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Projectplan Coach4You Venray

Naam project:

Coach4You Venray

www.coach4youvenray.nl

In opdracht van:
Uitvoerders:

Stichting Gilde Nederland, Coach4You Venray en Doen Venray
Stichting Coach4You Venray

Doelstelling project:

Coach4You Venray richt zich op leerlingen die risico lopen op schooluitval bij
de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Coach4You Venray wil deze leerlingen en hun ouders ondersteunen en een
kwalitatief sterke integratie bewerkstelligen.
Door het inzetten van een coach beoogt het project de leerling een goede
start te geven in het voortgezet onderwijs waardoor spijbelen,
onderpresteren en schooluitval in het voortgezet onderwijs voorkomen
kunnen worden.

Subdoelen:

Het deelnemen aan deskundigheidsbijeenkomsten voor nieuwe coaches,
ervaren coaches en coördinatoren.
Contacten onderhouden met leerkrachten, intern begeleiders en mentoren.
Meer maatwerk in het trainingsaanbod draagt bij aan de expertise van alle
betrokken vrijwilligers (training on the job) waardoor de leerlingen en hun
gezinnen nog beter ondersteund kunnen worden.

Actief betrokkenen:

projectorganisatoren
coördinatoren
nieuwe vrijwillige coaches
ervaren coaches
leerkrachten, intern begeleiders en mentoren van de leerlingen

Passief betrokkenen:

kwetsbare kinderen en hun gezinnen

Tijdsperiode:

2020 - 2024
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Missie en visie Coach4You Venray
Missie
Coach4You Venray wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Zij wil de kans op een
succesvolle school- en loopbaancarrière van kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs
vergroten door leerlingen te coachen om de enorme overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs zo klein mogelijk te maken.
Visie
In de optiek van Coach4You Venray vallen in onze westerse maatschappij te vaak kinderen tussen wal
en schip. Door de inzet van gemotiveerde vrijwilligers wordt getracht de sociale weerbaarheid en
zelfredzaamheid van kinderen te versterken om daarmee schooluitval te voorkomen. Daarnaast wil
Coach4You Venray het vrijwilligers mogelijk maken om met plezier maatschappelijk actief en
betrokken te zijn en kennis en ervaring met anderen te delen.

Wat is Coach4You Venray
Coach4You Venray is een mentorproject gericht op het voorkomen van voortijdige schooluitval.
Jongeren ondervinden met name problemen bij de overgang van het basisonderwijs naar het vervolg
onderwijs. Basisschoolleerlingen waarvan de leerkracht van groep 8, het risico op latere schooluitval
aanwezig acht, krijgen een vrijwillige coach. Deze ondersteunt de leerling en de ouders bij de
overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs tot maximaal de kerstvakantie in het tweede
jaar van het voortgezet onderwijs.
De coach legt één keer per week een huisbezoek af en begeleidt de leerling 1 tot 1 ½ uur per week.
Hierbij is altijd één van de ouders van de leerling aanwezig. Het gaat naast het leren plannen van het
huiswerk en het vinden van de juiste methode om te leren, ook om de sociaal-emotionele aspecten;
met name het versterken van het zelfvertrouwen en eigenwaarde. Daarnaast bespreekt de coach
allerlei zaken die op school spelen, zowel met de leerling als met de ouders.
De betrokkenheid van de ouders is cruciaal bij een positieve ontwikkeling van de ondersteuning door
Coach4You Venray. De coach bezoekt het gezin wekelijks en de inbreng van de ouders is niet
vrijblijvend, hiervoor wordt een contract opgesteld en ondertekend. Een actieve bijdrage van de
ouders aan het mentorproject wordt verwacht.
Uit de aangemelde leerlingen in de afgelopen 10 jaar blijkt dat, leerlingen met gedragsproblemen die
weinig weerbaar zijn en vaak uit sociaal kwetsbare milieus komen, zijn gebaat bij een dergelijk
mentortraject, zoals aangeboden door Coach4You Venray. Het kunnen leerlingen zijn uit gezinnen
die beperkt geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving. Ook leerlingen, die moeite hebben
met het leggen van sociale contacten en soms onvoldoende (sociale) vaardigheden daartoe bezitten,
hebben veel ondersteuning van het mentorproject Coach4You Venray. Gezinnen die het zich
financieel niet kunnen veroorloven om betaalde huiswerkbegeleiding in te zetten, zijn eveneens
gebaat bij begeleiding door Coach4You Venray, zodat financiële discriminatie wordt voorkomen en
ingezet kan worden op gelijke kansen voor alle leerlingen.
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Profiel van de aangemelde leerlingen
De 22 organisaties van Coach4You begeleiden jaarlijks (een traject duurt 18 maanden) samen zo’n
250 leerlingen; 60% jongens en 40% meisjes. De meeste kinderen zijn van autochtone afkomst,
namelijk 65%. De meerderheid (85%) van deze groep kinderen zit op het VMBO/beroepsonderwijs
niveau. De redenen waarom deze kinderen aangemeld zijn door de basisschool zijn erg divers.

Profiel leerlingen

meisjes
42%
jongens
58%

In Venray zijn vanaf 2011 ongeveer 140 kinderen begeleid, waarvan 58% jongens, 42% meisjes en
61% van autochtone afkomst. We volgen hierin grotendeels het landelijk profiel.

Niveau leerlingen 2016-2020
PRO

VMBO-B

BK

K

KT

TH

HAVO/VWO

VWO

2%
4%
14%
33%
10%

14%
19%

4%

Per schooljaar wisselt het niveau van VWO tot PRO.
Van de aangemelde leerlingen vanaf 2016 -2020 volgt 33% VMBO-B-; 20% K-;
14% KT-; 14% HAVO-VWO-; 9% TH-; 4% VWO-; 4% BK- en 2% PRO-niveau.
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Ook t.a.v. het schoolniveau volgen we het landelijk profiel.

overzicht scholen 2011-2020
Focus

de Toverbal

de Bongerd

Estafette/ Krokodaris

de Hommel

de Vlaswei/ Klimboom

de Meent- Leunen

de Kruudwis

Meulebeek-Oostrum

Petrus Banden

Coninxhof

de Keg

de Lier- Merselo

Montessori

Antonius-Veulen

Oda- Ysselsteijn

Castenray

Peddepoel

2%

2% 1% 1%
1%

1%

3% 3%
15%

2%
4%

13%

5%
7%

12%
8%
9%

10%

Uit het diagram wordt duidelijk dat tussen 2011-2020 de meeste leerlingen zijn aangemeld door de
volgende scholen:
Focus (15%)
de Toverbal (13%)
de Bongerd (12%)
Estafette/Krokodaris (10%)
de Hommel (9%)
de Vlaswei /Klimboom (8%).
Gelukkig lukt het bijna altijd om een aangemelde leerling een traject aan te bieden en succesvol af te
ronden. Soms krijgen niet alle aangemeld leerlingen een coach aangeboden, vanwege diverse
factoren:
o.a: de hulpvraag is niet passend bij het aanbod Coach4YouVenray, er zijn te weinig coaches, te laat
ingeleverde aanmeldingsformulieren, te weinig motivatie van de leerling(e).
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Ervaringen en onderzoek
Op dit moment is Coach4You succesvol in 22 gemeenten binnen Nederland. Ongeveer 250 (zeer
enthousiaste) vrijwilligers begeleiden jaarlijks momenteel evenzoveel brugklassers, gedurende 1½
jaar, één keer per week. Uit de opgedane ervaringen en onderzoek is gebleken dat door Coach4You
begeleide leerlingen meestal succesvol de brugklas weten af te ronden waardoor hun kansen in het
voortgezet onderwijs toenemen, en de kans op latere schooluitval eveneens wordt verkleind.
ISW1 heeft in opdracht van het Oranjefonds een onderzoek uitgevoerd over de jaren 2009 tot en met
2011, onder 26 van de landelijk opererende mentorprojecten. Ook Coach4You Venray was bij dit
onderzoek betrokken. Een belangrijke vraag was of deze mentortrajecten effectief zijn.
Resultaten
Uit de bevindingen is gebleken dat de 1-op-1 ondersteuning bij leerlingen leidt tot positieve effecten
op het gebied van zelfvertrouwen en vaardigheden. De kinderen hebben/zijn na een mentortraject:
- meer zelfvertrouwen;
- meer tevreden over hun eigen leven;
- meer geloof in eigen kunnen;
- meer sociale en schoolvaardigheden ontwikkeld dan voor aanvang van het traject.
Verder blijkt dat betreffende leerlingen beter kenbaar maken wanneer er problemen zijn. Dit bewijst
dat hun sociale weerbaarheid is gegroeid. Mentoren/coaches geven zowel psychosociale als
instrumentele ondersteuning aan de leerlingen. Beide typen ondersteuning zijn cruciaal voor een
positieve ontwikkeling bij kinderen.
Uit de ondersteuning door de zeer betrokken coaches binnen Coach4You Venray blijkt, aansluitend
bij het voornoemde onderzoek, een zeer positieve ontwikkeling bij de aangemelde leerlingen. Bij de
afronding van het traject wordt een evaluatieformulier ingevuld, door ouder(s), leerling(e) en coach.
Uit de evaluaties komt naar voren, dat de begeleiding een positief effect heeft op het
zelfvertrouwen en de leerprestaties van de leerlingen, evenals een enorme waardering voor de
begeleiding door de coach.
Sommige leerlingen zijn zelfs leerniveaus vooruitgegaan, maar vooral van belang is dat deze
leerlingen zoveel beter in hun vel zitten en door meer geloof in zichzelf vol vertrouwen de toekomst
tegemoet (kunnen) zien. Hoe mooi is dat!
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ISW: Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid
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Kostenefficiënt
Coach4You Venray werkt lokaal geheel met vrijwilligers. De kosten voor een Coach4You Venraytraject zijn daarom relatief heel laag. Terwijl de gemiddelde prijs per koppel ca. € 600,- per traject
bedraagt, is de fictieve economische marktwaarde circa € 5.000,-. Per traject zet de vrijwillige coach
zo’n 200 uur begeleiding, intervisie en scholing in tegen een berekende (bron: KPMG2) prijs van 25
euro per uur.
De lokale Coach4You Venray betaalt 500 euro per jaar aan de moederorganisatie. Hiervoor wordt
een heel dienstenpakket aangeboden: handboek en documenten voor projectorganisatie,
kwaliteitsmanagement (handboek), scholing nieuwe coaches, scholing intervisiebegeleiders, scholing
projectteams, landelijke website met digitale documenten, landelijk secretariaat nieuwsbrief,
drukwerk.
De nieuwe coaches wordt een training van 2 dagdelen aangeboden, die o.a. bestaat uit:
kennisoverdracht (coachen in de context van Coach4You, culturele sensitiviteit, puberbrein) en
oefening van vaardigheden ( gesprekstechniek (rollenspel), grenzen van het coach-schap
beoordelen). Ervaren coaches krijgen een Verdiepingstraining waarin Verbindende Communicatie, de
kunst van het vragen stellen en o.a. een intervisiemethode centraal staan.
Naast de landelijke bijeenkomsten worden er lokaal voor alle coaches enkele thema-avonden
georganiseerd (bijv: over social media, leren leren, gedrag en relaties van jongeren in de puberteit,
de doorstromingskansen binnen het voortgezet onderwijs etc).
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KPMG is een internationale accountants- en adviesorganisatie
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