoende konden ondersteunen bij het maken van de schoolkeuze en hun kind niet 
konden helpen bij het huiswerk of met het ontwikkelen van studievaardigheden. 

30 leerlingen zijn voorge-
dragen door 13 verschillende 
Delftse basisscholen.

SCHOOLJAAR 2017 - 2018

 
Uiteindelijk zijn14 leerlingen  
gekoppeld. 

Alle mentoren hebben de introductietraining gevolgd. We hebben  
6 intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Veel mentoren hebben  
regelmatig contact gehad met de leerkracht van groep 8, voor  
overleg over huiswerk, thuissituatie of schooladvies en schoolkeuze.  
Veel mentoren bezochten ook onze themabijeenkomsten.
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School’s cool ‘regulier’ 

School’s cool ‘regulier’, de oorsprong van School’s cool Delft, begeleidt met mentor- 
ondersteuning kwetsbare leerlingen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. 

De mentoraten die starten in het eind van groep 8 om de leerlingen te ondersteunen bij de 
overstap naar de brugklas, kunnen anderhalf schooljaar duren. 

Vrijwel alle basisscholen in Delft hebben 
leerlingen voorgedragen, in totaal 58. 
Voor het eerst meldden ook de basis-
scholen uit Den Hoorn leerlingen aan. 

We hebben 28 leerlingen kunnen  
koppelen aan een mentor. 

SCHOOLJAAR 2017 - 2018

5 van de 20 leerlingen hadden behoefte aan een 
langer mentoraat, zij hebben tot het eind van het tweede 
leerjaar de ruggensteun van hun mentor gehad. 

20 leerlingen uit het schooljaar 
2016-2017 hebben het mentoraat 
voortgezet tot de kerstvakantie van 
het tweede schooljaar, de overige 
leerlingen zijn gestopt omdat de  
ondersteuning niet langer nodig was.
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School’s cool XL

De mentoren bij XL begeleiden leerlingen vanaf de tweede klas op het voortgezet onderwijs  
en bieden ondersteuning in hun schoolloopbaan en bij hun persoonlijke ontwikkeling.  
School’s cool XL staat voor het versterken van onderwijskansen en het succesvol vervolgen 
van de schoolloopbaan, óók op de langere termijn (richting vervolgopleiding). Om meteen te 
kunnen ondersteunen op het moment dat het nodig is kunnen leerlingen het hele jaar door  
bij XL aangemeld worden. De leerlingen die we hebben kunnen plaatsen, kwamen uit  
verschillende leerjaren en van verschillende niveaus. 

De resultaten waren positief: de leerlingen zijn geslaagd, succesvol overgegaan of  
begeleid naar een volgende vorm van onderwijs. Dat laatste vooral bij de leerlingen van  
de Internationale Schakelklas (ISK). We helpen hen bij het leren van Nederlands en hun 
 persoonlijke ontwikkeling. 

De mentor heeft regelmatig contact met de zorgcoördinatoren op school, met de  
klassenmentor, de ouders en/of andere betrokkenen bij de leerlingen. Dit komt de effectiviteit 
van de begeleiding ten goede.

Er zijn in totaal 19 leerlingen (waarvan 6 van de ISK) 
bij het project XL begeleid door een mentor. 

SCHOOLJAAR 2017 - 2018

6



Kwaliteit: Training en Intervisie 

De mentoren werden door de mentorcoördinatoren en projectleiders begeleid.  
De begeleiding vond plaats in intervisiegroepen en soms tussendoor op individuele basis.   
Er zijn intervisiegroepen gestart met vier nieuwe mentorcoördinatoren: Petra Goudappel,  
Han van den Boogaard, Mariette Tol en Marieke Kremers, die dit combineerde met het  
projectleiderschap. We hebben ook afscheid genomen van vier mentorcoördinatoren:  
Willem van Haasteren, Gerda de Kloet, Bregje Voslamber en Mechelien Mulder. Willem en  
Gerda waren vrijwel vanaf de start van School’s cool Delft betrokken bij de organisatie als  
mentor en mentorcoördinator. We zijn ze dankbaar voor hun enorme inzet voor de leerlingen!

Oude en nieuwe mentoren delen hun ervaringen en verhalen met de mentorcoördinatoren en 
hun collega-mentoren tijdens de intervisies en trainingsavonden. Ook dit jaar bleek dat we uit 
hun belevenissen en verhalen de conclusie kunnen trekken dat de een-op-een begeleiding 
gedurende een langere periode in alle gevallen positieve effecten heeft op de leerling.  
De resultaten van de leerlingen in het onderwijs en als persoon bevestigen dit. 

We dringen er op aan dat vrijwilligers deelnemen aan de trainingen die we organiseren.  
Daarom is het extra fijn dat deze trainingen erg worden gewaardeerd. Els Bleijenberg,  
mentor bij School’s cool en al jaren werkzaam in zorg en hulpverlening gaf de training  
‘Afstand - Nabijheid’ over het bewaken van grenzen. Voor leerlingen en mentoren is  
‘leren leren’ heel vaak onderwerp van gesprek. Dit jaar gaf Ankie Remijn van ‘Investeren  
in leren’ de training ‘Meer leren in minder tijd’. Ook is er door Ellen de Looff een training  
verzorgd over het onderwerp ‘Motivatie’; kun je leerlingen motiveren en hoe doe je dat?  
Wat doe je juist niet? De training ‘autisme’ is georganiseerd samen met School’s cool Westland.  
Alle trainingen waren interactief en gericht op de praktijk. 

FEESTELIJKE MOMENT

Alle leerlingen en mentoren kregen op 9 maart tijdens het 
jaarlijkse feest, de Oorkonde voor deelname uitgereikt door 
de wethouder van onderwijs Aletta Hekker. Mede dankzij 
de prettige samenwerking met de scholencombinatie  
Delfland, het Prinsenhof en het Science Centre hebben  
we zowel leerlingen als mentoren een mooi feest met  
diverse activiteiten kunnen aanbieden. Ieder mentorkoppel 
kon kiezen voor een interessante workshop of excursie. 
Een van de workshops was ‘hapjes maken’ en we waren  
superblij dat we daarvoor bij de AH-XL aan de Martinus 
Nijhofflaan boodschappen mochten doen.  
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Wat speelde er in de organisatie?  

Een bijzonder moment was de start na de zomervakantie, toen Marieke Kremers als project- 
leider startte. De zorgvuldige overdracht van een van onze oprichters Joan Koene, die vlak voor 
de zomer afscheid nam, maakte de klus om alle mentoren, mentorcoördinatoren, gewoontes en 
werkwijzen te leren kennen iets makkelijker. Gelukkig heeft Marieke een echt onderwijshart en 
was zij snel ingewerkt. 

Het projectteam was na de zomer dus weer compleet. De organisatie die in 2009 was opgezet, 
bleek stevig en sterk. Mirjam Biegstraaten, de andere oprichter, kon zich met een gerust hart 
gaan bezig houden met haar verdere loopbaan. Ze gaf dit vroeg in het jaar al aan, waardoor we 
ons goed konden voorbereiden op haar komende vertrek.  

In april 2018 hebben het bestuur en projectleiding de toekomst van School’s cool besproken. 
De uitkomsten van dat gesprek zijn dat we ons blijven richten op leerlingen tussen 11 en 18 
jaar, die zonder mentor minder mogelijkheden hebben om hun onderwijskansen te benutten. 
Ook blijven we zoeken naar zoveel mogelijk stabiliteit in en voor de organisatie. Dat willen we 
bereiken door het jaarlijks aantal mentoraten gelijk te houden, de kwaliteit van de mentoraten  
te handhaven en eventueel verder te verhogen, dekking voor kosten aan te vragen bij  
verschillende partijen en waar mogelijk gebruik te maken van subsidieregelingen van de  
rijksoverheid. We werken graag samen met andere partners om onze doelen te realiseren.

Het is voor School’s cool Delft als kleine organisatie van belang flexibel te kunnen werken.  
We hebben besloten om met twee projectleiders te werken, die elkaar zo nodig kunnen  
vervangen. We streven naar flexibiliteit in de financiering van de mentoraten voor de ver- 
schillende soorten leerlingen. We vinden het spijtig om ‘nee’ te verkopen in het ene project, 
terwijl we plek hebben in het andere project. De voortdurende wervingscampagne voor  
nieuwe mentoren vraagt specifieke vaardigheden en ervaring. Daarom hebben we gekozen  
om iemand aan te trekken die mentor-werving en PR als kerntaak heeft. 

AFSCHEID MIRJAM BIEGSTRAATEN

Aan het eind van het jaar werden de vrijwilligers  
in een feestelijk zonnetje gezet. We combineerden 
dit met het afscheid van Mirjam. Op een warme  
en muzikale avond, tijdens het eindfeest voor  
vrijwilligers hebben we Mirjam uitgezwaaid.  
Grote waardering werd uitgesproken voor  
Mirjams inzet, betrokkenheid en haar gedreven-
heid voor de leerling die het nodig heeft.
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Samenwerking

In 2017- 2018 is er een mooie samenwerking tot stand gekomen met Huiswerk enzo en  
Studielab 015. Zo hebben 2 leerlingen, met succes, gebruik kunnen maken van de diensten 
van deze 2 organisaties, tegen een sterk gereduceerd tarief. Dit is een waardevolle aanvulling 
op het reeds bestaande aanbod in Delft voor huiswerkbegeleiding voor onze doelgroep.

We zijn actief lid van het netwerk Informele Zorg- en Opvoedondersteuning Delft. Projectleider 
Ellen de Looff bereidt samen met Vitalis, Homestart en Praktische Thuishulp de periodieke 
themabijeenkomsten voor. Alle organisaties in dit netwerk werken met vrijwilligers, we voeren 
samen acties om vrijwilligers te werven.

We hebben goede contacten met andere organisaties die kinderen een steuntje in de rug  
bieden, zoals Het Talentenhuis, Vitalis, Humanitas. 

De Haagse Hogeschool en de TU-Delft waren ook dit jaar bereid een mail te sturen aan hun 
alumni, de top van deze organisaties spraken in hun mails waardering uit voor School’s cool  
en riepen alumni op om te overwegen zich aan te melden als mentor. Na deze oproep hebben 
zich inderdaad nieuwe mentoren gemeld.

PR en communicatie

School’s cool Delft heeft zo’n 80 vrijwilligers die we goed en regelmatig willen informeren over 
belangrijke ontwikkelingen. Jaarlijks hebben we ook zo’n 50 nieuwe vrijwillige mentoren nodig. 
We hebben de vrijwilligers geïnformeerd met een nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen 
en aankondigingen van bijvoorbeeld trainingen. Onze externe relaties ontvingen een digitale 
nieuwsbrief. We zijn blij dat Mirjam Wilbrink van studioBoven ook onze nieuwsbrieven in stijl 
heeft willen opmaken. 

De werving van nieuwe mentoren vraagt het hele jaar door aandacht. Hoe vaker een potentiele 
mentor School’s cool ziet, hoe groter de kans dat hij of zij ooit daadwerkelijk mentor wordt. 
We adverteren in Delftse kranten en op sociale media. 

Potentiele mentoren zijn actief op het meer zakelijke netwerk Linkedin. Daarom hebben we 
daar een account aangemaakt voor School’s cool Delft.
We hebben op de stagemarkten van de Leidse Hogeschool en de Haagse Hogeschool  
gestaan, bezoekers waren geïnteresseerd in onze flyer en toelichting. Drie stagezoekenden  
zijn mentor geworden. 

333 volgers 426 volgers
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Aantallen mentoraten  

Het aantal mentoraten varieert gedurende het schooljaar. In de eerste maanden lopen ‘oude’ 
mentoraten door, terwijl de nieuwe al starten. De aanmeldingen voor XL komen gedurende het 
jaar op gang, waarna de koppeling zo snel mogelijk plaatsvindt. De aanmeldingen voor XS zijn 
er voor de zomer, maar we hadden niet meteen voldoende mentoren. 

aantal mentoraten 

TELDATUM    TOTAAL

1 september 2017 45 6 7 58
1 oktober 2017 45 8 11 64
1 november 2017 46 11 12 69
1 december 2017 45 10 14 69
1 januari 2018 32 11 15 58
1 februari 2018 32 11 13 56
1 maart 2018 32 11 13 56
1 april 2018 30 12 12 54
1 mei 2018 30 12 10 52
1 juni 2018 30 13 10 53
1 juli 2018 26 11 6 43
1 augustus 2018 23 8 1 32

BESTUUR

Waarnemend voorzitter: Marleen de Wilde (mei 2018 - 
november 2018)
Voorzitter: Angelika Voss (per 1 december 2018)
Secretaris: Caroline Boom
Penningmeester: Jaap van Hal
Bestuurslid: Marleen de Wilde

PROJECTTEAM

Ellen de Looff, projectleider XL
Marieke Kremers, projectleider School’s cool 
Mirjam Biegstraaten, projectleider XS
Toos Thoolen, zakelijk leider

VRIJWILLIGE MENTOR- 
COÖRDINATOREN 2017-2018

Gerda de Kloet
Mechelien Mulder
Nimco Ahmed
Bregje Voslamber
Dick Stammes
Mariette Tol
Han van den Boogaard
Petra Goudappel
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STADSRADIO DELFT

Via Stadsradio Delft hebben Mirjam en Dick hun enthousiasme en betrokkenheid op de  
luisteraars overgebracht. We hopen zo nieuwe mentoren te werven!

Maatschappelijk effect 

Naast een direct effect op de onderwijsresultaten, heeft een mentoraat een maatschappelijk 
effect doordat mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken, elkaar  
intensief ontmoeten. We hebben de woonadressen van alle mentoren en leerlingen van de 
afgelopen jaren, 2010 - 2018 in beeld gebracht. 

ADRES  MENTOR  LEERLING

Rijswijk 6 4 
Den Haag 27 4 
Binnenstad 9 5 
Vrijenban 11 22 
Hof van delft 31 15 
Voordijksehoorn 23 40 
Tanthof west 9 10 
Tanthof oost 9 13 
Voorhof 6 42 
Buitenhof  15 95 
Wippolder 14 26 
Pijnacker/Nootdorp 7 3 
overig 6 2 

Sommige vrijwilligers zijn 
een paar jaar achter elkaar 
mentor geweest, daarom is 
het aantal leerlingen groter 
dan het aantal mentoren.
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KIND CENTRAAL AWARD 2018

In december 2017 werd bekend dat School’s cool Nederland genomineerd was door het  
‘Vergeten Kind’ voor de Kind Centraal Award 2018.Het Vergeten Kind reikt de Kind Centraal 
Award sinds 2014 uit aan een organisatie, initiatief of persoon die zich buitengewoon inzet  
voor de ruim 100.000 kwetsbare kinderen die opgroeien in multi-probleemgezinnen.

In 2018 is de Award uitgereikt aan het beste maatjesproject dat zich inzet voor kinderen en 
jongeren die in kwetsbare omstandigheden opgroeien en welke het meest aansluit bij het  
campagnethema 2018 van Het Vergeten Kind: ‘Een klein gebaar van oprechte aandacht maakt 
de wereld van verschil’.
 
Delft heeft landelijke School’s cool vertegenwoordigd. In de Kerstvakantie zijn de project- 
leiding, een mentorcoördinator, een mentor én 2 leerlingen geïnterviewd door de Jongerenraad 
van ‘Het Vergeten Kind’. Onder het genot van oliebollen en limonade werd vooral de  
2 leerlingen veel gevraagd.

Na een maand ontvingen we de uitnodiging voor de uitreiking van de Award. We zaten bij de 
laatste 3, gekozen door de Kinderombudsman, Kinderpostzegels en Jeugdzorg Nederland.  
We reisden vol spanning af naar de de Vondelkerk in Amsterdam. Daar was de uitreiking met 
ambassadeurs Johnny de Mol, Jamai Loman, Juvat Westendorp en vriend van de stichting, 
Willeke Alberti. De Award hebben we niet gewonnen, maar we zijn trots op de nominatie.  
We kijken terug op een onvergetelijk avontuur met een schitterende afsluiting: het optreden van 
Willeke Alberti, de ‘moeder’ van Nederland samen met haar zoon Johnny.
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De cijfers

Subsidies 2017 - 2018

Gemeente - € 20.000 

Onderwijs v.o - € 12.000 

Fonds 1818* - € 30.000 

Stichting Hulp aan Delftse Jongeren - € 19.650    

Stichting Kinderpostzegels Nederland - € 12.500
VSB Fonds - € 4.200         

Stichting Boschuysen - € 5.000  

Stichting de Lichtboei - € 15.000 

Stichting Zonnige Jeugd - 5.000   

Madurodam Kinderfonds - € 5.000

* We ontvingen van fonds 1818 over 2016-2017 en 2017-2018 beide jaren € 30.000.  
In de jaarcijfers wordt gerekend met de overeengekomen € 450,- per mentoraat. 
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De cijfers

Balans per 31 juli 2018 (na resultaatbestemming)

 31-07-18  | € 31-07-17  | €
ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen 5.617 6.265
Liquide middelen  84.728 55.807

 90.345 62.072

PASSIVA

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve 12.952 4.687
Vriendenfonds 0 7.703

 12.952 12.390

Voorziening Transitievergoeding 0 3.151

Kortlopende schulden 77.393 46.531

 90.345 62.072
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Staat van baten en lasten over 2017 - 2018

 realisatie 2017 - 2018 realisatie 2016 - 2017
LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Mentorondersteuning 24.910 22.775
Personeelslasten 89.527 89.627
Huisvestings- en kantoorlasten 14.840 11.014

 129.277 123.416

Overhead
Overigen bedrijfslasten 4.396 5.453
Mutatie voorzieningen - 3.151 0
Financiele baten en lasten 212 65

 1.457 5.518

Som van besteed en beheer 130.734 128.934

BATEN

Baten uit fondswerving 131.296 133.952

Saldo baten en lasten 562 5.018

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve 562 1.471
Vriendenfonds 0 3.547

 562 5.018
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Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren

Onderwijs Delft v.o.

School’s cool Delft
Bizetstraat 50
2625 AX DELFT

06 - 24 22 18 74

info@schoolscooldelft.nl
www.schoolscooldelft.nl
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