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Inleiding 
Het programma Mentoren op Zuid is gestart in schooljaar 2014-2015. Het programma heeft 
ambitieuze doelstellingen, op kwantitatief en kwalitatief gebied. Vanuit de samenwerkende 
partners (Stichting de Verre Bergen, Hogeschool Rotterdam, het onderwijsveld op Zuid) 
wordt een forse inspanning gevraagd om die doelstellingen te realiseren. Om het bestuur 
van de Alliantie Stichting Mentoren op Zuid een sturingsinstrument te geven, is dit plan 
opgesteld. Aan de hand van de voorgestelde procesindicatoren willen we voor elke 
bestuursvergadering een voortgangsrapportage presenteren. Aan het eind van elk boekjaar 
willen we vaststellen hoe het programma er voor staat, en welke wijzigingen eventueel nodig 
zijn om het programma bij te sturen.  
 
Aan het bestuur van de Alliantie Mentoren op Zuid is dan ook de vraag: 
-Is dit sturingsplan voor het bestuur helder, concreet en compleet? Zo nee, welke 
toevoegingen moet dit sturingsplan dan nog hebben? 
-Zijn dit ook de procesindicatoren helder en concreet genoeg weergegeven? 
-Zijn er nog aanvullende onderwerpen die meegenomen moeten worden in de 
sturingsrapportage? 
 

Beginpunt 
Het programma Mentoren op Zuid wil studenten van de Hogeschool Rotterdam inzetten als 
mentor/coach voor leerlingen uit het primaire en voortgezet onderwijs op Zuid. Deze 
studenten leren hierdoor kinderen te coachen en begeleiden, de kinderen die de begeleiding 
ontvangen krijgen door de inzet van studenten hulp bij hun welzijn, hun schoolprestaties, 
hun zelfvertrouwen en hun oriëntatie op hun vervolgkeuze (opleiding en beroep).  
 

Uitgangspunten programma 
• Het gaat om één op één begeleiding die op de scholen en binnen de 

schoolstructuren plaatsvindt; 
• Het doel van het programma is meerledig: het programma moet zowel positieve 

effecten sorteren voor de mentorleerlingen als voor de studentmentoren;  
• De mentorleerlingen worden opgegeven door PO en VO scholen op Zuid, waarbij de 

scholen verantwoordelijk zijn om per leerling een concrete mentorvraag te 
formuleren; 

• De studentmentoren zijn afkomstig van verschillende opleidingen van Hogeschool 
Rotterdam; 

• De “stip op de horizon” is dat er uiteindelijk 2000 studenten aan de alg gaan als 
studentmentor. Dit betreft een lange termijn ambitie.  



• De focus van de mentoractiviteit is altijd in eerste instantie gericht op het welzijn van 
de mentee; 

• De inzet van de student is minimaal twee onderwijsperiodes, dus twintig weken; 
• De begeleiding richt zich niet op hulpverlening, maar is gericht op school, welzijn, 

zelfvertrouwen en toekomst oriëntatie van de leerling; 
• De studenten worden bijgestaan en begeleid door een docent van Hogeschool 

Rotterdam; 
• De studenten volgen bij hun begeleiding het werkproces van Mentoren op Zuid, dat 

wil zeggen dat ze gescreend, gematcht, en getraind worden voordat ze gaan 
begeleiden. Tijdens de begeleiding ontvangen ze intervisie en na afloop van de 
begeleiding is er een feestelijke en duidelijke afsluiting en overdracht; 

• De ontwikkelde methodiek van het programma is overdraagbaar aan andere 
hogescholen en mogelijke andere partners en is eigendom van de Alliantie Mentoren 
op Zuid. 

Doelstelling programma 
De doelstelling van Mentoren op Zuid is het versterken van het toekomstperspectief van 
kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs op Zuid. Dit toekomstperspectief wordt 
versterkt door de kinderen regelmatig (wekelijks) extra een op een begeleiding te geven 
door hbo-studenten die worden getraind en begeleid tijdens hun mentoractiviteiten. 
Studenten vergroten hierdoor hun competentie op het gebied van coaching en begeleiding. 
Doordat zij werken op Zuid, leren zij functioneren in een context van super diversiteit. 
 
Subdoelstellingen kwalitatief 

• Kinderen op zuid krijgen extra hulp bij huiswerk, welzijn en loopbaankeuze zodat zij 
hun toekomstperspectief en schoolresultaten verbeteren; 

• Kinderen op Zuid ervaren een rolmodel, een hbo-student waardoor hun inzicht in 
hoger onderwijs en hun netwerk wordt vergroot; 

• Op school draagt het programma bij aan een leergemeenschap; studenten leren van 
de professionals op school en vice versa, docenten van hogeschool leren van de 
professionals op school en vice versa. Door die interactie ontstaat ook innovatie; 

• Scholen op Zuid kunnen hierdoor aan studenten laten zien wat de uitdaging is van 
het werken op Zuid; 

• Kennis over mentoring en coaching door studenten wordt via het programma 
opgebouwd en overgedragen aan andere hoger onderwijsinstellingen in Rotterdam. 

 
Kwantitatieve doelstellingen: 
Jaar Aantal studenten HR Aantal leerlingen* 
2014 200 200 
2015 450 450 
2016 650 650 
2017 1000 1000 
2018 1600 1600 
2019 2000 2000 
2020 1000 1000 
*De begeleiding is een op een. Echter, een leerling kan meerdere malen worden begeleid. Dat is de keuze van 
de deelnemende school, de school bepaalt welke leerlingen voor mentoring in aanmerking komen. In het 
processchema en onderzoek zal een afspraak worden gemaakt over de juiste manier van het “tellen” van het 
aantal leerlingen. 
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