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Nijmegen heeft doorlopende keten van begeleiding
School’s cool Nijmegen startte een jaar of zeven geleden vanuit het huis van oprichtster Mia Schoffelen,
klein maar ambitieus. Mia en haar medewerkers van het eerste uur wisten wat ze wilden: kwetsbare kinderen
ondersteunen bij de overstap naar de middelbare school.
Wat ze niet konden voorzien, was de omvang die hun ini
tiatief zo’n zes jaar later zou kennen: meer dan honderd
leerlingen in het voortgezet onderwijs en vrijwilligers in
Nijmegen zijn op dit moment aan elkaar gekoppeld.
Ze zitten wekelijks samen aan tafel om te werken aan het
schoolsucces van de jongeren.

s tapten over van het voortgezet onderwijs naar het ROC,
soms met hun coach van Future Click die bleef begeleiden.
Leerlingen en mentoren van School’s cool gingen samen
verder in het programma van Future Click of andersom.
Het resultaat is dat we nu een ‘keten’ hebben voor men
toring van leerlingen vanaf 12 tot in principe 23 jaar!

School’s cool groeide als kool, zelfs zo dat eind 2011 de pilot
Future Click startte, voor jongeren in de derde of vierde
klas van het voortgezet onderwijs. Nu, anderhalf jaar later,
hebben we in dat programma al 42 leerlingen kunnen
koppelen en is het een volwaardig programma geworden.
Tegelijkertijd hebben we de samenwerking met het coach
project van ROC Nijmegen geïntensiveerd: leerlingen

Dat is redelijk uniek voor Nederland. Het past ook in het
streven van de gemeente Nijmegen. De gemeente steunt
het werk van onze stichting niet alleen financieel: ze
denkt ook mee over een dekkend aanbod van individuele
ondersteuning en over een hechtere samenwerking met
het Nijmeegse voortgezet onderwijs.

mini-interview >

“Ik dacht meteen: dit concept hebben we nodig in Nijmegen”
Consultant/ondernemer Friso Jorritsma is vanaf de start bij School’s cool
Nijmegen betrokken. Dat is een jaar of zeven geleden. Nu verlaat hij de
organisatie, als laatste algemeen bestuurslid van het eerste uur. “School’s


cool is veranderd, we zijn stevig geprofessionaliseerd. Maar het blijft altijd
gaan om één ding: kwetsbare kinderen een betere start geven.”

“Eén ding blijft voorop staan:
we zijn er voor de kinderen.”

Was je meteen ‘om’ toen je hoorde wat oprichtster Mia Schoffelen voor ogen had?
“Het begon letterlijk bij haar aan de keukentafel. Ik was destijds manager bij BASF
in Arnhem en had nooit iets in het onderwijs gedaan. Maar ik vond het idee om
leerlingen te begeleiden bij de overstap naar de middelbare school zo krachtig, dat
ik meteen dacht: dát hebben we nodig in Nijmegen. Sommige kinderen krijgen niet
alle kansen, omdat ze toevallig in het verkeerde nest geboren zijn of minder sterk in
hun schoenen staan. Als je die wat steun kunt geven, is dat prachtig.”
Wat was jouw bijdrage?
“Ik bood aan om te helpen bij de organisatorische kant van het verhaal: hoe richt je
een stichting op, hoe moet dat met de statuten en de financiering, wat vraagt zo’n
Lees verder op de volgende pagina
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> vervolg mini-interview
organisatie die op vrijwilligers draait? Vrijwilligers kun je niet dwingen. Die moet je vooral steeds weer
motiveren. Natuurlijk doet iedere m
 entor het op zijn eigen manier, maar hoe krijg je toch lijn in het werk?”
Wat stond je nog meer voor ogen?
“Wat ik meteen al bepleitte, was dat er zo snel mogelijk betaalde projectleiders en mentorcoaches moesten
komen. Dat geeft een stevig fundament en zorgt voor continuïteit. Het was een hele stap om mensen in
dienst te nemen. Geld is altijd hét grote item tijdens onze bestuursvergaderingen geweest. Maar het
werken met betaalde krachten was wel de aanzet tot de groei en professionalisering van School’s cool.”

Het huidige

bestuur bestaat uit:

Jan Nillesen (voorzitter),
Danielle Gielen,

Maarten van Hout,
Gerda Besteman,

Ineke van de Linden en

Jan Willem Lackamp.

De pioniersfase is voorbij?
“Ja, inmiddels hebben we andere projectleiders, nieuwe bestuursleden. De aanpak is wellicht wat zakelijker
geworden. De omvang van School’s cool vraagt dat ook. Het is altijd zoeken naar een evenwicht tussen
duidelijke regels en procedures en die liefdevolle arm om de schouder van de mentoren.”
Wat staat voorop in de komende tijd?
“Het is mooi om te zien dat er weer gewerkt wordt aan iets nieuws: één doorlopend aanbod van bege
leiding van het eind van de basisschool via het voortgezet onderwijs tot het begin van het mbo. Mensen
binnen School’s cool wisselen in de loop van de tijd, de organisatie zelf verandert. Nog steeds staat één
ding voorop: we zitten hier niet voor onszelf, we zitten hier voor de kinderen.”
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> School’s cool en Future Click blijven nadrukkelijk op zoek naar nieuwe vrij
willigers. Daarbij boren we steeds (nieuwe) bronnen aan: we hangen spandoeken
op strategische plekken, adverteren, staan in de vrijwilligersvacaturebanken
en zijn actief op sociale media als LinkedIn en Twitter. Sommige vrijwilligers
willen bij School’s cool én Future Click ingezet worden.
> Nu onze programma’s een tijdje lopen, vallen wat zaken op. Bij School’s cool hebben we beduidend
meer vrouwelijke vrijwilligers, bij Future Click zijn er meer mannen. Verder zien we een daling van de
gemiddelde leeftijd: steeds meer net afgestudeerde jongeren willen zich verbinden aan een leerling.
Voor de juiste match is een zo breed mogelijk scala aan vrijwilligers ook heel belangrijk: jong/ouder,
werkzaam/niet meer werkzaam, man/vrouw, diverse culturele achtergronden, et cetera.
> School’s cool heeft de afgelopen maanden veel tijd en aandacht besteed aan het inschrijven en koppelen
van leerlingen die in september 2012 naar de brugklas gingen. Liefs 26 basisscholen meldden leerlingen
aan en we hebben 42 nieuwe kinderen kunnen koppelen aan een mentor. Sommige koppels komen al
sinds dit voorjaar bij elkaar, andere begonnen wat later. Ze werken samen hard aan de grote en kleine
successen op school en thuis!
> We melden het op de voorpagina: Future Click heeft al 42 leerlingen en coaches kunnen koppelen.
Dat overtreft onze verwachtingen. Maar het klopt met het sluimerende idee van destijds dat er ook
voor de oudere leerlingen iets dergelijks als School’s cool in het leven geroepen zou moeten worden.

nieuwe
projectleider

> Rombout Jas vervangt tot voorjaar 2013 Marja Mulock als projectleider. Marja verblijft tijdelijk veel in het
buitenland. Rombout werkt als senior adviseur bij projectadviesbureau voor arbeidsmarktvraagstukken
PSW en is sinds juni 2011 mentor. Eén dag in de week richt Rombout zich bij School’s cool met name op
fondswerving, sponsoring en strategische ontwikkeling. Hij is getrouwd en vader van twee jongens.

Future Click
in Breda

> In maart is een tweede vestiging van Future Click gestart, in Breda. Net als in Nijmegen valt het onder
de vlag van het al langer bestaande School’s coolprogramma. Ze werken volgens hetzelfde concept.

mentoren stellen zich voor
Ansje (58)

“Na de Pedagogische Academie stond ik een tijdlang voor de klas en werkte in de volwasseneneducatie.
Vervolgens heb ik jaren een eigen horecabedrijf gehad. Dat bedrijf heb ik verkocht. Het gaf me tijd om
als vrijwilliger bijles te geven aan buitenlanders. Ik las toevallig wat over School’s cool en nu ben ik
mentor van een brugklasser. Mijn leerling is enthousiast en leergierig, maar ook chaotisch.
Samen maken we een goede start op de nieuwe school.”

Janis (24)

“Ik heb als toegepast psycholoog veel ervaring met begeleidingstrajecten. Het leek me erg interessant
om individueel met een jongere bezig te zijn. Ik deel mijn ervaringen op de middelbare school met mijn
mentorkind en daar heeft zij veel profijt van. Ik ben blij dat ik haar mag begeleiden tot zelfstandigheid.”

Aart (61)

“Ik had 33 jaar een leidinggevende functie in een Universiteitsziekenhuis: ik was verantwoordelijk voor
de maaltijden. Nu begeleid ik sinds augustus 2012 een leerling. Een goed contact en een vertrouwens
band opbouwen staan centraal. Ik wil weten hoe ik hem kan ondersteunen en welke extra bagage
ik hem mee kan geven. Het is voor mij een zinvolle uitdaging!”
Kijk voor meer portretjes van mentoren op www.schoolscoolnijmegen.nl

Elly te Molder

mentor en docent Maatschappijleer/Levensbeschouwing
op het Canisius College in Nijmegen:

“Toen ik over Future Click hoorde, had ik meteen een
stel leerlingen in mijn hoofd van wie ik dacht: ja, die
kunnen veel baat hebben bij een individuele coach.
Zoals Pim (niet zijn echte naam), een jongen die een
klas moest overdoen. Het gevaar was groot dat hij
weer vast ging lopen. Hij heeft nu een jaar een coach.
Zijn ouders én hij zijn erg enthousiast.

Natuurlijk bieden we allerlei begeleiding op school.
Maar zelf heb ik bijvoorbeeld wekelijks maar één
mentoruur met mijn klas met 28 leerlingen. Ik kan
niet altijd de individuele aandacht geven die iemand
nodig heeft. Er is een grote groep jongeren bij wie
de problemen niet loodzwaar zijn, maar die wel zeer
gebaat zijn bij extra steun.

Pim en zijn coach kijken samen naar de vakken waarin
Pim zwak is, geschiedenis bijvoorbeeld. Zijn coach
heeft hem meegenomen naar het Valkhof Museum
zodat de stof meer gaat leven. Hij volgt Pim echt.
Als Pim een toets heeft gehad, vraagt hij ernaar.
Die persoonlijke aandacht heeft duidelijk effect.
Pims resultaten zijn beter, hij heeft meer plezier in
leren en hij loopt met meer zelfvertrouwen op school
rond. Binnenkort hebben we een gesprek: hoe staat
het ervoor, wat is er nog nodig, kunnen we de coaching
langzaam afbouwen?

Ik zou graag meer leerlingen een coach van Future
Click gunnen. Er zijn zoveel pubers die onderuit dreigen
te gaan en die wat extra aandacht kunnen gebruiken.
Het is goed dat ze hulp krijgen bij het leren leren, bij
het structureren van hun werk. Dit is totaal anders
dan wat bijles door leerlingen uit de bovenbouw,
het gaat om echte
persoonlijke
aandacht.”

Een coach is echt een maatje. Ik heb nu vier leerlingen
met een vrijwilliger van Future Click. De leerlingen
voelen zich gesteund, ze kunnen hun ei kwijt en worden
gewaardeerd. Dat ervaren van succes is zo belangrijk
voor een kind.

kort nieuws
> Sluit aan bij onze groep op LinkedIn

School’s cool Nijmegen heeft een eigen groep op LinkedIn: SchoolsCoolNijmegen. We willen onze
offline en online netwerken nóg actiever gebruiken om nieuwe vrijwilligers te werven. Sluit u aan!

> School’s cool in Turkse zusterstad

Het Directoraat van het Onderwijs en directeuren van scholen in achterstandswijken in de Turkse
zusterstad Gaziantep zijn enthousiast over de plannen om daar iets soortgelijks als School’s cool op
te starten. Dat bleek deze zomer: toen reisde een kleine delegatie onder leiding van Schools’cool-coryfee
Mia Schoffelen naar Turkije. De gemeente Nijmegen heeft nu subsidie gegeven voor het vervolg: een
delegatie uit Gaziantep komt naar Nijmegen. Dan kan gestart worden met de concrete overdracht
van de methode aan de Turkse projectleider en de eerste mentorcoaches.

> Bijdrage uit het Anton Jurgens Fonds

School’s cool heeft een financiële bijdrage gekregen van het Anton Jurgens Fonds in Nijmegen. Dat steunt
organisaties die ‘materiële en immateriële noden aanpakken en voorkomen, in het bijzonder van eco
nomisch zwakkere mensen’. Kijk op www.antonjurgensfonds.nl.

> Held van Gelderland

Joke van Bommel, samen met Ben Geuzendam de drijvende krachten achter Future Click, is genomineerd
voor de verkiezing van Gelderse Jeugdzorgheld. De provincie organiseert die verkiezing jaarlijks om
hulpverleners te bedanken voor hun grote inzet.

> Meer weten of mentor of coach worden?

Neem contact op: School’s cool Nijmegen, Groenestraat 294, 6503 JC Nijmegen, (024) 3503466,
info@schoolscoolnijmegen.nl, www.schoolscoolnijmegen.nl

> Over School’s cool Nijmegen

Stichting School’s cool Nijmegen begeleidt kansrijke leerlingen in het voortgezet onderwijs die
extra steun nodig hebben. Dat doen we door hen te koppelen aan een goedopgeleide vrijwilligers.
Onze stichting kent twee programma’s: School’s cool voor leerlingen van 12 tot 14 en Future Click
voor leerlingen vanaf 14 jaar tot eind middelbare school.

> Agenda
december 2012
december 2012
ma 21 januari 2013
woe 06 & 13 maart 2013
ma 25 maart 2013

Afsluiting mentoraten 2011-2012
Aanmeldingsbrief naar basisscholen
Algemene informatieavond voor belangstellenden
Introductiebijeenkomsten voor nieuwe mentoren
Algemene informatieavond voor belangstellenden

> School’s cool Nijmegen wordt met diensten en financieel gesteund door:

Anton

colofon

Jurgens
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