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Naast huiswerk makenmoet je ook
leuke dingen doen
De bustour van de Gelijke Kansen Week
van het ministerie van Onderwijs deed
gisteren Leeuwarden aan. De week moet
de groeiende kansenongelijkheid in het
onderwijs onder de aandacht brengen.

Geert Veldstra

Leeuwarden | ,,Ik ben onder de in-
drukvandewijzewaarop jongeren in
Fryslân gestimuleerd worden om
hun talenten te ontplooien”, vertelt
regiocoördinator Wytske Boomsma
van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Boomsma
reist deze week door Nederland met
andere afgevaardigden van OCW om
projecten te bezoeken die gelijke
kansen voor jongeren stimuleren.

,,Sommige jongeren hebben een
duwtje in de rug nodig dat ze thuis
niet krijgen”, vertelt Gysbert Berg-
sma. Hij is projectleider van de orga-
nisatie School is Cool in Leeuwarden,
die mentoren koppelt aan kinderen
diehulpnodighebbenbij deoverstap
van de basisschool naar het voortge-
zet onderwijs. ,,Die overstap is voor
veel leerlingen lastig. Leerlingen van
laagopgeleide of buitenlandse ou-
ders hebben hier soms extra hulp bij
nodig omdat hun ouders niet goed
begrijpen hoe het er op school aan
toe gaat. Maar ook leerlingen uit het
speciaal onderwijs hebben hier soms
ondersteuning bij nodig.”

Op dit moment heeft School is
Cool twaalf leerlingengekoppeld aan

een mentor. Een van hen is Holmer
Schoon (13) van praktijkschool De
Brêge in Leeuwarden. ,,Ik had veel
moeite met concentreren. Mijn men-
tor helpt mij nu een keer in de week
methuiswerk,waardoorhet een stuk
beter gaat. Ik ben ook meer gemoti-
veerd voor school. Ik wil graag mijn
best doen om toegelaten te worden
tot een van de vmbo-opleidingen van
Piter Jelles Ynsicht.”

Holmer krijgt sinds een half jaar
minstens een keer in de week hulp
vanzijnmentorAlexHulzink. ,,Naast
huiswerk doen we samen ook leuke
dingen”, vertelt Hulzink. ,,Door sa-
men plezier te maken bouw je een
band op en dat is belangrijk voor een
goede begeleiding.”

Hulzink is derdejaarsstudent
maatschappelijk werk en dienstver-
lening op de NHL en gebruikt het
mentorschapookals stage. ,,Ik bener
vrijwillig aan begonnen en ga ermee
door zolang het nodig is. Ik leer ook
van Holmer.”

School is Cool is sinds 2015 actief
in Leeuwarden. Het is de bedoeling
dat de activiteiten dit jaar uitgebreid
worden naar de rest van Fryslân.

Naast School is Cool werd giste-
ren Mentorprogramma Fryslân on-
der de aandacht gebracht. Dit pro-
gramma is gericht op pas afgestu-

Wij helpen
studenten vooral bij
het maken van
keuzes die bij hen
past

deerde mbo’ers en hbo’ers. Thea
Hommema is al mentor sinds de op-
richting van het programma, twin-
tig jaar terug. ,,Wij helpen studen-
ten vooral bij het maken van keuzes
die bij hen passen.”

Momenteel is zij mentor van Kuo-
weh Ho die ruimt twee jaar terug af-
studeerde als maatschappelijk wer-
ker. ,,Ik liep een beetje vast in mijn
levenomdat ik te veel dingen tegelijk
deed en mijzelf op de tweede plaats
zette. Ik kongeenpassiemeer vinden
in het werk dat ik deed.”

Door de gesprekken met Hommema
besloot Ho weer teksten te schrijven
en zijn carrière als rapper op te pak-
ken. ,,In Thea vond ik een soort ge-
lijkgestemde. Met haar kon ik over
dingen praten waar bij mijn ouders
geen ruimte voor is. In de cultuur van
mijn ouders is het niet gewoon om je
kwetsbaar op te stellen.”

De Gelijke KansenWeek loopt tot
en met vrijdag. Vandaag wordt een
bezoekgebracht aandePSV foundati-
on inGeldrop en de EscampUniversi-
ty in Den Haag.

Dankzij de begeleiding van zijnmentor TheaHommemaheeft KuowehHo zijn carrière als rapperweer opge-
pakt. Foto: Niels Westra


