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Mentor helpt tegen
ongelijke kansen
ma Friesland is een goede manier
om iets te doen aan kansenongelijkheid, vindt minister Jet Bussemaker (Onderwijs).

‘Ik wilde graag
naar hbo, maar
dacht dat dat niet
haalbaar was’

Vertegenwoordigers van het ministerie bezochten gistermiddag Leeuwarden om meer te weten te komen
over het mentorprogramma en verwante initiatieven als School’s Cool
en Stichting Verbind Mij. Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker waren verhinderd en zaten niet
in de ‘Gelijke Kansen Bus’, die deze
week langs veelbelovende projecten
in het hele land trekt.
Kim Hettema vertelde hoe graag
zij een jaar of zeven geleden een
mentor had gehad die haar had gesteund. ,,Mijn moeder was overleden, ik had jarenlang niets gedaan
op school. Ik zat op het mbo en wilde
eigenlijk heel graag naar het hbo,
maar dacht dat dat eigenlijk voor mij
niet haalbaar was.’’ En kijk nu: Kim
(27) zit in het derde jaar van de studie
maatschappelijk werk en dienstverlening op de NHL en de toekomst

lacht haar tegemoet.
,,Nu ben ik zelf mentor bij Stichting Verbind Mij in Leeuwarden en
het is fantastisch om mensen een
kans te geven’’, zegt ze. Kim begeleidt een jonge vrouw die thuis zit, in
lijn met de filosofie van de stichting:
helpen van gemotiveerde jongeren
die niet naar school gaan.
En kijk naar scholier Holmer
Schoon, die dankzij School’s Cool
hulp krijgt van Alex Hulziuk. De organisatie probeert voor scholieren
de overstap van basisschool naar
brugklas zo klein mogelijk te maken.
,,Het helpt mij heel erg’’, aldus de
dertienjarige Holmer. ,,En ik ben ook
trots op wat ik bereikt heb. Mijn concentratie was heel slecht en dat gaat
nu veel beter. Door mijn mentor
maak ik mijn huiswerk veel beter.’’
School’s Cool is een onderdeel van
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LEEUWARDEN Het Mentorprogram-

Kim Hettema: ,,Ik had vroeger zelf heel graag een mentor gehad’’.

het Mentorprogramma Friesland,
dat al twintig jaar mentoren koppelt
aan voornamelijk studenten van de
mbo’s en hbo’s in de provincie. Het
geldt als een succesvol netwerk: vorig jaar werden meer dan vierhonderd ‘mentees’ voorzien van een
mentor. Inmiddels is iedereen die
behoefte heeft aan een mentor –
meestal een ervaren student of succesvolle ondernemer – welkom.
Gelijke kansen is een prachtig uitgangspunt, zo kregen de vertegenwoordigers uit Den Haag te horen,
maar ‘gelijke kansen zijn er pas voor
iedereen als iedereen die kansen ook
kríjgt’. Vorig jaar concludeerde de
Onderwijsinspectie dat kansenongelijkheid in Nederland vergroot
wordt door de wijze waarop basisscholieren worden doorverwezen
naar vmbo, havo en vwo. Kinderen
van laagopgeleide ouders krijgen te
vaak een lager schooladvies en blijven daarna steken op het verkeerde
niveau. De VO-Raad lanceerde gisteren het plan om leerlingen na twee
jaar voortgezet onderwijs opnieuw
te beoordelen. Scholen moeten in
die twee jaar dan wel onderwijs op
verschillende niveaus aanbieden.
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