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Bestuursverslag 2020
Statutaire naam en bestuur
Stichting Studentmentoren Rotterdam (SSR) is gevestigd te gemeente Rotterdam. De stichting staat bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 61085383 en het postadres: Postbus 25035,
3001 HA Rotterdam. SSR wordt geleid door een zestal bestuursleden:



J. Kweekel (voorzitter)
R.C. Bouwmeester (secretaris)



M. van Oort (penningmeester)




Z. Guernina
D.H. van Kammen

In het afgelopen jaar heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. R.O. Prins is door de veranderende
rol van Stichting De Verre Bergen (SDVB) uit het bestuur getreden. M. van Oort blijft namens SDVB in het
bestuur zitting nemen. Als een gevolg van de veranderende rol van SDVB zijn de statuten aangepast en
is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen SDVB, SSR en Hogeschool Rotterdam .
Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Aan de bestuurder
kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. Hier is echter geen gebruik van gemaakt door de
bestuursleden.

Doelstelling en activiteiten
De stichting is een het algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, met als doel het verbeteren van de
leerprestaties en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen,
jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam door middel van een-op-een begeleiding van een
hogeschoolstudent, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer
te bereiken door:


Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op het gebied van mentoring, tutoring en andere
vormen van begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met instellingen die zich richten
op onderwijs in Rotterdam.



Een kind, jongere of jongvolwassene te koppelen aan een student die hoger onderwijs volgt in
Rotterdam, welke student aan het kind, de jongere of de jongvolwassene één op één begeleiding
biedt en fungeert als rolmodel.



Gebruik te maken van tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding en deze instrumenten in



te zetten als maatschappelijke interventie middel in Rotterdam.
Kennis over tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding beschikbaar te stellen voor
derden.

Deze doelstelling alsmede de activiteiten zijn onveranderd gebleven gedurende 2020.
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Resultaten
In 2020 hebben 1.049 studenten en 1.100 leerlingen deelgenomen aan het programma Mentoren op Zuid
(MoZ). De leerlingen zijn verspreid over de volgende vo- en po-scholen:


Rotterdams Vakcollege De Hef



Osbs De Kameleon



Rotterdams Vakcollege De Hef: Internationale



CBS De Sleutel



Schakelklas
Scheepvaart en Transport College




OBS Nelson Mandela
De Catamaran



Calvijn Business School



Augustinusschool




LMC Montfort College
LMC Vakcollege Zuidrand




Wilhelminaschool
CBS Elout van Soeterwoude



LMC Zuiderpark



Imeldaschool




LMC Veenoord
PT010 LMC Palmentuin




SBO Sonnevanck
OBS Charlois



LMC HPC Zuidwijk



Bloemhofschool




Avicenna College
Het Olympia college




Triangel
Emmausschool



OSG Hugo de Groot



CBS de Akker



OBS de Globe

De studenten zijn verspreid over de volgende hbo- & mbo-opleidingen:
Hogeschool Rotterdam:

Instituut voor Sociale Opleidingen

Hogeschool Rotterdam Business School

(ISO) Social Work

(HRBS) Creative Marketing and sales &
Marketing of Social Business

Rotterdam Academy

(HRBS) Finance and Control & Accountancy

(RAC) Pedagogisch Educatief Professional

Instituut voor Lerarenopleidingen

Hogeschoolbreed keuzevakken

(IVL) PABO

Keuzevak Mentoren op Zuid

(IVL) Mens & Maatschappij, Economie
(IVL) Mens & Maatschappij, Geschiedenis

Thomas More Hogeschool:

(IVL) Mens & Maatschappij, Maatschappijleer

PABO

(IVL) Talen, Engels
(IVL) Talen, Nederlands

Albeda

(IVL) Exact, Biologie

Onderwijsassistent

Instituut voor Gezondheidszorg
(IVG) Verpleegkunde, Fysiotherapie en
Ergotherapie
(IVG) Logopedie
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Bestuurlijke aangelegenheden
Financiers
SSR heeft financiële toezeggingen van subsidie en fonds- en bedrijfsdonaties. Mentoren op Zuid wordt
bekostigd door (meerjarig) financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam en het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid, OC&W - subsidieregelingen: Students4Students & City Deal Kennis Maken, Rabobank
Rotterdam, Laurensfonds en Van Leeuwen van Lignac.
Meerjarenplan
In juli 2020 heeft het bestuur het meerjarenplan 2020-2024 vastgesteld. De visie van SSR is: kansen van
Rotterdamse kinderen die opgroeien in een kwetsbare omgeving vergroten door middel van een-op-een
begeleiding. Middels het programma Menotoren op Zuid wordt het toekomstperspectief van leerlingen uit
het primair en voortgezet onderwijs op Zuid (en breder in de stad) versterkt door de leerlingen een-op-een
begeleiding te bieden door mbo-, wo- en hbo-studenten. Het bestuur heeft de volgende ambities
benoemd:



Het vastleggen van de methodiek aan de hand van een landelijk erkende kwaliteitsnorm.
Het monitoren en meten van de kwaliteit en effectiviteit van de mentortrajecten om de methodiek, het
mentorproces, materialen en middelen (inclusief de mentorapp) continue te verbeteren en



verantwoording af te kunnen leggen naar de (onderwijs-)partners en financiers.
Binnen de bestaande begroting een groei van 1200 (2019) naar 2000 koppels in 2024 per jaar, mits
de kwaliteit van het programma behouden kan blijven.



Het verwerven van externe middelen voor de te maken programmakosten, passend bij de
geformuleerde ambities die niet gedekt worden vanuit onderwijsmiddelen, waarbij we er naar streven
enkele bedrijven aan het programma te verbinden.



Het programmateam qua formatie en competenties blijven aansluiten op de te behalen doelen en
werkzaamheden, gericht aangevuld met stagiaires en afstudeerders en incidenteel externe
deskundigheid.



Met behulp van een gerichte communicatie media- en middelenmix, zorg dragen voor aantrekkelijke
informatie, inspiratie en interactie met de verschillende stakeholders gericht op optimale uitvoering
van het programma als het creëren van een MoZ community ‘waar je bij wilt horen’.

Statutenwijziging
De veranderende samenwerking tussen Stichting Studentmentoren Rotterdam (SSR) en Stichting De
Verre Bergen (SDVB) geeft aanleiding tot het aanpassen van de statuten. SDVB had als financier van het
programma bijzondere rechten in de stichting. SSR is met SDVB overeengekomen dat deze bijzondere
rechten herzien diende te worden. Dit heeft geleid tot wijzigingen die met name betrekking hebben op de
rol van SDVB. Tevens is een samenwerkgingsovereenkomst afgesloten tussen SDVB en SSR. Deze
dient ter vervanging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen die liep van 2014 tot en met
augustus 2020. Door het vaststellen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt de
samenwerking formeel gecontinueerd op een nieuwe manier.
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Extra eenmalige kwaliteitsinvestering Stichting De Verre Bergen
In de afgelopen jaren is sprake geweest van een onderuitputting in relatie tot de investering van SDVB
aan het programma MoZ. Afgelopen jaar is door SDVB een eenmalig bedrag gereserveerd bedoeld voor
investeringen die bijdroegen aan duurzame kwaliteitsverbeteringen van het programma. In totaal heeft dit
geleid tot een vijftal opdrachtverstrekkingen voor een totaalbedrag van 131.159 euro. Met dit bedrag zijn
website aanpassingen doorgevoerd, kwalitatieve data uit de mentorapplicatie verwerkt en geanalyseerd.
Er is opdracht verstrekt aan de applicatieontwikkelaar, waardoor de gebruiksvriendelijkheid is verbeterd
en een aantal werkzaamheden zijn gedigitaliseerd. Verder is een opdracht verstrekt voor het ontwikkelen
van een kwaliteitszorgbeleid en heeft een externe partij in opdracht data uit de mentorapplicatie
geanonimiseerd en gepseudonimiseerd opgeslagen in twee databases.
Coronacrisis
Online mentoring werd uit nood geboren. Deze manier van begeleiden zou net als de basismethodiek
blijvend van betekenis kunnen zijn. Het team heeft zich geprofessionaliseerd in online mentoring. Op
basis hiervan en vanuit de opgedane praktijkervaring is de bestaande methodiek her-ontwikkeld tot een
compleet basispakket van online scenario’s, werkwijzen, middelen en materialen.
Er zijn scholen en opleidingen die (even) niet meededen, wat rematching nodig maakte. Bij de scholen die
wel startten werden verschillende scenario’s ingezet, variërend van geheel live tot (na een kennismaking
live) geheel online, of per week rouleren vijf studenten in de school - en alles wat daar verder aan vormen
tussen zit.
Bij de trajecten die wel doorgang vonden is de kwaliteit van de uitvoering een aandachtsgebied. Online
mentoring is voor alle partijen nieuw. Vanuit het programma worden docenten ondersteund door de inzet
van studentmedewerkers om hen te ontlasten en leden van het programmateam coachen docenten en
verzorgen op maat trainingen.
Vooruitblik 2021
De realiteit is dat het ondanks de flexibiliteit in de scenario’s lastig is om in coronatijd groepen studenten
in te zetten als mentor van een leerling, terwijl leerlingen juist meer nog dan normaal behoefte hebben
aan extra ondersteuning. Er wordt in samenspraak met opleidingen en scholen maatwerkoplossingen
bedacht. Daarbij wordt soms afgeweken van onze huidige methodiek. Er wordt aan scholen een MoZplus’ programma aangeboden. Een programma waarin (een deel van) de uitgangspunten losgelaten
wordt, zonder af te doen aan niveau van de begeleiding en de veiligheid van leerlingen en studenten.
Om daarmee toch ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen.
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Preventie- en integriteitsbeleid
SSR wil deelnemers aan het programma MoZ een sociaal veilig klimaat aanbieden door actief beleid te
voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Daartoe zijn een aantal maatregelen ingevoerd:


Alle begeleidende docenten en studentmentoren (die omgang kunnen hebben met leerlingen onder
18 jaar) beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.



Begeleidende docenten ontvangen een training waar het thema sociaal veilig klimaat wordt behandeld



en de taken en rol van de vertrouwenspersoon komt aan bod.
Studentmentoren krijgen minstens één training aangeboden en in de wekelijkse intervisie kan het
thema sociaal veilig klimaat door docenten en/of studentmentoren worden ingebracht.



Studentmentoren onderschrijven de gedragscode en conformeren zich aan de meldcode die hun
persoonlijk ter beschikking wordt gesteld.

Vrij besteedbaar vermogen en beleggingsbeleid
De liquide middelen van SSR worden allen gehouden op een bankrekening bij de Triodosbank. De
stichting beschikt niet over middelen die gebruikt worden voor beleggingsdoeleinden.
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Begroting 2020 en 2021
Begroting Stichting Studentmentoren
Rotterdam

Begroot 2020

Realisatie
2020

Begroot 2021

Periode
Aantal studenten mentor

1.350

1.049

1.350

Aantal leerlingen

1.350

1.100

1.350

A

Programmabureau-kosten
1

Bestuurskosten

€ 3.439

€ 3.592

€ 3.439

2
3

Organisatiekosten
Accountantskosten

€ 8.000
€ 8.000

€ 5.710
€ 8.410

€ 8.000
€ 10.000

€ 19.439

€ 17.712

€ 21.439

€ 6.147

€-

€ 6.147

€ 20.000

€ 44.666

€ 20.000

B

Ontwikkelingskosten
Materiaal- en trainingontwikkeling
1

plus matching

2

Applicatie voor registratie en
monitoring

€ 26.147

€ 44.666

€ 26.147

1

Uitvoeringskosten
Kosten per mentoractiviteit

€ 10.000

€ 3.319

€ 10.000

2

Communicatie materialen

€ 22.500

€ 10.014

€ 10.000

€ 32.500

€ 13.333

€ 20.000

€ 4.000

€ 3.406

€ 4.000

€ 220.853

€ 217.252

€ 217.414

€ 19.244

€ 19.244

€ 19.244

€ 240.097

€ 236.496

€ 236.658

€ 2.667

€-

€-

Totale kosten

€ 324.850

€ 315.613

€ 308.244

Inkomsten

€ 324.850

€ 324.874

€ 308.244

-

9.261

-

C

D

Kennisdisseminatie
1

E

Kennisdeling en -valorisatie
Subsidieverstrekking

1

Hogeschool Rotterdam

2

Thomas More Hogeschool

F

Onvoorzien
1

Onvoorzien

Overschot/tekort
Rotterdam, 23 maart 2021
J. Kweekel
Voorzitter
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Jaarrekening 2020
Balans per 31 december 2020
31-12-2020

31-12-2019
€

€

69.567

136.719

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

197.864

42.370

267.431

179.089

31-12-2020

31-12-2019
€

€

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

7.500
1.761

-

Totaal

9.261

-

77.627

23.786

Overige schulden en overlopende passiva

180.543

155.303

Totaal

267.431

179.089

Eigen vermogen

Passiva
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
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Staat van baten en lasten over 2020

Jaarrekening
Begroting Jaarrekening
2020
2020
2019
€

€

€

Baten
Extra eenmalige kwaliteitsinvestering SDVB

324.874
131.159

324.850

263.307

Totaal van som der baten

456.033

324.850

263.307

Programmabureau-kosten
Ontwikkelingskosten

17.712
44.666

19.439
26.147

12.197
32.883

Uitvoeringskosten

13.333

32.500

21.474

3.406
236.496

4.000
240.097

3.502
193.251

-

2.667

-

-

-

Lasten

Kennisdeling- en valorisatie
Subsidieverstrekking
Onvoorzien
Extra eenmalige kwaliteitsinvestering

131.159

Totaal van som der kosten

446.772

324.850

263.307

9.261

-

-

Overschot

-

-

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve

7.500

Bestemmingsreserve

1.761
9.261
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Kasstroomoverzicht over 2020
2020

2019

€

€

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020
TOTAAL VAN KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Totaal van netto resultaat
Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van overige vorderingen

9.261
67.151

Toename (afname) van overige schulden

79.081

(135.484)
(34.833)
155.493

(170.317)

TIONELE ACTIVITEITEN

155.493

(170.317)

TOTAAL VAN TOENAME (AFNAME) VAN
GELDMIDDELEN

155.493

(170.317)

2020
€

2019
€

42.370

212.687

Toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het einde van de peri-

155.493

(170.317)

ode

197.864

42.370

TOTAAL VAN KASSTROOM UIT OPERA-

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Studentmentoren Rotterdam is feitelijk en statutair gevestigd op Rochussenstraat 198, 3015 EK
te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61085383.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Stichting Studentmentoren Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam heeft als doel het verbeteren van
de leerprestatie en het bijdragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van
kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen met het vorenstaande
rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Informatieverschaffing over schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het Bestuur schattingen maakt
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende
jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine
Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro`s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Grondslagen
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
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Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking aan de stichting.
Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
maximaal een jaar.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Er zijn geen kasstromen in vreemde valuta. Ontvangen
en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming. Bestedingen ter zake
worden verwerkt in de staat van baten en lasten en middels de resultaatbestemming ten laste van
de bestemmingsreserve gebracht. Bij de bestemmingsreserve is de beperking in de besteding
aangebracht door het bestuur.
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Toelichting op de balans
Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2020

31-12-2019

€

€

68.332
327

135.484
327

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bijdrage
Vooruitbetaalde verzekeringen
Vooruitbetaalde automatiseringskosten

908

908

69.567

136.719

197.864

42.370

Liquide middelen
Triodos Zaken Rekening
Stichtingsvermogen
Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Totaal
Stand per 1 januari 2020

-

-

-

Resultaatbestemming

7.500

1.761

9.261

Stand per 31 december 2020

7.500

1.761

9.261

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen is gevormd voor concreet geformuleerde ambities uit
bijvoorbeeld het meerjarenplan en/of actuele uitgaven die betrekking hebben op COVID-19.
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

77.627

23.786

7.100
47.374

6.170
35.000

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Vooruit ontvangen fondsbijdragen
Nog te betalen ontwikkelingskosten mentoren app
Nog te betalen ontwikkelingskosten toolkit
Nog te betalen subsidies

Jaarrekening 2020 d.d. 23-03-2021
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Jaarrekening
2020

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

€

€

€

Stichting De Verre Bergen

131.159

-

263.307

Overige baten

324.874
456.033

324.850
324.850

263.307

Baten

De gemeente Rotterdam heeft een verleningsbeschikking afgegeven voor de subsidie ten behoeve aan
Mentoren op Zuid met dossiernummer: 19.1100098.
Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Programmabureau-kosten
Bestuurskosten

3.592

3.439

2.475

Organisatiekosten

5.710

8.000

2.831

Accountantskosten

8.410
17.712

8.000
19.439

6.891
12.197

44.666

6.147
20.000

21.993
10.890

44.666

26.147

32.883

3.319
10.014

10.000
22.250

7.126
14.348

13.333

32.250

21.474

3.406

4.000

3.502

Ontwikkelingskosten
Materiaal- en trainingsontwikkeling plus matching
Applicatie voor registratie en monitoring

Uitvoeringskosten
Kosten per mentoractiviteit
Communicatie materialen

Kennisdisseminatie
Kennisdeling- en valorisatie
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Jaarrekening
2020

Begroting
2020

Jaarrekening
2019

€

€

€

217.252

220.853

175.101

19.244

19.244

18.150

236.496

240.097

193.251

Subsidieverstrekking
Bijdrage aan Hogeschool Rotterdam
Bijdrage aan Thomas More Hogeschool

Onvoorzien
Onvoorzien

-

2.667

-

-

-

Extra eenmalige kwaliteitsinvestering
Kwaliteitsverbetering inzake Mentorapplicatie

70.890

Kwaliteitsverbetering inzake Methodiek

51.617

-

-

8.652
131.159

-

-

Kwaliteitsverbetering inzake Communicatie

ANALYSE VERSCHIL UITKOMST MET BEGROTING
Jaarrekening
2020

Begroting

€

%

€

%

€

Mutatie
%

324.874

100.0

324.850

100.0

24

0

Programmabureau-kosten

17.712

5.6

19.439

6.0

(1.727)

8.9

Ontwikkelingskosten

44.666

14.2

26.147

8.0

18.519

70.8

Uitvoeringskosten
Kennisdeling‑ en valorisatie

13.333
3.406

4.2
1.1

32.500
4.000

10.0
1.2

(19.167)
(594)

59.0
14.9

236.496

74.9

240.097

74.0

(3.601)

1.5

Baten

Subsidieverstrekking
Onvoorzien
Som der lasten

2020

-

0.0

2.667

0.8

(2.667)

100.0

315.613

100.0

324.850

100.0

(9.237)

27.4

Bovenstaande analyse is opgesteld exclusief de extra eenmalige kwaliteitsinvestering van SDVB.
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Toelichting op de verschillen tussen realisatie en begroting
Programmakosten (€ 1.727)
Bestuurskosten € 153 – betreft voornamelijk uitgaven m.b.t. bestuursvergaderingen en – verzekeringen.
Extra kosten zijn gemaakt in verband met een statutenwijziging.
Organisatiekosten (€ 2.290 ) – deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op relatiebeheer en
kantoorkosten. De kosten zijn lager dan begroot.
Accountantskosten € 410 – de jaarrekening over 2020 is opgesteld door Bakker accountants & adviseurs
en voorzien van een controleverklaring. Gebruik is gemaakt van de goedkeurende controleverklaring
afgegeven door PWC bij de financiële verantwoording, waarvoor subsidie is toegekend door Stichting
Studentmentoren Rotterdam aan Hogeschool Rotterdam. De kosten van de controleverklaring van PWC
zijn door Hogeschool Rotterdam betaald. Afgelopen jaar bleek dat de kosten van de accountant te laag
zijn ingeschat. Verder wordt een jaarlijkse abonnementsvergoeding betaald voor het gebruik van een
boekhoudpakket.

Ontwikkelingskosten € 18.519
Materiaalontwikkeling (€ 6.147.) – dit budget is bestemd voor o.a. het ontwikkelen van methodiek en
materiaal. Dit budget is aangewend om online mentoractiviteiten en intervisiemateriaal in de
mentorapplicatie technisch mogelijk te maken. Dit bedrag is derhalve besteed aan de mentorapplicatie.
Applicatie voor registratie en monitoring € 24.666 – dit betreft budget voor onderhoud en beheer van een
mentorapplicatie waarmee programmateam, docenten, studenten en leerlingen informatie uitwisselen en
de voortgang en matching tussen studentmentoren en mentorleerlingen in het systeem worden
bijgehouden. De applicatie wordt uitgebreid met een rapportagemodule waarbij inzicht wordt verkregen in
de kwaliteit van uitvoering van het programma en de ervaren opbrengsten van de mentoring in beeld
gebracht vanuit het perspectief van mentoren, mentees en docenten. De helft van deze investering wordt
t.l.v. boekjaar 2020 gebracht. De andere helft in boekjaar 2021.

Uitvoeringskosten (€ 19.167)
Kosten per mentoractiviteit (€ 6.681) – dit heeft betrekking op kosten die de studentmentor maakt tijdens
zijn één op één begeleiding van zijn of haar mentor leerling. Door COVID-19 vonden veel bijeenkomsten
online plaats. Dit is de belangrijkste oorzaak dat de kosten voor mentoractiviteiten lager uitvalt.

Communicatiematerialen (€ 12.486)
Dit betreft de kosten die nodig zijn om communicatieproducten te ontwikkelen, website en PR activiteiten.
In 2020 is de website doorontwikkeld. De communicatie met diverse actoren krijgt vorm door de
rapportagemodule in de mentorapplicatie. Er is gekozen om dit bedrag t.l.v. de mentorapplicatie te
brengen om de totale investering hiervan in beeld te hebben.
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Kennisdeling en valorisatie (€ 594)
Onder de kosten voor kennisdeling vallen kosten die gemaakt zullen worden om de kennis en ervaring die
in het programma wordt opgedaan te delen met andere maatschappelijke partijen, zoals andere
onderwijsinstellingen, beleidsmakers en andere mentoringprogramma’s.

Subsidiebestedingen (€ 3.601)
Subsidie aan Hogeschool Rotterdam (€ 3.601): Het gerealiseerde subsidiebedrag over 2020 is door PWC
vastgesteld op € 217.252 (begroot: € 220.853).
Een deel van de ‘Programmabureau-kosten werd in 2020 door een subsidie van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Campagne Students4Students bekostigd ten behoeve van de
uitvoering van het project ‘Leerwerkplaats Mentoren op Zuid’ voor de periode 2018- 2021. De subsidie
wordt verleend in de vorm van een verhoging van de onderwijsopslag aan Hogeschool Rotterdam. In
verband met de subsidie voor het project ‘Leerwerkplaats’ wordt een deel van de kosten van het
programmateam uit deze subsidie gedekt. Het gaat om een bedrag van € 20.238 in 2020.
De kosten voor ‘Logistiek (roostering en workflow)’ is € 1.968 lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak
is dat we met de subsidie Students4Students studentmentoren hebben kunnen inzetten voor aan de
mentoring gerelateerde logistieke werkzaamheden.

Subsidie aan Thomas More (€ 0)
Onvoorzien (€ 2.667)
De post ‘Onvoorzien’ is niet aangesproken geweest.
Extra eenmalige Kwaliteitsinvestering
De extra eenmalige kwaliteitsinvestering staat toegelicht in het bestuursverslag van het jaarverslag.
Rotterdam, 23 maart 2021

J. Kweekel

R.C. Bouwmeester

M. van Oort

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Z. Guernina
Bestuurslid

D.H. van Kammen
Bestuurslid
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Studentmentoren Rotterdam
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Studentmentoren Rotterdam te Rotterdam
gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Studentmentoren
Rotterdam per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “kleine -organisaties zonder winststreven”.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Studentmentoren Rotterdam zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit het bestuursverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming met
de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “kleine -organisaties zonder winststreven”.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 “kleine -organisaties zonder
winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

•

•

•

•

•
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Rotterdam, 23 maart 2021
BAKKER accountants & adviseurs

drs. R. de Geus RA MBA

