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2Doelen van begeleidingsprojecten/mentoringprojecten

Wat is hierover bekend uit internationaal onderzoek?

Naast verbeteren kansen op school en werk, ook:

• Zelfvertrouwen/positiever zelfbeeld

• Zelfredzaamheid

• Ontdekken van talenten en mogelijkheden

• Verantwoordelijkheid nemen

• Binding met de samenleving

• Sociale vaardigheden

• Zelfdiscipline

• Assertiviteit

• Motivatie

• Versterken van het sociale netwerk
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Hoe zien begeleidingsprogramma’s eruit?

• Individuele begeleiding door mentor/coach/maatje

• Begeleiding regelmatig, bijv. wekelijks

• Doel jongere staat centraal

• Gespreksvoering of samen activiteiten ondernemen

• Soms mentor als rolmodel. Bijv. jongere die voorheen vergelijkbare

ondersteuning heeft gekregen en nu andere jongeren wil helpen. 



4Randvoorwaarden voor effectieve mentoringprojecten

• Kwaliteit van de mentor (biedt maatwerk, ondersteunt, zet

aan tot handelen, is bereikbaar, oordeelt niet te snel etc.)

• Programma heeft doelgroep en doelstelling 

• Ook jongere zelf heeft doelstelling

• Problematiek niet te ernstig (dan eerst probleem oplossen)

• Hoe jonger starten hoe beter

• Zorgvuldige match mentor-leerling (het moet ‘klikken’)

• Mentorkoppels hebben autonomie

• Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend

• Focus ligt op het positieve; op kwaliteiten van de jongere

• Goede samenwerking met de school

• Projectorganisatie goed geregeld



5Wat weten we over opbrengsten mentoringprojecten?

Kwantitatief onderzoek

• Effecten doorgaans zeer bescheiden, effectiever voor risicojongeren dan 

voor ‘gemiddelde’ jongeren

• Er zijn ook programma’s die weinig of niets opleveren (metastudies)

• Groot deel mentoringrelaties ‘overleeft’ beginfase niet

• Meer behaalde startkwalificaties niet aangetoond (is ook lastig omdat

moeilijkste groep juist vaak dit soort trajecten volgt)

Kwantitatief onderzoek

• Meer zelfvertrouwen, positiever zelfbeeld, groter netwerk, meer vrienden, 

verbeterde sociale vaardigheden, betere relatie met ouders, meer 

zelfredzaamheid.



6Opbrengsten

Het is niet gemakkelijk om goede resultaten te behalen in het 

voorkomen van vsv met mentoringprojecten, er is veel voor nodig. 

Toch zijn er een aantal zeer geslaagde initiatieven …
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Goede voorbeelden projecten ter voorkoming vsv

Mijn school

Nog op school of startkwalificatie gehaald: 87%

Welk rapportcijfer geven jongeren? 8,9

Hoeveel % van de jongeren zou zeker opnieuw deelnemen?     85%
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Goede voorbeelden

Het Bureau

Nog op school of startkwalificatie gehaald 86%

Welk rapportcijfer geven jongeren?        8,2

Hoeveel % van de jongeren zou zeker opnieuw deelnemen? 67%
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Goede voorbeelden

De plusgroep

Nog op school of startkwalificatie gehaald 91%

Deel van de jongeren en begeleiders die vinden dat doelen zijn behaald 60-70%

Ook als doelen niet zijn behaald is 79% tevreden over het traject.



Meer info? Neem contact op

rpetit@kohnstamm.uva.nl   

020 - 5251332


