
ORANJE FONDS STEUNT FRIES PROJECT VAN HET BURO MET 75.000 EURO 
Het S(choolTalent)-Team is een driejarig project dat met ingang van september 2012 van start 
gaat. Het doel is om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Gedurende deze jaren worden 
leerlingen begeleid om hen te helpen een startkwalificatie te halen. Dit project, onder de leiding 
van Stichting Het Buro, wordt mede gefinancierd door het Oranje Fonds en de Gemeente 
Leeuwarden. 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar 
besteedde het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het 
Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een 
nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale 
Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en Prinses Máxima 
zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Stichting Het Buro zet zich sinds de oprichting door André Saris in 1996 in voor het begeleiden en 
trainen van jongeren. De motivatie om Het Buro op te richtten was om jongeren die dreigen aan de 
rand van de samenleving te belanden individuele en persoonlijke begeleiding te bieden. Hierbij is 
het doel om aan te sluiten bij de behoefte voor iedere jongere. In de loop van de jaren heeft Het 
Buro veel verschillende projecten uitgevoerd, o.a. voor de Gemeente Leeuwarden, de provincie 
Fryslân, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse onderwijsinstellingen, Jeugdhulp 
Friesland, BVO Cambuur Leeuwarden en de Raad voor de Kinderbescherming. Met verschillende 
van deze projecten zijn door Het Buro landelijke prijzen gewonnen. 

Het S(choolTalent)-Team is een project waarbij er samengewerkt wordt met o.a. het Oranje Fonds, 
de ROC Friese Poort, het Nordwin College (voormalig AOC Friesland), de NHL, de gemeente 
Leeuwarden, het RMC Friesland-Noord en het KOF (Kennis Ontwikkeling Friesland. Binnen het 
project worden jongeren begeleid door jongeren. Hiervoor zijn er in totaal negen vrijwilligers 
getraind. Dit zijn allemaal stagiaires, tussen de 18 en 28 jaar oud, afkomstig van opleiding aan het 
mbo en hbo in de Sociale en Welzijnssector. Het grootste deel hiervan zijn ‘ervaringsdeskundigen’. 

Zowel op het Nordwin College als op ROC Friese Poort staan vrijwilligers klaar om leerlingen te 
begeleiden. Dit zijn leerlingen die een opleiding volgen maar extra ondersteuning kunnen 
gebruiken en leerlingen die aangeven de school te willen verlaten. Bij al deze leerlingen biedt de 
vrijwilliger langdurige en intensieve ondersteuning om de leerling te helpen alsnog een diploma te 
halen. Hiervoor wordt er zowel naar schoolgerichte aspecten gekeken als naar de leefgebieden die 
zich buiten de school bevinden, waarbij er een inschatting gemaakt wordt waar de knelpunten 
zitten. 

De ervaring leert dat jongeren goed in staat zijn om andere jongeren te begeleiden. Door hun 
ervaring met de problematiek en nog jonge leeftijd zijn ze in staat om in korte tijd een 
vertrouwensband met de leerlingen op te bouwen. Als deze vertrouwensband aanwezig is wordt er 
op een concrete manier aan doelen gewerkt. 
Voor meer informatie over het Oranje Fonds kunt u contact opnemen met Rosanne Wink, adviseur 
pers en publiciteit, telefoon: 030-2339345. Voor meer informatie over dit project en het 
S(choolTalent)-Team kunt u contact opnemen met Erik de Breij, projectleider van Het Buro, 
edebreij@hetburosaris.nl of 06-16365412 


