
Jolanda Mulder-Borsboom van School’s cool Westland:

‘Het is mooi om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van een leerling’
‘Je helpt een leerling verder komen, niet 
alleen op school, maar in zijn hele ont-
wikkeling en zijn sociale leven. Het is 
toch mooi als je daaraan kan bijdragen?’ 
Jolanda Mulder-Borsboom uit Kwintsheul 
hoeft niet lang na te denken over de vraag 
waarom zij zich vijf jaar geleden als men-
torvrijwilliger aanmeldde bij School’s cool 
Westland. ‘Toen ik er voor het eerst van 
hoorde en over las, vond ik het al een 
mooi concept: de begeleiding van de kin-
deren bij hen thuis, gewoon in de huis-
kamer, het een-op-eencontact, ze helpen 
een goede overstap te maken van groep 
8 naar de middelbare school. Op deze 
manier een interactie met de leerling te 
hebben sprak mij erg aan’. De afgelopen 
jaren begeleidde Jolanda als mentor met 
succes vijf leerlingen en sinds ruim een 
jaar is zij actief als mentorcoördinator.

School’s cool Westland kan voor het ko-
mende schooljaar wel een tiental nieuwe 
mentoren gebruiken en Jolanda wil daar-
om graag vertellen waarom het mentor-
schap de moeite waard is. De organisatie 
helpt leerlingen bij de overgang van basis-
school naar vmbo, havo en vwo. Het gaat 
om kinderen die daarbij wat steun nodig 
hebben, bijvoorbeeld omdat ze onzeker 
zijn, moeilijk contact maken, er sprake is 
van een zieke ouder of een andere lastige 
gezinssituatie. School’s cool zet voor deze 
ondersteuning vrijwillige mentoren in die 
de kinderen een jaar lang, soms langer, 
wekelijks thuis bezoeken. Jolanda, zelf-

standig ondernemer van Existent Advies, 
is in 2012 als mentor begonnen. ‘In mijn 
eerste mentoraat had ik direct een klik 
met de leerling en de ouders. Ik begeleid-
de een leerling die structuur en overzicht 
nodig had en het was fijn te ervaren dat 
ik dat kon bieden en dat de leerling er-
voor openstond. Daarna ben ik nooit meer 
‘vrij’ geweest en heb ik nog vier andere 
leerlingen onder mijn hoede gehad’. En 
lachend: ‘Ik weet eigenlijk maar één re-
den om geen mentor te worden, namelijk 
als je aan het lijnen bent. Je wordt door 
de moeders overladen met koekjes en 
lekkernijen’. 

Het belangrijkste doel van School’s cool, 
zegt Jolanda, is voorkomen dat kinderen 
uitvallen op school en ervoor zorgen dat ze 
‘op de rails’ blijven. ‘Daarbij zijn geduld en 
inlevingsvermogen belangrijk. Ik heb ook 
geleerd dat je je niet te sterk door je ei-
gen verwachtingen moet laten leiden. Dus 
niet denken: ik ga van die 4 een 8 maken, 
terwijl dat er voor het kind niet in zit. Het 
gaat erom mee te gaan in de flow van het 
kind en je verwachtingen bij te stellen in 
wat voor hem of haar mogelijk is’. Een bij-
zonder aspect van het mentorschap vindt 
zij de inkijk die je krijgt in het leven van 
het kind. ‘Als het kind zich veilig voelt bij 
je, zal het zich eerder uiten en kan een 
vertrouwensband ontstaan, wat belangrijk 
is om resultaat te boeken’. Om die reden 
hoeven ouders er ook niet aan tafel bij te 
zitten. ‘De moeder of vader moet natuur-

lijk wel aanwezig zijn, maar in en om het 
huis, niet per se aan tafel’. 

Ruim een jaar nu is Jolanda mentorcoör-
dinator. In die functie ondersteunt zij een 
zevental mentoren in hun begeleiding van 
leerlingen en ouders. Met vragen en pro-
blemen kunnen de mentoren bij haar te-
recht. Ook leidt zij de tweemaandelijkse 
intervisie met hen, waarin de vorderingen 
van de leerlingen worden besproken. Be-
halve Jolanda zijn nog drie andere men-
torcoördinatoren actief, allen onder lei-
ding van de coördinator van School’s cool 
Westland.

Informatiebijeenkomst 
nieuwe mentoren
Op dinsdag 23 mei is er in basisschool 
De Regenboog, Aalbersestraat 47 in 
Naaldwijk een informatieavond voor 
nieuwe mentoren. Iedere belangstel-
lende is van harte welkom. Aanvang 
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

E-mail info@schoolscoolwestland.nl
Telefoon 0174 – 284 345
www.schoolscoolwestland.nl

Jolanda Mulder-Borsboom: als een kind zich veilig voelt, ontstaat een vertrouwensband.
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