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Stichting voor Kennis en sociale Cohesie SKC
De SKC is een multiculturele stichting in Amsterdam die in achterstandssituatie
verkerende jongeren en volwassenen met verschillende achtergronden helpt op
een positieve manier deel te nemen aan de samenleving.
Zij doet dit door middel van verschillende projecten op het gebied van onderwijs,
welzijn, arbeid, kunst en cultuur, waaronder het bekende Mentorproject.
De kerndoelen zijn hierbij: wederzijdse participatie en sociale cohesie.
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Jouw School, Mijn School

Wat?

Bij scholen waarvan 60% (of meer)

Elk thema bestaat uit vijf of zes bijeenkomsten
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van de leerlingen van een andere
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Mentoren: Het project wordt
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Waar?

en de sociale cohesie toe tussen

Er wordt dan ook veelvuldig geoefend

Deelnemende ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen vormen koppels en organiseren onderlinge
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Wie?

belangstelling, zelfreflectie, spreek

aangestuurd door een begeleider. Gedurende twee schooljaren volgen de leerlingen

Leerlingen: Het project is bestemd

vaardigheid, sociale vaardigheid en
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Hoe?

Amsterdam en jongeren en

Samen behandelen de leerlingen

volwassenen in de betrokken wijken.
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Onder ‘witte scholen’ verstaat de SKC

& spel, leven in Amsterdam, muziek,

scholen waarvan 60% (of meer) van
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de leerlingen autochtoon is.

