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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van de Weekend Academie over het jaar 2017. Hoe hebben we onze 
jongeren gestimuleerd in hun ontwikkeling en hun ouders hierbij betrokken? Wat hebben we 
gedaan om kansen van jongeren in de maatschappij te vergroten?  
 
Dit verslag begint met een samenvatting. Daarna beschrijven we kort de algemene werkwijze 
met resultaten. Vervolgens doen we verslag van de specifieke activiteiten van de vestiging(en) 
en tussendoor laten we kinderen, ouders, begeleiders en gastdocenten aan het woord. Zij 
kunnen het verhaal van de Weekend Academie het beste vertellen. 
 
De Weekend Academie winnaar Appeltje van Oranje 2017 
2017 was voor de Weekend Academie een bijzonder jaar, we hadden de grote eer om tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in Paleis Noordeinde het Appeltje van Oranje 2017 in ontvangst te 
nemen. Het Appeltje, ook wel de Oscar van het welzijnswerk genoemd, is een blijk van 
waardering voor succesvolle sociale initiatieven die erin slagen verschillende groepen mensen 
bij elkaar te brengen. In 2017 was het thema 'Krachtige Kinderen'. “Dit initiatief helpt kinderen 
om hun eigen kracht te vinden en geeft ze een gevoel van trots en eigenwaarde,” aldus koning 
Willem-Alexander bij de uitreiking. 
 
Deze prijs is voor ons een bekroning op ons werk van afgelopen jaren. Een prachtig compliment 
en een bijzondere erkenning voor de activiteiten die de Weekend Academie dankzij uw steun en 
betrokkenheid al meer dan 10 jaar kan uitvoeren. 

 

 



 
 
 
 
 

Naar aanleiding van het winnen van het Appeltje van Oranje kwam op 17 november 2017 de 
koning op werkbezoek.  

De koning bezocht ‘t Landhuis, een van de vestigingen in de wijk Bos en Lommer. Daar ging hij 
met onder leiding van directeur Oguz Dulkadir en de directeur van het Oranje Fonds in gesprek 
met jongeren die deelnemen aan een van onze jongerenprogramma’s, begeleiders en partners 
van de Weekend Academie.  

“Komt de koning op bezoek? Wat tof dat ik daarbij mag zijn.”  

 

 
Bezoek koning Willem-Alexander aan de Weekend Academie 
 
 

Wilt u meer informatie?  
Neem dan contact met ons op via 020 331 6046. Voor achtergrondinformatie over de Weekend 
Academie en GezinsAcademie zoals missie, visie en algemene aanpak, verwijzen we u naar 
onze website, www.weekendacademie.nl.  

We wensen u veel leesgenoegen! 
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Samenvatting in cijfers 
● In  2017 namen in totaal 873 jongeren uit Amsterdam, Almere, en Haarlem deel aan het 

jongerenprogramma van de Weekend Academie (WA). Het wekelijkse programma vond 
plaats op 14 locaties. 

● het aantal geregistreerde kinderen met een stadspas in Amsterdam of Haarlem was 271. 
● In de wijken Bos en Lommer, de Baarsjes en Westerpark werden in totaal vanuit onze 

GezinsAcademie 100 verschillende gezinnen gecoacht. 
● Aan de pilot Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces die we in samenwerking met de 

gemeente Amsterdam op drie voortgezet onderwijs scholen hebben uitgevoerd namen 
in schooljaar 2016-2017 totaal 139 gezinnen deel. 

● Aan het traject De Grote Oversteek van PO naar VO in samenwerking met vijf 
scholen voor basisonderwijs in Amsterdam West en Nieuw West namen 48 
scholieren en hun ouders deel. Voor ouders en kinderen zijn in totaal 29 
groepsbijeenkomsten georganiseerd. 

● Aan het traject Startcoaching namen 56 leerlingen en hun ouders deel. 
 

Kinderen per jongerenprogramma. 

 



 
 
 
 
 

Ontwikkelingen in 2017 
 

● Nieuw in 2017: De Grote Oversteek 
Voortkomend uit de succesvolle resultaten van de pilot Ouderbetrokkenheid en 
Schoolsucces op drie VO scholen in Amsterdam is op verzoek van basisscholen en 
voortgezet onderwijsscholen het project 'De Grote Oversteek' in februari 2017 van 
start gegaan. Op vijf scholen voor basisonderwijs is de WA in groep acht gestart met 
coaching van scholieren en hun ouders. Zij zijn een heel jaar lang in de overgang 
van groep acht naar het voortgezet onderwijs begeleid. 
 
Nieuw in 2017: Startcoaching 

● In samenwerking met de gemeente Amsterdam en fondsen zijn op voortgezet 
onderwijs scholen Startcoaching voor brugklassers van start gegaan. Hierbij worden 
coaches van de WA gekoppeld aan ouders van jongeren in de brugklas om ouders 
te ondersteunen op de bemoedigende rol waar jongeren behoefte aan hebben bij de 
start op het voortgezet onderwijs. 
 
Almere 

● In Almere is het programma van de WA opgenomen als een van de drie projecten in 
het aanbod voor verlengde schooltijd van de gemeente. Er is een  samenwerking 
gestart tussen drie gemeentelijke partners, de Weekend Academie samen met 
Playing for Succes en de Zomerschool Almere. 

 
● Jongerenprogramma: Tweejarig curriculum 

Voor alle jongeren programma's zijn de thema’s Identiteit, Vitaliteit, Taal en 
communicatie verder uitgewerkt richting een tweejarig curriculum. 

 
● Gesprekskaart voor coaching in het VO 

Onze methodiek voor gezinscoaching op het voortgezet onderwijs 
(Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces) is uitgebreid met een gesprekskaart om te 
gebruiken als handvat bij kennismakingsgesprekken met gezinnen. Op de 
gesprekskaart staan visueel in beeld gebracht de de verschillende leefwerelden van 
jongeren; thuis, school, buitenschool. Aan de hand van de symbolen kan goed met 
ouders en de jongere in gesprek worden gegaan over hun persoonlijke situatie en 
over hoe de leefwerelden overlap hebben en invloed hebben op schoolsucces. 
 

 



 
 
 
 
 

● Als intermediair kunnen wij onze jongeren aanmelden wanneer zij om financiële 
reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging of lessen kunnen volgen op 
kunst- en cultuurgebied.  
 

● De samenwerking tussen de Weekend Academie en de Hogeschool Inholland is 
geïntensiveerd om een betere aansluiting tussen opleiding en werkveld te faciliteren. 
De Weekend Academie heeft onder andere met partners uit het eigen netwerk 
sollicitatie trainingen verzorgd voor eerste- en tweedejaarsstudenten en een 
veldwerkbezoek georganiseerd voor studenten. 

 
 
 

 

 Gesprekskaart Startcoaching  

 



 
 
 
 
 

Bijzondere projecten en hoogtepunten 
 

● 20 Jongeren van de Studie Academie in Amsterdam hebben als razende reporter 
geparticipeerd als gast van de Telegraaf op de NL Doet dag van het Oranjefonds. Dit 
heeft hen verrijkt in hun beroepenoriëntatie en talentontwikkeling richting presentatie, 
journalistiek en camerawerk. 

 
● In juli mochten jongeren van de Weekend Academie mee met een vaarvakantie vanuit 

Delfzijl. Dit was mogelijk dankzij de stedenband Amsterdam - Delfzijl. 
 

● De samenwerking In samenwerking met Money School is in Westerpark voor het 
voortgezet onderwijs een zesweeks programma geboden rond het thema Geld en 
Inkomen. Het doel was financiële weerbaarheid verhogen: zoals reclames voor mobiele 
telefoons de baas blijven, sparen en lenen, bankzaken, leren verstandige keuzes 
maken. Daarnaast zijn de jongeren op bezoek geweest bij de Nederlandse Bank en 
hebben ze geleerd een pitch te maken voor een fictief bedrijf dat ze zelf zouden willen 
starten. 

 
● In de Baarsjes hebben kinderen in een drieweeks programma kennis gemaakt met 

moderne dans workshops in de Chassé dance studios. 
 

● Jongeren in Osdorp hebben kennisgemaakt met Storytelling. In een drieweeks 
programma van Projectbureau Barel leerden ze de waarde van verhalen maken en 
oefenden ze in luisteren en zelf verhalen vertellen/schrijven. 

 
● Bij de WA in de Kolenkitbuurt heeft een dichter de jongeren in een drieweeks 

programma meegenomen in het ontdekken van de schoonheid van een gedicht en hoe 
je daar iemand blij mee kunt maken.  
 

● In Slotervaart zijn de kinderen door leden van het Andalusisch Orkest muzikaal 
geïnspireerd. Met instrumenten en verhalen doken ze in de historische band tussen 
Marokko en Europa. 

 
● In Bos en Lommer hebben de jongeren in een drieweeks programma onder leiding van 

kunstenaars La Cruz & Helweg  kunstzinnig getimmerd en gefilosofeerd over diversiteit 
en hun rol in de buurt. Kernbegrip was ‘doorzettingsvermogen’. Met mooie houten 

 



 
 
 
 
 

tassen en krukjes als resultaat. 
 

● In Westerpark heeft Follow Your Sun in een drieweeks programma kinderen laten 
ontdekken  waarin ze goed zijn, waar ze trots op zijn en wanneer ze zich blij voelen. 
Goed voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van de identiteit. 

 
● De Verhalenkar heeft de kinderen van de Kolenkit gestimuleerd om verhalen te 

vertellen. Door oprechte aandacht voor elkaar voelden de jongeren zich veilig genoeg 
om met elkaar in gesprek te gaan over actuele onderwerpen zoals respect en 
(voor)oordelen.  

 

● Door het Project de Grote Oversteek hebben ouders duidelijk inzicht gekregen in de 
studiemogelijkheden van hun kind.  

 

● De Startcoaching heeft ervoor gezorgd dat ouders meer betrokken zijn bij het 
schoolsucces van hun kind.  

 

                  

 



 
 
 
 
 

Zeilweek zomer 2017                                                   Workshop timmeren La Cruz & Helweg 

Dankzij een aanvullende subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) konden groepen extra op culturele excursie in de tweede helft van 2017. 

Voorbeelden: 

● Kinderen uit Slotervaart, Bos & Lommer en Osdorp hebben een voorstelling gezien 
waarin het verhaal van de legendarische Andalusische én Afrikaanse globetrotter 
Hassan el Wazzan, ook wel bekend als Leo Africanus, op muzikale wijze wordt verteld. 
De tekst bleek redelijk moeilijk, maar dit gecombineerd met de Arabische liedjes sprak 
wel aan. Ook de ervaring van met een bus naar een voorstelling in een klein theater in 
het centrum van Amsterdam was een hele belevenis voor de kinderen. 
 

● Kinderen uit Westerpark en Geuzenveld zijn naar een voorstelling in theater de 
Meervaart geweest: een acrobatisch optreden door Vitra.  
 

● In Osdorp en Bos en Lommer hebben twee groepen jongeren meegewerkt aan het 
Amsterdam Light Festival. In twee workshops, begeleidt door kunstenares Claudia Reh, 
maakten ze kunst met de overhead projector. Tijdens het festival werden deze 
kunstwerken een avond lang geprojecteerd op de muur van de Hermitage. Daarna 
konden de jongeren genieten van de rondvaart langs de lichtobjecten. Een intense 
kennismaking voor de jongeren met een groot cultureel Amsterdams evenement. 
 

● In Haarlem zijn de kinderen naar het Stadsmuseum geweest en naar een voorstelling in 
de Stadsschouwburg. 

                           

 



 
 
 
 
 

Workshop Amsterdam Light Festival                         Haarlem museum 

Fit@weekendacademie 

2017 was het tweede jaar van ons project Fit@weekendacademie. Het doel van dit project is 
het implementeren van een methodiek op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl bij de 
doelgroep van de Weekend Academie. In het eerste projectjaar hebben we drie pilots gedraaid 
bij  jongerenprogramma’s. In 2017 lag de focus op het implementeren van de methodiek op alle 
locaties. Daarbij zijn aanbevelingen van onderzoeksbureau Regioplan meegenomen.  
Te weten:  

A. standaardisatie in wat elke vestiging uitvoert zodat er meer overeenstemming is in wat 
elk kind van de Weekend Academie leert.  

B. betrokkenheid van kinderen vergroten door meer doe-activiteiten en minder theorie.  
C. betrekken van begeleiders bij wat en waarom ze een activiteit uitvoeren.  
D. tijdens coaching van ouders aansluiten bij waar de behoefte ligt, bijvoorbeeld doorgaan 

op stimuleren van sport indien daar interesse voor is. 
 
Ad A en B: Standaardisatie van de methodiek en toevoegen doe-activiteiten: 
Ons curriculum is in nauwe samenwerking met de medewerkers van educatieve uitgeverij Fysio 
Educatief verrijkt met een serie van 6 concrete lessen voor 10-12 jarigen in de buitenschoolse 
situatie. Er zijn aantrekkelijke werkbladen ontwikkeld en praatplaten die als handvatten voor een 
gesprek over leefstijl kunnen dienen. 
Ook is voor ieder een kind een persoonlijk ‘beweeg boekje’ en een persoonlijk woordenschat 
schriftje ontwikkeld. 
 
Ad C: motiveren van begeleiders 
Het beter betrekken van de begeleiders bij het thema Fit hebben we bereikt door op de 
introductiedag voor begeleiders continu te wijzen op rolmodelschap als het gaat om een 
gezonde leefstijl, door de begeleiders vertrouwd te maken met de werkbladen voor de kinderen, 
en door beweeglijke werkvormen tijdens de introductiedag te bieden met tussendoor energizes. 
Ook is een nieuwsbrief rondgestuurd met achtergrond informatie, de link met de  Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht, met recepten, ontspanningstips, en beweeg-ideeën. 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

Ad D: gezinscoaching 
Het thema gezonde leefstijl is toegevoegd aan onze ondersteuningsmethodiek  aan gezinnen.  
Dit  resulteerde in samen een lunchhapje of smoothie maken, samen de boodschappenlijst 
doornemen, subsidie bij JSF aanvragen voor sport van het kind (5x aangevraagd en 
goedgekeurd, voor voetbal, zwemles 2x, ballet en fitness). En er zijn 7 bijeenkomsten voor 
ouders geweest waar Gezonde Leefstijl direct of indirect het thema was.  
Hier waren in totaal 33 ouders bij aanwezig.  
Voor 2018 staat naast verdieping van voorgaande op het programma  en het actief 
doorverwijzen van gezinnen en/of kinderen naar leefstijlinterventies. 

 
 
 
 
 

                         

 

  

 



 
 
 
 
 

Kwaliteitsbewaking 
Binnen de Weekend Academie streven we naar een klimaat waar constant geleerd en 
ontwikkeld wordt en waar ruimte is voor professionele ontmoetingen. 

● Twee wekelijks 1,5 uur teamoverleg met coördinatoren van het jongerenprogramma. Op 
de agenda staan onderwerpen als intervisie, inhoud van het programma of tussentijdse 
evaluatie van een activiteit. 

● Ontwikkelgroepen ten behoeve van onze programma’s zoals de ontwikkelgroep 
Startcoaching, de ontwikkelgroep De Grote oversteek, de ontwikkelgroep 
Gezinscoaching, de ontwikkelgroep Fit@weekendacademie en de ontwikkelgroep 
Curriculum. 

● Werkoverleg met de leidinggevende. 
● Collegiale intervisie. 
● Conceptbewaking: via ons instrument zelfevaluatie met kwaliteitscriteria en een 

nagesprek daarover. 
● Eenmaal per jaar bezoek met terugkoppeling van de leidinggevende en een 

stafmedewerker. 
● Wekelijks intervisie met de coaches (derdejaars studenten). 
● Teamleiders gaan mee met het kennismakingsgesprek met gezinnen en met een 

coachings bezoek. 
● Tweemaal per jaar per vestiging/project een digitaal tevredenheidsonderzoek onder de 

begeleiders (anoniem). 
 
Deskundigheidsbevordering 
In 2017 zijn de volgende workshops voor onze medewerkers verzorgd: 

● Basiscursus Vreedzaam.  
● Het Motivatiekompas.  
● Themagericht werken.  
● Begeleidingsmethodiek.  
● Mindset; de groeimindset. 
● Transactionele analyse. 
● Pitchen/ marketing. 
● Motiverende gespreksvoering. 
● Didactische uitgangspunten van het 

jongerenprogramma.  
 

● Begeleidingsmethodiek: ‘Ouderbetrokkenheid en 
Schoolsucces’ voor alle intern betrokkenen bij 
Startcoaching. 

● ‘Het gebruiken van een WA gesprekskaart’ als 
onderlegger bij een kennismakingsgesprek met 
gezinnen. 

● Praten over Gezonde Leefstijl met ouders en kinderen. 
● Trainingen: ‘Het sociaal competentiemodel’ per team 

door externe trainers. 
● Begrijpend lezen. 
● Begeleidingsmethodiek gezinnen: de 7 fase methodiek. 

 



 
 
 
 
 

De Weekend Academie per buurt 
 

Kinderprogramma in Amsterdam Nieuw-West  
 
Basisonderwijs groep zaterdag 
Het aantal kinderen, gastsprekers, stadspassen en gesprekken met ouders en kinderen.  
 

 
 
Samenwerking met scholen 
St. Lucas, De Globe, Johannesschool, De Vlaamse Reus, Louis Bouwmeesterschool, Pieter 
Jelles Troelstraschool, El Amien, Kraemerschool, De Punt, Osdorpse Montessori School, El 
Kadisia, Sint Janschool, Huizinga School, Ichthus Almere, Pantarijn, Al Ikhlaas, Goeman 
Borgesiusschool, Burgemeester de Vlugtschool, El Wafa, Horizon Brenner, Bovenland, Horizon 
Brenner en Pro Rege School.  
 

 



 
 
 
 
 

Workshops/gastsprekers 
Vrijwilligers van War Child, een politieagent, huisarts, technicus en een mondhygienist.  
Workshop: maskers maken o.l.v. een kunstenaar en een korfbalclinic. De culturele excursies 
waren naar een voorstelling in het Mezrab theater en een rondleiding en workshop in het 
concertgebouw. 
 
 
Oudergesprekken  
De voortgangsgesprekken en eindgesprekken zijn met vrijwel alle ouders gevoerd. De ouders 
zijn enthousiast over de Weekend Academie en komen trouw elk gesprek. De ouders waren 
heel tevreden dat deze mogelijkheid wordt geboden.  

 
 
‘Waar wil jij beter in worden’  
Dit jaar is er met de kinderen met ontwikkeldoelen gewerkt. De begeleiders hebben deze doelen 
in eigen groepjes met de jongeren besproken. Om de kinderen een handje te helpen, zijn er 
herkenbare doelen op papier gezet, zoals ik wil beter leren presenteren, of ik wil beter worden in 
teksten begrijpen. Deze doelen werden positief geformuleerd. De kinderen konden hier thuis 
over nadenken en tijdens de voortgangsgesprekken met ouders kwamen deze ontwikkeldoelen 
opnieuw aan de orde. Ouder en kind kozen samen een ontwikkeldoel en hier werd in de laatste 
periode aan gewerkt.  
Uit evaluaties met begeleiders kwam naar voren dat ze deze doelen goed werkten, omdat er zo 
doelgericht met de jongeren én hun ouders gewerkt en geëvalueerd kon worden.  
 
Dit jaar stond de studievaardigheid plannen centraal. Veel kinderen wilden hier beter in worden. 
Een begeleider had een planning gemaakt die ze gebruikte met haar groepje tijdens de 
huiswerkbegeleiding. Het overzicht van de dagindeling gaf de kinderen duidelijkheid. Deze 
planning is later door alle jongeren op de vestiging gebruikt en dit was voor ons een succes.  
Daarnaast leerden de kinderen zelf een planning voor hun eigen werk te maken.  
 

“Ik vind het leuk bij de Weekend Academie, want ik begrijp nu veel meer van mijn huiswerk.’’ 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Woord van de dag 
Nieuw dit jaar is een speciaal ontworpen schriftje voor het Woord van de dag en de woorden uit 
de context bij het woord van de dag. Alle thema-woorden komen op deze manier geordend in 
een schrift en kunnen aan het eind van het jaar terug gelezen worden. 
 

“Door de Weekend Academie ben ik beter geworden in rekenen en lezen.’’ 
 
 
Bijzondere gastlessen 

● Burgerschap 
Dit bleek een boeiend onderwerp, de kinderen waren stil van de verhalen over WAR 
CHILD. De gastsprekers straalden rust uit en er was genoeg ruimte voor interactie met 
de kinderen. Dit was een bijzondere gastles die goed aansloot bij de belevingswereld 
van de kinderen, omdat het onderwerp actueel is en steeds vaker in het nieuws is.  

 
● Gezonde leefstijl en beroepenoriëntatie 

Twee studenten van de HBO opleiding mondzorgkunde hebben een workshop over 
mondhygiëne verzorgd. De kinderen kregen leuke video’s te zien en hebben kennis gemaakt 
met de juiste poetstechnieken. Een van de kinderen mocht voor de klas laten zien wat zij 
geleerd had en hoe zij het beste de poetstechnieken kan toepassen. De kinderen zijn zich nu 
veel beter bewust geworden van het feit dat mondhygiëne erg belangrijk is en weten nu ook wat 
op korte termijn en lange termijn de gevolgen kunnen zijn. Deze workshop was een succes, 
omdat de studenten heel toegankelijk waren, en zich als rolmodel  voor de kinderen op stelden.  
De workshop werd afgesloten met een gratis tandenborstel en tandpasta voor iedereen.  
 

● Beroepsoriëntatie  
Tijdens de workshop van de Ambassadeurs van Techniek hebben de kinderen zich verdiept in 
de 7 werelden van techniek. Daarbij kwam de discussie: gaat het bij toekomstig werk om 
inkomen of om werk waar je met plezier naar toe gaat.  
 

● Talentontwikkeling en beroepsoriëntatie 
Voor een muziekworkshop zijn de kinderen naar het Concertgebouw geweest. Daar hebben de 
kinderen kennis gemaakt met verschillende instrumenten, ze mochten ook zelf met 
verschillende instrumenten muziek maken. Per groepje werden hun zelfbedachte deuntjes 
gepresenteerd. Tot slot was er een rondleiding door het imposante gebouw, de kinderen waren 
erg onder de indruk van alle details en de sfeer. 
 
  

 



 
 
 
 
 

Thema-activiteiten 
● Geld en Inkomen  

Een workshop tijdens dit thema ging over Geldbiljetten. Hoe onderscheid je echte geldbiljetten 
van valse en hoe werkt de  Nederlandsche Bank. Jongeren hebben aan de hand van een 
filmpje van Klokhuis vragen gemaakt die betrekking hadden op het thema Geld en Inkomen. 
Tot slot hebben ze een eigen geldbiljet ontworpen. 
 

“Ik wist niet dat een biljet zoveel kenmerken heeft waaraan je het kan herkennen.’’ 
 

“Er is zoveel armoede terwijl er zoveel geld is.’’ 
 
 
Ons goede doel  
Tijdens een thema-activiteit is aandacht besteed aan het onderwerp kanker bij kinderen, en we 
hebben met de kinderen posters gemaakt voor het KIKA fonds. 
 
 
Vreedzame aanpak: Pijler democratie 
Ook dit jaar is het weer gelukt een Kinderraad op te zetten en hen te betrekken bij ons 
programma.  Ze hebben geleerd met elkaar te discussiëren en te debatteren binnen de 
vergaderingen. 
 
 
Uitstapjes 
De culturele excursie ging dit jaar naar een klein theater om de muziektheatervoorstelling Leo 
Africanus te bekijken. Het verhaal speelde zich af in het oude Rome. Vooral de Andalusische 
muziek met Arabische teksten was een succes. Enkele liedjes waren bekend voor de kinderen. 
De verhaallijn was ingewikkeld, maar door  interactie van de acteurs met de bezoekers werden 
zaken verduidelijkt. 
 
Als fun uitstapje zijn wij naar het Amstelpark geweest. De kinderen konden daar midgetgolfen, 
een rondje in de Amstelpark trein maken, naar de kinderboerderij en de grote speeltuin.  
 
 
“Bij de Weekend Academie doen we naast huiswerk maken ook leuke dingen zoals  excursies. 

Dat vind ik leuk aan de Weekend Academie.’’  

 



 
 
 
 
 

Afsluiting van het schooljaar en het kalenderjaar 
Aan het eind van het schooljaar zijn onder begeleiding van een kunstenaar maskers gemaakt 
en daarmee mochten de kinderen in de kunstzinnige parade meelopen die jaarlijks in 
Amsterdam Osdorp plaatsvindt. Een grote, bijzondere en gezellige gebeurtenis. De dag werd 
afgesloten met een picknick met eigen meegebrachte hapjes en is het jaar officieel met ouders 
afgesloten. Aan elk kind werd een ‘ Weekend Academie certificaat’  met een persoonlijk 
uitgereikt. 
 
Als afsluiting van 2017 hebben begeleiders en kinderen met elkaar een feestmaal gehouden, 
spelletjes gedaan en toneelstukjes opgevoerd.  De kinderen mochten allemaal wat te eten 
meenemen en dit vonden zij enorm leuk. Er was een jury voor de toneelstukjes gemaakt, dit 
maakte het extra spannend. 
 

 
 

‘’Ik vind de sport en ontspanning het leukste onderdeel van het programma, alle kinderen zijn 
dan weer samen.’’ 

 
 
Ouders  
 
“Ik wil mijn kind voor volgend jaar weer inschrijven, omdat het alleen maar goed is gegaan sinds 

zij deelneemt aan jullie programma’’ 
 
 

“Bij de Weekend Academie krijgt mijn kind net dat ene zetje die hij nodig heeft.’’ 
 
 

“Mijn kind is rustiger geworden en gaat nu veel serieuzer aan zijn huiswerk.’’ 
 

en 
“Ik ben blij met de Weekend Academie, nu heeft mijn kind eindelijk de ondersteuning  

 voor zijn huiswerk en hij vindt het hier ook heel leuk.’’ 
 
 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

 

Kinderprogramma in Amsterdam Nieuw West  
 
BasisOnderwijs zaterdag 
Het aantal kinderen, gastsprekers, stadspassen en gesprekken met ouders en kinderen.  

 
 
Samenwerking met de scholen 
Bisschop Huibersschool, Einsteinschool, 7e Montessorischool, De Toekomst, Louis 
Bouwmeesterschool, Corantijnschool, Calvijn met junior college, Osdorpse montessorischool, 
Huizingaschool, Drostenburg, Rosa boekdrukkerschool, Multatulischool, Pieter Jelles 
Troelstraschool, Slootermeerschool, El Kadisia, De Kans, Noordmansschool. 
 

 



 
 
 
 
 

Workshops / gastsprekers 
Politieagent, Andalusisch Orkest, Stichting Vooruit, Voorlichter Greenpeace, Studenten 
Mondzorgkunde, Ambassadeur TechniekTalent, Artsen Zonder Grenzen.  
 
 
‘Waar wil je beter in worden’  
De kinderen en hun ouders kregen tijdens de oudergesprekken een placemat met 
ontwikkeldoelen voorgelegd om hen te helpen met kiezen en formuleren waar ze beter in wilden 
worden. Met name bij kinderen die het niet zo goed wisten, werkte dit goed.  
Uiteraard werd ook de ouder erbij betrokken. Hierdoor werden ouders en kinderen meer bewust 
van hun kansen en mogelijkheden bij ons.  

● Een voorbeeld is een meisje dat als sterke kant aangaf: presenteren en creativiteit. Haar 
is de kans geboden de sterke kanten te ontwikkelen en bijvoorbeeld verhalen te 
schrijven en te presenteren. In begrijpend lezen was zij zwakker. Doordat de sterke 
kanten aandacht kregen is haar zelfvertrouwen gegroeid en ondertussen kreeg 
uitbreiding van de woordenschat de aandacht. Deze aanpak is ook met de leerkracht 
van school besproken. 

 
 

Workshops en thema’s 

● Burgerschap  
De kinderen vonden de informatie over Greenpeace ontzettend interessant. Greenpeace 
bleek voor de meeste kinderen een onbekende stichting, maar hun doelstellingen zijn 
voor de meeste kinderen niet onbekend. Eén kind besloot na afloop zelfs om zich in de 
toekomst in te zetten voor Greenpeace. Op het schoolplein maakte hij een opmerking 
naar een kind dat in de boom klom: ‘’Je moet er van af, je doet de boom pijn’. Voor hem 
is het doel van de Weekend Academie om het wereldbeeld van kinderen te vergroten 
zeker behaald.  
 

● Tijdens het thema uur in het kader van burgerschap is met elkaar een filmpje bekeken 
over een kind dat gevlucht is en haar verhaal op televisie vertelde. Daarna mochten de 
kinderen kaarten maken voor een vluchteling. Alle kinderen heten vluchtelingen welkom 
en wensten de vluchtelingen veel geluk.  
Een jongen schreef:  
“Welkom in Nederland, een land met vrede. Denk niet aan alles wat er gebeurd is, denk 
aan nu. Want in de donkerste tijden kan jij kiezen of je de schaduw of het licht wilt zijn.” 
 

 



 
 
 
 
 

● Burgerschap  en beroepsoriëntatie 
Een vrijwilliger van Artsen Zonder Grenzen kwam langs om te vertellen wat hij allemaal 
doet als hij een (ramp)gebied binnenkomt. De kinderen kregen een inkijkje in zijn 
werkzaamheden. Aan het eind van de gastles mochten alle kinderen én begeleiders een 
kaartje invullen voor een vrijwilliger van Artsen Zonder Grenzen. Dit namen zij allen 
ontzettend serieus. Er kwamen verschillende boodschappen in zoals ‘U doet tof werk’ en 
‘U helpt mensen een beter leven op te bouwen’.  
 

● Identiteit 
Zwart als Roet is een documentaire van Sunny Bergman waarin zij een persoonlijke 
zoektocht onderneemt naar de (onbewuste) vooroordelen ten opzichte van huidskleur. 
Aanleiding zijn de hoog oplopende emoties rond het pietendebat, waarin zij zelf een rol 
speelt. Ondanks dat dit een beladen onderwerp is en de documentaire voor 
volwassenen bestemd is hebben we dit met de kinderen bekeken. Na afloop is de 
documentaire met hen besproken en kwamen er veel eigen ervaringen naar voren 
omtrent racisme en discriminatie. Het klassenklimaat was veilig waardoor deze 
ervaringen ook gedeeld konden worden. De kinderen vonden het fijn om gehoord te 
worden en wilden zelfs nog een keer een soortgelijke documentaire zien.  
 

● Identiteit en groepsvorming 
Om elkaar te leren kennen hebben we een light versie van ‘over de streep’ met de groep 
gedaan. Dit was een zeer geslaagde workshop waarbij zelfs kinderen die elkaar al een 
lange tijd kenden tot nieuwe inzichten kwamen. De begeleiders deden ook mee en dat 
zorgde voor leuke momenten. Toen de stelling “ga over de streep als…. je naar 
tekenfilms kijkt” werd benoemd gingen een aantal begeleiders ook over de streep. Een 
uitwisseling van beste cartoons was toen onvermijdbaar.  

 
Er zijn een aantal stellingen geroepen en als deze stelling op jou van toepassing was mocht je 
over de streep lopen. Een aantal stellingen die zijn benoemd zijn: 

❖ Ga over de streep als….  Je hebt ontbeten.  
❖ Ga over de streep als…. Je naar tekenfilms kijkt.  
❖ Ga over de streep als…. Je zingt onder de douche. 
❖ Ga over de streep als…. Je op een sport zit.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

● Talentontwikkeling 
Het Amsterdam Andalusisch Orkest heeft vier workshops verzorgd. De kinderen hebben 
kennis kunnen maken met muziek en verhalen uit Andalusie. We hebben samen 
gedichten geschreven en muziekinstrumenten bespeeld en gerapt. De kinderen waren 
enthousiast en graag met de muziek bezig. Een jongen vond het zo leuk dat hij voor de 
groep ging dansen terwijl een ander kind aan het trommelen was.  
 

● Beroepsoriëntatie en leefstijl 
Twee studenten van de opleiding Mondzorgkunde zijn langskomen voor een poets 
workshop. De kinderen werden in groepen verdeeld en nadat er eerst een een stukje 
theorie behandeld werd mochten de kinderen een de slag. Iedereen kreeg twee minuten 
de tijd om hun tanden te poetsen. Na het poetsen kreeg elk kind een roze pilletje die zij 
over hun tanden, met behulp van tong, smeerden. Na het spoelen controleerden we 
elkaars gebit en het groepje met de minst roze tanden, en die daarmee het beste 
hadden gepoetst, kregen een prijs. Een leuke en leerzame workshop.  

 

Vitaliteit en leefstijl met ouders 
In Slotervaart is voor ouders samen met hun kind een activiteit georganiseerd in het kader van 
het thema Vitaliteit. Tijdens deze bijeenkomst hebben de ouders tussen verschillende 
activiteiten door informatie gekregen over gezond eten en drinken. De groep was in tweeën 
verdeeld, zodat het kleinschalig zou blijven en iedereen de kans zou krijgen om vragen te 
stellen. Doordat zowel de ouders als de kinderen meededen met de activiteit, was te zien dat 
ouder en kind naar elkaar toe trokken en zich bewust werden van de overeenkomsten en 
verschillen hen beiden.  

 
● Tijdens de pauze had een kind ongezond eten mee. Een ander kind reageerde hierop: 

“Je hebt iets ongezonds mee. Wij moeten hier allemaal gezond eten, zoals fruit en 
gezonde koekjes.”  

 
Uitstapjes educatief 
 

● In maart zijn wij naar het Amsterdam Museum geweest. De kinderen werden in drie 
groepen verdeeld en kregen een interactieve rondleiding door het museum langs zes 
bijzondere objecten. Vooral filmpjes over vroeger trokken de aandacht. 

 
 

 



 
 
 
 
 

● In november zijn wij naar de voorstelling Leo Africanus geweest in theater Mezrab. Dit is 
een voorstelling van het Amsterdams Andalusisch Orkest, waarin het verhaal van de 
legendarische Andalusische én Afrikaanse globetrotter Hassan el Wazzan, ook wel 
bekend als Leo Africanus, op muzikale wijze wordt verteld. Het verhaal werd in een 
verrassende mix van verschillende muziekstijlen, vertelkunst, cabaret en toneel 
tentoongesteld.  

 
 
 

Voorstelling Leo Africanus 

 
 
 
Afsluiter schooljaar 
Als afsluiter van het schooljaar zijn wij naar Bounz (trampoline park) geweest en vervolgens met 
z'n allen gaan picknicken. De picknick werd verzorgt door de begeleiders, de jongeren en de 
ouders.  
  

 



 
 
 
 
 

 

Kinderprogramma Amsterdam Nieuw-West  
  
Basisonderwijs  
Het aantal kinderen, gastsprekers, stadspassen en gesprekken met ouders en kinderen.  
 

 

 
 
Samenwerking met scholen 
Timotheusschool, 7e Montessori, Slootermeerschool, Pieter Jelle Troelstra, Sint Henrikus, 
Hasselbraam Amsterdam, Koggeschip, Nautilus, Joop Westerweel, Burgemeester de 
Vlughtschool, Goeman Borgesius, Al Wafa, Annie MG Schmidt en Noordmansschool. 
 
 

 



 
 
 
 
 

Workshops / gastsprekers 
Een arts, een medewerker van Unicef, een lid van de Rotary Club, raadsleden van de 
gemeente, de Junior Advies Commissie van het stadsdeel, medewerker van Greenpeace, 
studenten Mondzorgkunde, piloot en Artsen zonder Grenzen. 
 
 
Workshops/ thema’s 
 

● Burgerschap en democratie 
Vorig schooljaar hebben acht raadsleden van de gemeenteraad van Amsterdam een 
workshop over hun werkzaamheden gegeven. Tijdens deze workshop kwam het 
onderwerp speelplekken in de buurt aan bod. De kinderen gaven aan behoefte te 
hebben aan meer speelplekken met voetbalmogelijkheden en glijbanen dichtbij huis. Zij 
hebben toen aan deze raadsleden gevraagd of zij dit konden regelen. Tijdens deze 
gastles werd duidelijk dat niet de gemeenteraad, maar de bestuurscommissie in 
Nieuw-West hierover gaat. De raadsleden hebben later een brief gestuurd naar de 
bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West om het verzoek om speelplekken door te 
geven. De bestuursadviseur had deze brief ontvangen en laten weten dat er met de 
kinderen van de Weekend Academie contact opgenomen zou worden om hier verder 
over te praten. Reuze interessant voor de kinderen om deze correspondentie en dit 
proces te volgen . Als vervolg hierop hebben dit jaar de raadsleden en de Junior Advies 
Commissie van Nieuw-West opnieuw een workshop verzorgd. Er is door hen met de 
kinderen samen gebrainstormd over het ontwerpen van een speeltuin in stadsdeel 
Nieuw-West. De groep werd verdeeld in drie groepen waarbij elke groep een thema om 
te ontwikkelen kreeg. De drie thema’s waren;  avontuurlijk, actief/sportief en 
groen/natuur.  
Alle ideeën van de groepen zijn meegenomen naar de bestuurscommissie en zullen 
meegenomen worden bij het ontwerp voor een speeltuin. Tijdens een vergadering van 
de bestuurscommissie in het najaar zullen vier kinderen namens  de Weekend 
Academie samen met de Junior Advies Commissie hun ontwerp aan het bestuur 
voorleggen. 
Wat deze workshop en dit proces zo zinvol en succesvol maakte is dat de kinderen echt 
hebben kunnen ervaren dat je een idee of plan kunt realiseren tot werkelijkheid en hoe 
de democratie en het bestuurlijk systeem in hun buurt werkt.  

  

 



 
 
 
 
 

● Sport en ontspanning 
Een ander groot succes waren de zomerspelen georganiseerd door de Rotary. Vanwege 
het slechte weer werden ‘de zomerspelen’ binnen gehouden. De kinderen hebben zeer 
verschillende spellen gedaan, het was een zeer actieve en sportieve middag. Deze 
workshop past helemaal in de visie van de Weekend Academie dat bewegen goed voor 
het lichaam en geest is. 

 
● Communicatie en sociale media 

Naar aanleiding van de gevaren van social media besloot een begeleider een workshop 
over cyberpesten te geven. De workshop heeft een enorme indruk op de kinderen 
gemaakt. Er kwamen allerlei eigen ervaringen naar boven waarin kinderen vertelden 
over het gepest dat zij ondervinden op school. Een aantal verhalen waren heftig, maar 
het mooie was dat de kinderen elkaar steunden. Iedereen voelde zich vrij genoeg om te 
vertellen wat zij meemaken. Daarnaast luisterde iedereen aandachtig naar elkaar en 
boden ze elkaar ook troost. Een aantal hebben ook behoorlijk wat heftige ervaringen 
meegemaakt, maar wat duidelijk naar voren kwam was dat de Weekend Academie een 
veilige plek is waar iedereen zich thuis voelt.  

 
 
Huiswerkbegeleiding en studievaardigheden 
Dit jaar hebben we met ontwikkeldoelen gewerkt, de vraag was: waar wil jij beter in worden? 
Veel kinderen hadden aangegeven  behoefte te hebben aan rekenen. Via de 
vrijwilligerscentrale Noord Holland is er een rekenexpert die kinderen individueel of in groepjes 
begeleidt. Zowel de kinderen als de ouders waren positief over dit aanbod. De ouders merkten 
vooruitgang en de kinderen gaven aan de onderdelen van rekenen waar zij moeite mee hadden 
beter te begrijpen na uitleg en oefenen. 
 
Naast rekenen was begrijpend lezen een vaardigheid waar kinderen beter in wilden worden. 
Wekelijks werd begrijpend lezen geoefend aan de hand van teksten uit de krant. In het begin 
van het jaar werd de tekst individueel gelezen en uitgewerkt aan de hand van vijf strategieën: 
voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, vragen stellen, verwijswoorden zoeken en 
samenvatten. De kinderen vonden dit na een aantal weken te saai. Na deze feedback hebben 
we onderzocht hoe we begrijpend lezen uitdagender en spannender kunnen maken. De 
begeleiders hebben woordpuzzels en vragen bedacht bij de teksten. De woordpuzzels en de 
zoekvragen zorgden ervoor dat er meer uitdaging in de opdrachten kwam. Wekelijks werden de 
kinderen nieuwsgieriger en gemotiveerder om met nieuwe puzzels en zoekvragen aan de gang 
te gaan. Kinderen gingen uit zichzelf om teksten/verhalen artikelen te vragen om vragen bij te 
beantwoorden 
 

 



 
 
 
 
 

Jongere B: “Ik vind begrijpend lezen nu veel leuker om te doen en het gaat ook beter op 
school”. 

 
Om nog beter aan de behoeften van de kinderen te voldoen is er besloten om het begrijpend 
lezen naar een professioneler niveau te tillen. Elke week worden er vanuit de Verhalenfabriek 
begrijpend lezen teksten aangeleverd. Deze teksten zijn afgestemd op de doelgroep van de 
Weekend Academie en dagen hen op verschillende vlakken uit. De teksten horen nu standaard 
bij het programma van de huiswerkbegeleiding en worden zowel klassikaal als individueel 
gemaakt. Elke begeleider staat hier vrij in. Kinderen mogen de teksten voorlezen of in groepjes 
eraan werken. Ook zijn er begeleiders die de teksten klassikaal samen maken, waardoor er 
meer interactie plaatsvindt. Ouders hebben aangegeven in oudergesprekken dat ze het erg fijn 
vinden dat er nu extra aandacht is gekomen voor begrijpend lezen. Doordat taal een belangrijke 
aandachtspunt is hebben we het stimuleren van het lezen van boeken ook doorgevoerd in ons 
programma. Een leerling is toen met het leuke idee gekomen om boekpresentaties uit te 
voeren. Hier zullen we ook mee aan de slag gaan.  
 
 
Thema activiteit 
Een indrukwekkende documentaire die in het kader van het thema Geld en Inkomen is gekeken 
was  ‘Hagelslag 4ever’. Deze documentaire ging over een meisje van 12 jaar dat het thuis niet 
breed had en waar het gezin klant was van de voedselbank. In het gesprek achteraf bleek dat 
de film kinderen aan het denken had gezet over armoede in Nederland, dat iedereen dat kan 
overkomen en dat er bij hun in de klas of in onze groep ook kinderen klant zijn bij de 
voedselbank of thuis een laag inkomen hebben waardoor ondersteuning nodig is van een 
organisatie of overheid. Uit solidariteit wilden een paar kinderen meteen eten inzamelen voor de 
voedselbank. Deze workshop heeft bijgedragen aan een bredere kijk op de maatschappij en 
hopelijk ook aan begrip voor kinderen die in ‘armoede’ opgroeien. 
 
 

Film hagelslag 4 ever over armoede. 
 
  

 



 
 
 
 
 

Tijdens de eindejaars afsluiting hebben de kinderen een eigen kaart ontworpen voor een 
dierbaar persoon. Hierin werd een boodschap verwerkt waarin de bijzondere eigenschappen 
van die persoon omschreven werden. De kinderen waren ook vrij om wensen in de kaart te 
verwerken. Een kind had een kaartje gemaakt voor een begeleider waarin een dure auto, 
uitgeknipt van een automagazine, geplakt was. Een boodschap zat erbij namelijk ‘Lieve juf, ik 
hoop dat u deze auto voor uzelf kunt kopen’. Dat was ontzettend aandoenlijk om te lezen. 
Daarnaast werd er een initiatief genomen waarbij elk kind een mini boodschap schreef voor een 
begeleider die zou stoppen bij de Weekend Academie. De mini boodschapjes zijn in een glazen 
pot verzameld en aan de begeleider gegeven, zodat de begeleider elke dag een mooie 
boodschap kan lezen.  
Naast het maken van de kaartjes voor een dierbare hebben de kinderen ook allemaal eten 
meegenomen, zodat we gezamenlijk het jaar op een gezellige manier konden afsluiten. Velen 
hebben zich helemaal uitgesloofd en zijn met enorme gerechten gekomen. Dat getuigt van een 
mooie betrokkenheid.  
 
 
Ouders 
De contacten met de ouders verliepen makkelijk en goed. Dit komt mede doordat er een 
Whatsapp groep was aangemaakt met alle ouders. De drempel om elkaar te bereiken werd 
daardoor verlaagd. Ook toonden ouders betrokkenheid door via de app te vragen hoe het met 
hun kind gaat.  
 
 
Uitstapjes 

● Sportief 
De kinderen en begeleiders zijn gaan klimmen in de klimhal Amsterdam. Er was veel 
voorpret en zowel kinderen als begeleiders vonden het zeer spannend. Beide groepen 
kregen eerst een uitgebreide instructie. Vervolgens kon er geklommen worden. De 
muren waren ontzettend hoog en toch werd er geklommen en keihard aangemoedigd en 
werden adviezen naar boven geroepen. Zelfs de kinderen die zeiden hoogtevrees te 
hebben hun angsten overwonnen en meegedaan. 
Voor de meeste jongeren was het hun eerste ervaring met klimmen. Het was een 
geslaagde excursie: kinderen hebben kunnen kennismaken met een nieuwe sport, hun 
angsten kunnen overwinnen, kunnen samenwerken en op elkaar moeten vertrouwen. 
We hebben allemaal genoten en deze activiteit willen we zeker herhalen. 

 
A:  “Dit is de leukste excursie die ik ooit heb gedaan”. 

H.:  “Ik ga aan mijn moeder vragen of ik dit vaker kan doen.”  
 

 



 
 
 
 
 

● Cultuur 
Dit jaar maken de kinderen kennis met theater en is de voorstelling Vita in het Meervaart 
theater bezocht. De voorstelling bestond uit drie acteurs die zwaartekracht tarten en 
wisten je mee te nemen in hun verhaal, door middel van expressie en acrobatiek. Er 
wordt geen woord gesproken, maar het verhaal ontpopt zich voor je ogen. Het 
ingenieuze decor is waar het allemaal in gebeurt: het pop-up decor, verandert naarmate 
de voorstelling, om uiteindelijk te eindigen in een platte plaat op de vloer. Iedereen in de 
zaal zat ademloos te kijken naar het spektakel. Vaak waren er ook grappige momenten 
en hebben de kinderen moeten lachen om wat zich afspeelde. Er is oprecht genoten van 
de voorstelling en ze hebben het er de hele dag nog over gehad.  

 

Voorstelling Vita 
 
Afsluiter van het jaar 
Vele ideeën van de kinderen hadden de revue al gepasseerd als afsluiter van het schooljaar; 
weer naar de klimhal, met z'n allen overnachten op in de gastschool, of verstoppertje spelen 
door het schoolgebouw. Uiteindelijk is gekozen voor een gezamenlijke lunch waarvoor zowel 
kinderen als begeleiders een gerechtje hadden meegenomen. Dit buffet hebben we met elkaar 
genuttigd. Daarna is Route 88 gespeeld waarbij de kinderen verschillende opdrachten moesten 
doen. Dat werd een geslaagde afsluiting. Tot slot kwamen de ouders voor de certificaat 
ceremonie. Alle kinderen kregen een certificaat met een persoonlijk compliment voor hun inzet 
het gehele jaar.  
 
Aan het einde van het jaar 2017 is er een afsluiting georganiseerd met ouders en kinderen, 
waarbij er geknutseld en gegeten is. Iedereen had een huisgemaakt hapje meegenomen. 
Samen met de kinderen is er een buffet gemaakt en is de gehele kantine mooi aangekleed met 
versieringen. In groepjes zijn de kinderen langs het buffet gelopen en hebben zij ook 
geknutseld. Zij hebben een kaartje gemaakt met een compliment en/of boodschap voor een 
dierbare. Deze mochten zij ook versieren en zo is elk kind met een mooie kaart naar huis 
gegaan. De ouders hebben mee kunnen genieten en hebben geholpen met versieren en zelf 
ook kaartjes gemaakt.  

 



 
 
 
 
 

Jongerenprogramma Amsterdam West 
 
Voortgezet onderwijs 
Het aantal kinderen, gastsprekers, stadspassen en gesprekken met ouders en kinderen.  

 

 

 
 
De jongeren van de woensdagavond kwamen van de volgende scholen 
Caland Lyceum, Iedersland College, Mundus College, Hervormd Lyceum west, Cartesius 
Lyceum, Montessori Lyceum, st. Nicolaaslyceum, Reinaert, Comenius Lyceum en Mundus 
College.  

 

 



 
 
 
 
 

Studievaardigheden 
De jongeren die deelnemen aan de Weekend Academie zijn allemaal gemotiveerd bezig met 
hun huiswerk en worden daarbij ondersteund door begeleiders. Door individuele gesprekken 
wordt er verdieping gebracht in het werken met persoonlijke doelen. Dit gebeurt verschillende 
stappen, de eerste week  gaan de begeleiders in gesprek over hobby’s, interesses, omgeving 
en talenten. De daarop volgende weken wordt er ingegaan op persoonlijke korte en lange 
termijn doelen. Korte termijn doelen zijn vaak het huiswerk dat zij af moeten hebben en onder 
lange termijn doelen vallen vaak studievaardigheden die zij beter willen leren beheersen. De 
betreffende begeleider krijgt zo een goed beeld van de behoeftes van de jongere en doet zoveel 
mogelijk om hen daarbij te ondersteunen. Er worden extra lessen studievaardigheden gegeven 
en zijn er met de jongeren verschillende aanpakken uitgeprobeerd om te kijken welke het beste 
bij hun eigen leerstijl aansluit. 

Voor de zomervakantie heeft een van de jongere een overstap kunnen maken van vmbo-t naar 
de havo. Hij gaf zelf aan dat deze overstap mede dankzij de steun van de Weekend Academie 
gelukt is. Daarnaast is het meerdere jongeren gelukt om onvoldoendes om te zetten in 
voldoendes.  

“Ik krijg niet alleen begeleiding bij mijn huiswerk, maar ik word ook echt gecoacht  
met andere dingen.” 

 
Workshops van gastdocenten 
Twee raadsleden van D66, een ontwikkelingswerker, een politieagent, een vrouwelijke smid, 
een maker van 3D effecten in animatiefilms, architect en twee kunstenaars betrokken bij het 
Amsterdam Lightfestival. 
 
 
Voorbeelden van workshops 

● Tijdens het bezoek van de D66 leden hebben de jongeren kunnen oefenen met 
debatteren en het stellen van kritische vragen. Want wanneer er partijleden langskomen 
rondom de verkiezingen, moeten ze stevig in hun schoenen staan! Ter voorbereiding op 
de gastles hebben de jongeren kritisch naar het programma van D66 gekeken om met 
hen hierin over in gesprek te kunnen gaan. Deze, voor de partijleden, onverwachte 
wending gaf een erg leuke interactie tussen de jongeren en de partijleden. Naast dat de 
jongeren nu een idee hebben gekregen wat het inhoud om partijlid te zijn hebben zij ook 
kunnen oefenen met debatteren en het stellen van kritische vragen. Dit draagt bij aan 
het bevorderen van hun maatschappelijke oriëntatie en ontwikkelen van sociale 
competenties en vaardigheden.  

“Ik vond het leuk dat ze zo serieus op onze vragen ingingen.”  

 



 
 
 
 
 

● Een ander groot succes was de gastles van de politieagent die de positieve en 
negatieve gevolgen van social media met de jongeren heeft besproken. Bij aanvang 
waren de jongeren onder de indruk van een echte politieagent die het lokaal betrad en 
daardoor wat afwachtend en stil, maar het ijs werd snel gebroken en na afloop was er 
alleen nog enthousiasme over het bezoek.  
 

● In december zijn de jongeren creatief aan de slag geweest. De  jongeren hebben een 
kunstwerk ontworpen voor het Amsterdam Light Festival. Ondanks dat alle jongeren in 
Amsterdam wonen, kende lang niet iedereen het festival en wist eigenlijk niemand er 
echt iets vanaf. Het project bestond uit een gastles over het ontstaan en de betekenis 
van het Amsterdam light festival, uit twee gastlessen onder leiding van kunstenaars om 
actief samen een projectie te creëren en uit de onthulling van het kunstwerk van ons 
kunstwerk (voor ’een’ dag)  en een boottocht langs het Light Festival. Tijdens deze 
boottocht hebben een aantal jongeren zelfs nog aan hun presentatievaardigheden 
gewerkt, door zelf iets aan de groep over de kunstwerken langs de route te vertellen. 

  

Jongere over light festival: “Het is zo cool dat heel Amsterdam kan zien wat wij hebben 
gemaakt!” 

 

Thema activiteiten 
In de afgelopen periode zijn de jongeren zelf betrokken bij het voorbereiden van activiteiten en 
verzorgen van workshops geweest. Elke studiegroep was de mogelijkheid gegeven om een 
thema voor te bereiden en een activiteit uit te voeren. Zo hebben de jongeren verschillende 
sportactiviteiten georganiseerd en hebben ze geoefend hoe ze een rap kunnen schrijven.  

● In het kader van gezonde leefstijl hebben we samen gezond gekookt, zoals gezonde 
chocolade mousse. Dit was niet alleen heel gezellig, maar ook heel erg lekker!  

 

Een jongere at voor het eerst een avocado en zei: “Je proeft helemaal niet dat het gezond is.”  

 

Een jongere over het organiseren van een activiteit: “Ik wist niet dat er zoveel komt kijken bij het 
voorbereiden van een activiteit.” 

 

 

 



 
 
 
 
 

Jaarlijkse excursie 
De jongeren en begeleiders zijn in de historie van Amsterdam gedoken en hebben de 
Amsterdam Dungeons bezocht. Dit was een bezoek dat de jongeren (en begeleiders) niet snel 
zullen vergeten. De geschiedenis van Amsterdam werd verteld en uitgespeeld op een griezelige 
manier. Waardoor zelfs de begeleiders graag iemands handje wilde vasthouden.  

Zowel het einde van het schooljaar als het einde van het kalenderjaar 2017 hebben we 
afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.  Het werd een feestelijk diner, vooral omdat iedereen 
een bijdrage aan de lekkere hapjes had geleverd. 

 

Ouders 

 
Tijdens de kerstviering: “Ik heb een speciaal familiegerecht voor jullie gemaakt, omdat jullie zo 

belangrijk voor mijn zoon zijn.” 
 
 

Ouder tijdens een oudergesprek: “Mijn dochter vindt het soms moeilijk om haar plek te vinden, 
maar bij jullie voelt ze zich heel erg thuis.” 

 
 

Ouder tijdens een oudergesprek:  “Ik merk dat mijn zoon veel heeft aan jullie extra uitleg.” 
 
 
 

 
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

 

Jongerenprogramma Amsterdam West  
 
Basis en middelbaar onderwijs 
Het aantal kinderen, gastsprekers, stadspassen en gesprekken met ouders en kinderen.  
 

 
 
 
 
Samenwerking met scholen 
De Roos, Bos en Lommer school, El Amien, El Amien II, De Bron, Tijl Uilenspiegelschool, 
Johannes School, Slootermeerschool, Multatulischool, Narcis Querido en Rosa Boekdrukker.  

 



 
 
 
 
 

Workshops / gastsprekers 
Bedrijfsarts, bootcamp, medewerker Ministerie Buitenlandse Zaken, orthopedagoog, timmer 
kunstenaar en een orthodontist. 
 
 
Voorbeelden van workshops 

● Bij het  thema Communicatie en Media was er een activiteit met het nieuws uit de krant. 
Eerst mochten de kinderen artikelen uit de krant kiezen die zij interessant vonden  en 
daarover een toelichting geven. Vervolgens mochten de kinderen op een groot vel een 
eigen artikel maken over een interessant thema. In eerste instantie waren de kinderen 
niet gemotiveerd om de krant te lezen, het leek ze te saai en de opdracht leek ze ook 
niet zo leuk. Na wat aanmoediging ging men aan de slag en werden er hele mooie 
dingen gemaakt en gepresenteerd. Vooral artikelen over de landelijke verkiezingen van 
dat moment waren populair. De kinderen bleken al een eigen mening over de politiek te 
hebben en er ontstond een boeiende discussie over de politiek in Nederland. Aan het 
einde van de middag waren er prachtige artikelen gemaakt, getekend en geschreven.  
 

“Ik zou later zelf in de politiek willen werken, zo kan ik mensen helpen. Ik weet ook welke partij.” 
 

● In maart hebben de kinderen in Bos en Lommer deelgenomen aan de Nationale grote 
schoonmaakdag. Kinderen zijn in groepjes aan de gang gegaan met het schoonmaken 
van de wijk. Vanuit de organisatie was er materiaal voor de actie aangeleverd, zoals 
papierprikkers. Kinderen hebben op deze manier ervaren wat het betekent om 
maatschappelijk actief te zijn en verantwoordelijk te nemen voor de wijk waarin je woont.  

 
● In mei heeft de ‘Weekend Got talent’ show plaatsgevonden. De kinderen hebben hun 

talenten aan de hand van een mooie presentaties laten zien. Alle soorten van talenten 
passeerden de revu; muziek, dans, trucjes, voetbal trucjes, posters en foto’s. Ouders 
waren uitgenodigd om te komen kijken, er waren kinderen die de show presenteerden 
en er was een kinderjury die de presentaties van serieuze feedback voorzag. Op die 
manier hadden alle kinderen een aandeel in de talentenshow. Er zijn ouders komen 
kijken naar de show. De winnaars kregen een ere medaille. Zowel voor de aanwezige 
ouders als voor de kinderen was deze bijeenkomst een groot succes.  

 



 
 
 
 
 

● In november hebben twee kunstenaars  drie creatieve workshops verzorgd met als 
materiaal hout en als gereedschap hamer en spijkers. Dat werd timmeren. Er zijn tassen 
en krukken gemaakt. Het ging bij het timmeren niet om de techniek, maar om het 
doorzetten tot je een eindproduct had. Doorzetten stond dus centraal. Nadat de tassen 
en krukjes klaar waren hebben de kinderen een rap of gedicht geschreven over de wijk 
waarin zij wonen en wat zij wensen voor hun wijk. De kinderen vonden het timmeren erg 
leuk. De eindproducten zijn aan de ouders tentoongesteld. 

 
A.: “De eerste keer vond ik het timmeren niet zo leuk. Maar ik heb toch doorgezet en uiteindelijk 

lukte het best goed. Ik ben trots op wat ik heb gemaakt.” 
 
 
Oudergesprekken 
Aan het eind van het schooljaar zijn met alle ouders en kinderen eindgesprekken gevoerd. 

Bij het eerste oudergesprek gaven M. en haar moeder aan dat M. last had van onzekerheid en 
misschien wel faalangst. Dit kwam tot uiting bij het geven van presentaties of iets zeggen voor 
een grote groep. De moeder van M. dacht zelfs dat haar dochter hierdoor lagere cijfers op 
school haalde. De begeleiders hebben toen met M. een plan gemaakt en haar ondersteund en 
begeleid bij het voorbereiden van een presentatie voor de groep. Door M. positief te 
bemoedigen en te bekrachtigen ontwikkeld M. meer kracht en zelfvertrouwen, zo is ze stapje 
voor stapje gegroeid met presenteren en durft ze nu het woord durven nemen in en voor een 
groep. 

 
M.:  “Ik ben zekerder geworden van mezelf, hier ben ik echt in gegroeid, dit komt doordat we 
bijvoorbeeld presentaties hebben gegeven. In het begin vond ik dit heel spannend, maar dat 

gaat steeds beter.”  
 

Moeder: “Haar zelfbeeld is ook ontwikkeld op de Weekend Academie.” 
 

  

 



 
 
 
 
 

● Tijdens een oudergesprek gaf kind A. aan dat hij het soms lastig vindt om zich te 
concentreren. Het concentreren was voor A. een ontwikkeldoel. Vooral in de middag 
heeft A. veel energie, waardoor hij drukker wordt. De begeleider heeft samen met hem 
en de ouder een afspraak gemaakt, over hoe A. zijn energie kwijt kon. De afspraak was 
dat A. drie rondjes mocht rennen op het schoolplein, en hierna weer zou meedoen met 
de activiteit. Na het uitvoeren van deze afspraak, ging leerling A. weer aan het werk. Het 
lukte hem om zich weer te concentreren en de activiteit te volgen. Leerling A. heeft met 
de begeleider afgesproken dat hij voortaan zelf kan aangeven wanneer hij veel energie 
heeft en dat ze dan samen gaan bekijken of het nodig is om een rondje te rennen, om 
wat energie kwijt te raken. 

A.: “Het rennen van rondjes heeft mij echt geholpen. Aan het begin van de activiteit had ik veel 
energie, en was ik heel druk. Door het rennen kon ik mij weer beter concentreren”.  

Moeder: “Af en toe pas ik het rennen ook thuis toe. Het helpt echt! 

 

 

Uitstapjes 
Als fun excursie zijn we zijn we met de kinderen gaan Glow Minigolfen in hartje Amsterdam. 

● Cultureel uitstapje 
In november zijn we met de kinderen naar de muziektheatervoorstelling Leo Africanus 
geweest in Cultureel Centrum Mezrab. Deze voorstelling ging over een wereldreiziger 
die geboren is in Marokko en gaande zijn reis de paus ontmoet van de Katholieke kerk. 
Tijdens de voorstelling werden er verschillende gesprekken gevoerd over identiteit en 
welke waarden en normen er gebonden zijn aan iemand zijn identiteit. De kinderen 
hebben aandachtig naar de voorstelling gekeken. Na de voorstelling hebben we met de 
kinderen gesproken over wat identiteit is. De kinderen hebben verteld over wat zij 
belangrijk vinden qua waarden en normen.  

S: “Ik ben nog nooit naar een voorstelling geweest. Dit was de eerste keer en ik vond het heel 
leuk. Ik hoop dat ik nog eens naar een voorstelling kan gaan.” 

 
  

 



 
 
 
 
 

Jaarafsluiting 
 
Zomer 
Het schooljaar is afgesloten met een gezellige picknick. Kinderen konden groepsspelletjes 
spelen, er zijn hamburgers gebakken en er is teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. Alle 
kinderen hebben een tip en een top gegeven aan de begeleiders en de begeleiders aan elk 
kind. De dag werd afgesloten met een certificatenuitreiking. Alle kinderen gingen naar huis met 
een persoonlijk compliment op hun certificaat over hun inzet en talent. 
 
Winter 
Samen met ouders en kinderen is het jaar 2017 afgesloten. Er waren veel ouders aanwezig. Elk 
kind had een presentatie voorbereid ter afsluiting van het thema ‘Wie ben ik’. Tijdens de 
presentaties benoemden de kinderen wat zij de afgelopen tijd hadden geleerd en welk talent zij 
van hun ouders hebben geërfd of gekregen. Vooraf hadden we met een aantal kinderen hapjes 
gemaakt, die na de presentaties door ouders, kinderen en begeleiders gegeten konden worden.  
 

S: ‘’Ik vond het leuk dat mijn moeder kwam kijken. Ik mocht gastheer zijn en dat vond ik heel 
speciaal.” 

Moeder: “Ik vond het leuk om te horen wat hij de afgelopen tijd heeft geleerd bij de Weekend 
Academie. Ook vond ik het leuk dat S. zei dat hij net als mij een talent voor doorzetten heeft.” 

 

 

 

 
  

 



 
 
 
 
 

Bos en Lommer VO 
 
Middelbare scholen 
De jongeren van het zondagprogramma bezoeken de volgende scholen: 
Barlaeus Gymnasium, Caland 2, Caland Lyceum, Comenius Lyceum, Geert Groote college, 
Hervormd Lyceum West, Iedersland College, Marcanti College, Montessori Lyceum, Mundus 
College, Reinaert/Meridiaan College, Panta Rhei,  St. Nicolaas Lyceum, Sweelinck college en 
Trias VMBO.  
 
 
Workshops / gastsprekers 
Fractieleden D66, een stewardess, een karate professional, Drones ondernemers, 
programmamaker (Puberruil), licht kunstenaressen (Amsterdam Light Festival) en Media en 
technologie educator (rechten op het internet). 
 
 
Vreedzaam: pijler democratie 
Om jongeren meer eigenaarschap toe te kennen hebben we elke week een jongere 
medeverantwoordelijk gemaakt voor het verloop van de dag. Eén persoon werd gekoppeld aan 
onze ‘begeleider van de dag’. Ze hadden als taak de planning in de gaten houden, de jongeren 
naar de juiste groep te begeleiden en mee te helpen met het organiseren van het 
middagprogramma. Elke keer was een andere jongere aan de beurt waarbij we het idee hadden 
dat de jongere het aan kon en deze uitdaging nodig had. Dit was een succes, want de jongeren 
gingen serieus met hun taak aan de slag en durfden andere jongeren ook aan te spreken. Dit 
heeft bijgedragen aan meer zelfvertrouwen en aan talentontwikkeling bij de betrokkenen.  

 
 
Een voorbeeld van een thema activiteit 
In het kader van identiteitsontwikkeling hebben de jongeren een persoonlijk moodboard 
gemaakt met tekst en afbeeldingen uit tijdschriften waarin terug was te zien wat hun interesses, 
toekomstbeeld en kwaliteiten zijn. 
De moodboards hebben de jongeren in de groep aan elkaar gepresenteerd. De jongeren 
hebben na elke presentatie vragen gesteld over elkaars moodboards. De jongeren hebben 
zichzelf, maar ook elkaar beter leren kennen. Dit heeft bijgedragen aan de vorming van een 
veilige groep. 
 

“ Nu weet ik waar ik goed in ben en wat ik nog kan leren van mijn vrienden in de groep.”  
 

 



 
 
 
 
 

Workshop   
● De workshop van twee ondernemers in Drones was een groot succes, dit onderwerp 

sloot helemaal aan bij de belangstelling van onze jongeren. Ze kregen informatie over 
ondernemerschap, over de technologie van Drones en uiteraard was er een 
demonstratie. De jongeren konden het besturen van drones ook zelf proberen. Deze 
workshop sloot helemaal aan bij het doel van de WA om het toekomstperspectief van 
jongeren te verbreden, zeker voor jongeren met  interesse in nieuwe technologie. 

 
● De jongeren van Bos en Lommer hebben meegedaan aan het Amsterdam Light 

Festival. De jongeren hebben eerst geoefend met het maken van zandkunst, waarbij 
hun voorstellingen geprojecteerd werden via een overhead projector. De leukste 
tekeningen werden bewaard en  op een zondag geprojecteerd als onderdeel van het 
Light festival op de muur van de Hermitage.  Uiteraard hebben we met de jongeren 
gekeken en een rondvaart gemaakt langs alle andere kunstwerken van het light festival. 
ook ouders waren hiervoor uitgenodigd. Er waren tekeningen gemaakt over familie, 
verdriet, de ziel, basketballen en een eenhoorn. 

 
 

  
 Drone workshop Amsterdam Light Festival 
 
 
 

M: ‘’Ik kon tijdens het maken van mijn kunstwerk al mijn emoties kwijt. Mijn kunstwerk heb ik 
gemaakt voor mijn moeder. Ik kan niet wachten om het aan haar te laten zien.’’ 

 
  

 



 
 
 
 
 

Waar wil jij beter in worden? 
Tijdens het blok studievaardigheden en huiswerkbegeleiding hebben we persoonlijke 
ontwikkeldoelen specifieker gemaakt. Elke begeleider ging aan het begin van de 
huiswerkbegeleiding langs om de 5 W’s (studievaardigheden) te bespreken per persoon. Bij het 
bespreken van de 5 W’s hebben de begeleiders ook persoonlijke ontwikkeldoelen met de 
jongeren bedacht. Indien de jongere niks wist had de begeleider een keuzelijst met voorbeelden 
achter de hand op het gebied van taal, sociale vaardigheden, of studievaardigheden.  
 

● Zo wilde een jongere leren om een planning te maken en om zich daar aan te houden. 
Samen met de begeleider hebben zij eerst gekeken naar wat er moest gebeuren en 
vervolgens dit in een tijdsplanning gezet. Aan de jongere werd de verantwoordelijkheid 
gegeven om te werken volgens de planning en de begeleider te benaderen wanneer hij 
vastliep.  

 
● M.Y. kwam heel verlegen en bescheiden binnenlopen aan het begin van het jaar. Hij 

was heel stil en teruggetrokken en vertelde dat hij onzeker was in een groep. Maar hij 
had een hobby waar veel moed en karakter voor nodig was. Hij deed namelijk aan 
rappen. Na een aantal coachingsgesprekken en positieve bekrachtiging merkte de 
begeleider dat M.Y.  zich steeds beter en vaker durfde te uiten. Hij durfde meer te 
zeggen tegen de andere jongeren, deed gezellig mee met de groep en sprak vaker over 
zijn hobby met anderen. Uiteindelijk heeft de begeleider hem zo ver gekregen om tijdens 
ons jaarafsluiting een optreden te geven aan de hele groep. Speciaal voor deze dag had 
hij een optreden gemaakt.  
 

“Bedankt meester voor je steun, hierdoor ben ik sterker!” 
 

● A. had erg veel moeite met wiskunde, en was erg blij dat begeleider L. hier meer uitleg 
over kon geven. Ze had het hele jaar nog geen voldoende voor het vak gehaald, dus ze 
kon de extra hulp goed gebruiken. De uitleg van haar eigen leraar kon ze moeilijk 
begrijpen, dus begeleider L. heeft de onderwerpen in kleinere onderdelen verdeeld, 
waardoor de hoeveelheid stof A. niet ontmoedigde en het begrip van elk onderdeel als  

● een overwinning voelde. 
 

“Dankzij jouw uitleg heb ik voor het eerst een voldoende voor wiskunde gehaald!”  
 

● B. had moeite met het inplannen van haar huiswerk op haar vrije dagen en leert vaak de 
avond voor haar toetsen. Dit heeft de moeder van B. ook aangegeven tijdens het 
kennismakingsgesprek.  
Begeleider E. en B. zijn samen gaan kijken naar een manier waarop B. haar huiswerk en 

 



 
 
 
 
 

leerwerk wel op tijd kon doen. B. gaf aan dat de 5 w’s die zij op de Weekend Academie 
krijgt haar enorm helpt tijdens het maken van huiswerk op de vestiging. Begeleider E 
heeft aan B. een stapeltje met 5 W’s meegegeven waar B. thuis mee aan de slag kon 
gaan. De week erna hebben zij samen besproken hoe het is gegaan.  
 
Jongere B.: ‘’Dankzij de 5 W’s kan ik nu ook thuis mijn huiswerk en leerwerk goed 

inplannen!’’  
 

Moeder B.: ‘’Ik kan B. nu ook thuis helpen met het plannen en kijken hoever ze is met 
haar huiswerk en leerwerk.’’ 

 
De ontwikkeldoelen zorgen voor meer diepgang in de huiswerkbegeleiding en ontwikkeling van 
studievaardigheden. Het was handig om deze ook achteraf te evalueren met de jongere. De 
begeleiders kregen daardoor een beter beeld van de ontwikkeling die de jongere doormaakt.  
 
 
Ouder met kind gesprekken 
Aan de kennismakingsgesprekken hebben meer dan de helft van de ouders deelgenomen. 
Helaas heeft een flink aantal ouders niet gereageerd op onze schriftelijke uitnodiging voor een 
voortgangsgesprek, ook bleken ouders telefonisch niet bereikbaar. Gelukkig was de opkomst bij 
de eindgesprekken hoger. Hier een praktijkvoorbeeld: 
 

● De vader van jongere B. was erg streng tegen hem aan het praten tijdens een 
oudergesprek. “Je moet het nu echt zelf gaan doen” zei hij  “Je bent nu al bijna 
volwassen en dan is er niemand meer die je gaat helpen.” Begeleider K. wees 
vader erop dat zulke woorden B. vooral nerveus zouden maken en daarmee 
geen betere cijfers zouden opleveren. Bovendien noemde de begeleider het feit 
dat B. pas 14 was, dus dat hij het echt niet allemaal perfect hoefde te kunnen. 
Hierdoor werd vader zachtaardiger tegen zijn zoon en werd het oudergesprek 
aangenamer voor B. Vader zag in dat hij zijn verwachtingen van zijn zoon moest 
bijstellen om meer aan te sluiten bij zijn zoon.  

 
● De moeder van A. wordt gecoacht door de Weekend Academie. Zij vertelde haar 

coach dat A. de weg vanuit haar huis niet weet naar de vestiging. Bij de 
inschrijving waren A. en haar moeder samen met de auto gekomen. Nu A. het 
alleen moest doen, wist ze niet hoe ze dit moest doen. Moeder wist ook niet hoe 
ze erachter moest komen, dus vroeg ze het haar coach. De coach koos er toen 
voor om de eerste keer A. op te halen van huis en samen naar de vestiging te 
gaan.  

 



 
 
 
 
 

Tijdens de rit heeft de coach haar uitgelegd hoe ze op de vestiging moest komen en hoe 
zij daarna weer naar huis moet. Ook heeft de coach haar verteld dat er een hele handige 
app is voor op je smartphone die jou laat weten hoe je moet reizen en hoelang je erover 
doet. Deze app, ov app 9292,  heeft zij haar ook uitgelegd en hierdoor kan A. elke 
zondag alleen naar de vestiging komen.  

 
 

Jongere A: ‘’Bedankt dat je met me mee wilde reizen. Ik vond het best spannend dat ik alleen 
moest gaan, maar nu kan ik het wel volgende week.’’  

 
Moeder A.: ‘’Ik kan haar nu met een gerust hart naar de Weekend Academie laten reizen.’’ 

 
 
Jaarafsluiting  
Als jaarafsluiting zijn de jongeren naar Bounz geweest. Hier hebben zij eerst vrij gesprongen op 
de trampolines en daarna gezamenlijk trefbal gespeeld. De dag is afgesloten met een 
gezamenlijke evaluatie. De jongeren hebben alle begeleiders een compliment gegeven en 
andersom hebben de begeleiders alle jongeren ook een compliment gegeven. De dag is 
afgesloten met een traktatie.  
 
  

 



 
 
 
 
 

 

Jongerenprogramma Amsterdam West 
 
Basis en middelbaar onderwijs 
Het aantal kinderen, gastsprekers, stadspassen en gesprekken met ouders en kinderen. 

 
 
 
 
We hebben samengewerkt met de volgende scholen 
Bos en Lommerschool, Rosa Boekdrukker, Multatulischool, Driesprong, Wiltzangh, Springplank, 
Slootermeerschool, Tijl Uilenspiegelschool, Hasselbraam Amsterdam, Admiraal de Ruyter en 
Waterkant. 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
School 

“Wat fijn dat wij een gesprek hebben over de jongeren, dan kunnen wij makkelijker contact 
houden over jongeren die opvallen of extra ondersteuning nodig hebben. Wij kunnen er dan 

samen voor zorgen dat ze die ondersteuning krijgen.” 
 

“Goed dat er een organisatie is zoals de Weekend Academie waarbij de kinderen kunnen 
werken aan hun sociale vaardigheden en huiswerk ondersteuning krijgen.”  

 
 
Workshops / gastsprekers:  
Student commerciële economie, een dichter, een LEFF coach over een vitale leefstijl, een 
eigenaar van een communicatiebureau, de oprichter van Fawaka ondernemersschool en 
studenten van ‘lekker FIT, judoka, wiskundedocent en operazangeres . 
 
 
Voorbeeld van workshops 

● Een introductieworkshop in judo van een judoka. De kinderen hebben de basis stappen 
geleerd. Het was mooi om te zien dat de jongeren niet alleen leerde om bepaalde 
handelingen te doen, maar ook dat judo meer dan een vechtsport is. Het gaat over 
respect en vertrouwen. De kinderen moesten tijdens deze workshop samenwerken en 
waren dicht bij elkaar in hun fysieke ruimte. Ze luisterden aandachtig naar de judoka. 
Het was een geslaagde workshop waar zowel vanuit de jongeren als de judoka zelf 
graag een vervolg op komt. Een aantal jongeren heeft door deze workshop kennis 
gemaakt met een nieuwe sport en willen zich graag aanmelden om te gaan judoën. 

 
● Een gastles die ook aansloeg bij de jongeren was de les van Dilek, net afgestudeerde 

wiskundedocent. Wat deze gastles tot een succes maakte was dat zij zich goed kon 
verplaatsen in de jongeren. Ze vertelde hoe het is om les te geven en waarom zij voor 
wiskunde had gekozen. Op een leuke interactieve manier liet zie de jongeren 
kennismaken met haar beroep. Het was voor de jongeren die uit groep 8 kwamen ook 
leuk om alvast kennis te maken met een docent van het voortgezet onderwijs en op 
welke manier er les wordt gegeven dat het verschilt van hoe dat gaat op het basis 
onderwijs. 

 
 
  

 



 
 
 
 
 

Thema activiteiten 
● Burgerschapsvorming  

Er was dit jaar een schoonmaakactie in de Kolenkitbuurt in samenwerking met het stadsdeel. Er 
werden groepjes gemaakt en elk groepje ging met een begeleider de buurt in om de buurt wat 
schoner te maken. Alle kinderen waren uitgerust met een mooie prikker of vuilniszakhouder. 
Gezamenlijk gingen ze op pad om vuilnis te rapen zoals blikjes, sigarettenpeuken en ander 
afval. Tijdens de wandeling werd er uitgelegd hoe lang afval kan blijven liggen. Aan het einde 
van de middag werden alle vuilniszakken verzameld om te kijken hoeveel vuil er was 
verzameld. Als beloning was er fruit voor de kinderen.  
 

● Identiteit 
De jongeren hebben in het thema identiteit een zelfportret gemaakt. Waarbij zij twee portretten 
moesten maken één van hoe zij er nu uitzien en hoe zij erover vijf jaar uitzien. Was mooi om te 
zien dat een aantal meteen aan de slag gingen en wisten hoe zij erover vijf jaar uit zouden zijn. 
Terwijl voor sommige het moeilijk was zich een verbeelding te maken. Het doel van de activiteit 
was op een creatieve manier kijken hoe zij zichzelf nu zien en over een aantal jaar. 
 

● Verbeteren van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen 
Na de zomer zijn we gestart in elke huiswerkbegeleiding groep met een kind als 
assistent-begeleider. Deze assistent-begeleider helpt de begeleider bij het uitoefenen van de 
taken in de groep. De assistent-begeleider bespreekt het Woord van de dag en zorgt dat de 
overige jongeren met behulp van de begeleider aan het werk gaan. Dit gewenste gedrag wordt 
beloont aan de hand van het kruisjes en krulletjes systeem. De assistent-begeleider heeft 
samen met de begeleider de leiding over de groep. Je ziet de jongeren in deze rol  opbloeien. 
Het geeft de jongeren zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Wekelijks wordt er een andere 
assistent-begeleider gekozen door de begeleider. Dit wordt door het hele jaar gerouleerd. 

  
 
Jongere: “Ik vind het leuk om assistent-begeleider te zijn want zo kan oefenen met voor 

de klas staan voor als ik later zelf juf ben.” 
 
 

  

 



 
 
 
 
 

● Een positieve sfeer creëren 
Rondom een groepje kinderen was een negatieve sfeer ontstaan. Er waren plagerijen en 
er was sprake van  enkele pesterijen. We hebben een workshop ontwikkeld over de 
waarde en het effect van complimenten geven. De groep werd in twee aparte groepen 
verdeeld. De kinderen zaten rondom tafels waar een stapel met briefjes op lag. Op deze 
briefjes stonden allerlei verschillende complimenten. Complimenten over het uiterlijk, het 
gedrag, persoonlijkheid, etc. Om de beurten mochten de kinderen een compliment van 
de stapel trekken en deze geven aan iemand bij wie ze deze vonden passen. Dit was 
een groot succes! Eerst gaven alleen meisjes complimenten aan meisjes en jongens 
aan jongens, maar langzamerhand ging dit ook andersom. Er waren steeds meer blije 
gezichten te zien en ook op de lange termijn was het effect dat de negatieve sfeer 
doorbroken was. 

 
 

 
 
 

 

Waar wil jij beter in worden?  
Aan het begin van het jaar had een jongere moeite met spelling. Op school scoorde zij hier dan 
ook laag voor. Samen hebben wij het gehele jaar hard kunnen werken aan spelling door veel te 
herhalen.  

 

“Juf, ik had nooit verwacht dat ik zo’n hoog cijfer zou halen voor spelling, maar het is mij gelukt!” 
Ook moeder was erg trots op haar dochter.  

 

Het laatste halfjaar hebben we een begeleider specifiek voor rekenen.  Dit blijkt een succes 
voor de kinderen. De jongeren die beter in rekenen willen worden gaan wekelijks met hun 
rekenwerk naar de begeleider toe en zij geven aan vooruitgang te boeken. 

“Ik ben zo blij dat ik eindelijk snap hoe ik breuken en procenten kan uitrekenen. Ik snapte er niks 
van totdat begeleider mij heeft uitgelegd.” 

 



 
 
 
 
 

Oudergesprekken  
 

● De oudergesprekken verliepen prettig en de begeleiders van de jongeren gaven aan het 
zinvol te vinden. Ze hebben meer informatie kunnen vergaren over de jongeren om zo 
hun begeleiding nog beter en specifieker te richten op de jongeren individueel. Tijdens 
het kennismakingsgesprek stond vooral centraal waar hebben de ouders en jongeren 
behoeften aan en zijn wij als Weekend Academie in staat om deze behoeftes en 
verwachtingen waar te maken. Daarnaast ook meer informatie over de jongeren in de 
drie grote leefgebieden waar zij in leven namelijk thuis, school en buiten. Deze 
informatie zorgt ervoor dat wij onze ondersteuning zo goed mogelijk kunnen aanbieden. 
Daarnaast heeft de oudergesprekken en ook voor gezorgd dat wij bij een aantal 
jongeren oudercoaching hebben kunnen aanbieden, omdat wij meer informatie kregen 
over de thuissituatie. 

 
Een ouder gaf zelf duidelijk aan blij te zijn haar zoon te hebben kunnen plaatsen op de 
Weekend Academie, omdat zij zelf haar zoon niet kan helpen bij het huiswerk omdat zij 
de Nederlandse taal niet goed machtig is.  

 
 
Een voorbeeld van afstemming tussen WA, ouder, kind en school 

● Aan het begin van het jaar kwam een scholier van het speciaal onderwijs in de groep. Hij 
had een andere aanpak nodig bij het maken van zijn huiswerk en kreeg ook andere 
lesstof dan de rest van de kinderen uit de groep. Het gezin werd ook gecoacht door een 
gezinscoach van de Weekend Academie. Samen is met moeder gekeken wat haar kind 
nodig heeft en hoe wij dit kunnen bieden. Dit is ook afgestemd met de begeleider van de 
jongere, waarna er werkbladen en begrijpend lezen teksten zijn gemaakt die aansloten 
bij het niveau van het kind. Dit was mogelijk door de goede samenwerking met moeder, 
die op de hoogte was van de ontwikkelpunten van haar kind en de lesstof die hij op 
school aangereikt krijgt.  
 

 
 Ons voornemen voor tweede helft schooljaar 
Voor het aankomend half jaar is het voornemen om de jongeren meer te laten participeren in 
het meebeslissen van activiteiten en workshops. Net zoals er een assistent-begeleider is tijdens 
de huiswerkbegeleiding willen we ook dat zij deze rol krijgen tijdens workshops en activiteiten. 
Hiermee wordt bedoeld bijvoorbeeld een begeleider samen met een jongeren een 
activiteit/workshop bedenken, voorbereiden en uitvoeren. Het doel is eigenaarschap, 
verantwoordelijkheid en presentatievaardigheden ontwikkelen  
 

 



 
 
 
 
 

 
Jaarafsluiting 
De afsluiting was het schooljaar was georganiseerd voor alle kinderen, ouders, zusjes en 
broertjes waren ook welkom. We hadden een spellencircuit gemaakt met allerlei oud-Hollandse 
spellen zoals: koekhappen, blikgooien en zaklopen etc. Ouders hadden lekkere hapjes voor de 
picknick meegenomen. Nadat er samen gezellig gegeten was vertrokken alle kinderen naar de 
gymzaal voor het eindspel: touwtrekken. In de tussentijd werden de punten geteld die waren 
behaald bij het oud-Hollandse spellen circuit. Aan het einde van de dag was de uitreiking van de 
certificaten.  
 
Het afsluiten van het jaar 2017 hebben wij ook met spelletjes gedaan: De spellen die er waren 
zijn: waterpong, mais verplaatsen, twister en ballonen/eieren looprace. Zowel de jongeren als 
de begeleiders hebben genoten. De jongeren mochten zelf groepjes maken en hebben met veel 
plezier de spellen gedaan. Om de dag af te sluiten hebben we gezamenlijk gegeten. Wederom 
hadden alle kinderen eten meegenomen. 
 
 
Excursie  
In mei  zijn we naar NEMO geweest. Onderweg was het al gezellig in de tram, omdat veel 
Ajaxfans in de tram zaten op weg naar de Arena De kinderen raakten druk aan de praat over 
voetbal met de fans. Nemo was weer een succes, eigenlijk was de tijd te snel voorbij. Ook de 
popcorn en het drankje dat bij ons arrangement zat werden gewaardeerd.  
 
 
 
“Ik vond het echt heel leuk om met de juf en twee vriendinnen uit mijn groepje proefjes te doen 

in het lab!”  
 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

Kolenkit VO 
 
De jongeren bezochten de volgende VO  scholen 
Mundus College, Reinaert/Meridiaan, Marcanti, HLW, Bredero MAVO, Caland Lyceum, 
Sweelinck College, Barlaeus Gymnasium, Huygens college, Iedersland college, Comenius 
Lyceum, Panta Rhei en Caland 2 
 
 
Aantal Gastsprekers/ workshops   
Fractielid D66, oogarts, twee consultants van Bearing Point,  twee vertegenwoordigers van 
Gaaf4u project vitaliteit bij pubers, vertaalster van boeken en ondertiteling films,  
vrouwelijke Online marketeer (bijv. website Walibi), Adnan van de Verhalenkar. 
 
 
Speciale workshop 

● In maart zijn twee gastsprekers langsgeweest van consultancybureau Bearing Point. 
Deze gastsprekers hadden samen met ons een actieve les in elkaar gezet. De opdracht 
was om in kleine groepjes een zo hoog mogelijke toren te bouwen van spaghetti en 
plakband. De jongeren hadden daar 20 minuten de tijd voor. De kinderen waren 
fanatiek, er werd snel en veel samengewerkt. Per groepje zag je duidelijk verschil in 
aanpak. Het ene groepje had een jongere die de leidersrol op zich nam, en bij een ander 
groepje sloot iedereen op elkaar aan door om de beurt te knutselen. Met deze activiteit 
werd een beroep gedaan op samenwerkingsvaardigheden en creatief denkvermogen. 
Ze moesten nadenken over een stabiele manier van bouwen met spaghetti en plakband 
en over taken verdelen. Jongeren die normaal weinig contact met elkaar hadden, gingen 
nu met elkaar in overleg. Maanden daarna hoorden wij de kinderen nog over deze les. 
Veel jongeren hebben deze les benoemd tijdens een oudergesprek als de ‘leukste’ les 
van het jaar.  

 
● Een andere workshop die goed aansloeg bij de VO groep was de de drieweekse 

workshop van de verhalenverteller. De jongeren gingen samen met hem een verhaal 
schrijven. De eerste workshop bestond uit het presenteren van jezelf. Hoe beschrijf je 
jezelf en hoe stel je jezelf voor aan anderen. De jongeren vonden het niet allemaal even 
prettig om voor de groep zichzelf te presenteren, maar het was wel heel leerzaam.  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Studievaardigheden  
 

● Meisje N. was in het begin altijd wat terughoudend in de groep. Voornamelijk in het 
bijzijn van andere jongens en jongeren. De begeleider heeft haar vaak geprobeerd te 
stimuleren door haar specifiek in de grote groep aandacht te geven wanneer ze uit beeld 
verdween. Duidelijk was wel geworden dat N. vaak wel een antwoord heeft, maar te 
verlegen of bescheiden is om het uit te drukken. Naarmate N. de begeleider meer 
vertrouwde, begon ze verhalen te delen over school, vrienden, docenten en haar 
interesses. De begeleider toonde veel interesse in haar wat het zelfvertrouwen van N. 
heeft bevorderd. Nog steeds is N. bescheiden in een grote groep, maar wanneer ze aan 
de beurt komt staat haar antwoord klaar en durft ze te antwoorden. Terwijl ze aan het 
begin van het jaar vaak reageerde met ‘weet ik niet’. Ze is assertiever en durft in gesprek 
te gaan met anderen. 

 
Meisje N.: “Ik heb nog nooit zo een hoog cijfer gehaald voor wiskunde.” 

 
N. bleek  een slim meisje dat drie keer achter elkaar naar de huiswerkbegeleiding kwam 
en aangaf te willen leren voor wiskunde toets. Elke keer is zij geholpen en elke keer 
merkte de begeleider dat zij het snapte. Twee keer werd de toets door haar docent 
verschoven. Toen zij uiteindelijk de toets had gemaakt had zij een onvoldoende 
gekregen. Zij was boos op de docent. Toen de begeleider vroeg of zij haar toets had 
ingezien gaf zij aan dat de docent haar weg had gestuurd toen zij erom vroeg. Daarom 
wilde zij niet meer naar de docent om haar toets te bespreken. De begeleider heeft haar 
gemotiveerd om niet op te geven en nogmaals langs te gaan en de toets in te zien 
voordat zij de herkansing ging maken. De volgende week kwam zij heel blij en gaf ze 
aan dat ze een voldoende had gehaald voor haar toets. Ze zei dat ze nog nooit zo een 
hoog cijfer heeft gehad voor het vak wiskunde. Dit is een groot succes niet alleen voor 
haar maar ook voor ons, want weer hebben wij een jongere geholpen hun ware 
potentieel te tonen. Zij heeft hard gewerkt en geleerd voor een mooi resultaat.  

 
● Y. is iemand die niet altijd even gemotiveerd aan haar huiswerk kan werken. Op een dag 

had ze haar geschiedenis huiswerk mee. Aan het begin van de huiswerkbegeleiding zat 
ze vooral uit het raam te staren, de begeleider besloot om naast haar te gaan zitten. Ze 
gaf aan dat ze geschiedenis moest ophalen en dat ze die dag moest leren voor een 
schriftelijke overhoring. ‘Hoe kan ik je daarbij helpen?’, was de vraag. Toen bleek dat ze 
niet goed wist hoe ze aan dit soort opdrachten moest beginnen.  
 
 

 



 
 
 
 
 

Ze wilde een samenvatting maken, maar gaf aan dat ze hulp nodig had. Alinea voor 
alinea is toen samen met de begeleider geoefend met belangrijke informatie uit de tekst 
halen. Eigenlijk las de begeleider mee en maakte N. zelf de samenvatting. Toen N. 
zelfstandig verder zou gaan raakte ze echter in paniek en was ze ervan overtuigd dat ze 
het niet alleen zou kunnen. De begeleider heeft haar aangemoedigd en benoemd wat 
goed ging en dat ze het toch echt zelf gedaan had en voorzichtig ging N. aan de slag. 
Aan het eind van de tijd had ze twee A4’tjes vol geschreven. Het meisje dat normaal 
gesproken niet snel gemotiveerd is om aan haar werk te gaan, was vandaag erg 
gefocust op haar werk en liet zich amper afleiden. De week erop kwam Y. trots met het 
goede nieuws dat ze een 7,5 had gehaald voor haar Schriftelijke Overhoring.  

 
 
Pijler van Vreedzaam Democratie 

● In de eerste helft van 2017 is er een jongerenraad ingesteld. Via de jongerenraad kreeg 
elke jongere een stem krijgt en werden besluiten democratisch genomen. In de 
jongerenraad zaten acht jongeren die allemaal hun eigen rol hadden zoals; de 
kashouder en de voorzitter. De jongerenraad heeft de twee excursies van het jaar 
georganiseerd. 
Het tweede half jaar zijn wij niet gestart met een leerlingenraad, maar geven de jongeren 
wel eigenaarschap in onderdelen van het programma. Zo hebben de jongeren 
meebeslist in de excursie naar de Klimhal Amsterdam. Daarnaast proberen we de 
jongeren ook mee te laten beslissen in de activiteiten en dan voornamelijk de Be Active 
activiteiten. Het streven is om de jongeren steeds meer eigenaarschap te geven in alle 
onderdelen van het programma. 

 
“Ik ben echt heel erg blij dat ik vertegenwoordiger mocht zijn in de jongerenraad. Hierdoor heb 

ik met iedereen van de Weekend Academie gepraat over de excursie.”  
 
 
Voorbeeld van een thema activiteit  

● Aan het einde van het schooljaar stond  een debatbattle op het programma. De 
begeleiders hadden de jongeren wekenlang aangemoedigd om hier aan mee te doen.  
In de maanden voor de battle hebben we een aantal keer geoefend. Tijdens de gastles 
met fractieleden van D66 is ook aandacht gegeven aan debatteren. Jongeren hadden 
een week voor de battle de stellingen meegekregen zodat ze zich konden voorbereiden. 
Ze wisten nog niet welke positie ze in moesten nemen; voor of tegen de stelling zodat ze 
zich op beide posities konden voorbereiden.  
Tijdens de debattle hebben deze jongeren echt laten zien dat ze voor een groep 
duidelijk kunnen spreken en op het moment zelf ook nog tegenargumenten bedachten.  

 



 
 
 
 
 

Het winnende team, dat een vriendengroep was geworden, mag met elkaar naar de 
bioscoop in de zomervakantie 
De meerwaarde van het oefenen van debatteren en de debatbattle zelf is dat jongeren 
hebben geoefend met kritisch denken, voor een groep te praten, een mening formuleren 
en verdedigen, zich verplaatsen in een ander en luisteren naar elkaar. 
 

● Een activiteit in het kader van Identiteit: Het kwaliteitenspel. Elk groepje kreeg een 
aantal kaartjes met kwaliteiten. Deze kwaliteiten moesten zij aan zichzelf koppelen en 
aan anderen van het groepje geven. Daarnaast moesten zij ook uitleggen waarom zij 
deze kwaliteit aan zichzelf koppelde en de tweede ronde ook waarom zij die aan een 
ander gaven. Het was mooi om te zien welke kwaliteiten de jongeren in zichzelf zagen 
en bij anderen. De begeleiders deden ook allemaal mee met deze activiteit en 
ontvangen en gaven zelf ook kwaliteiten aan de jongeren. Aantal jongeren zag je 
zichtbaar glunderen wanneer zij een kwaliteit in ontvangst mochten nemen. Het was een 
activiteit waarbij er goed naar jezelf gekeken moest worden, maar ook naar de mede 
jongeren. Tot slot van deze activiteit kregen alle jongeren post-its en moesten zij een 
compliment of iets liefs voor een ander opschrijven en plakken op zijn/haar rug. 
Voorbeelden hiervan zijn je bent zorgzaam, je bent een goede vriendin, begeleider fijn 
dat je mij helpt bij mijn huiswerk.  

 
 
Ouders 
“Zonder de Weekend Academie zou mijn zoon niet de extra hulp krijgen die hij verdient. Helaas 

zorgt zijn school er niet voor dat hij extra wordt uitgedaagd maar jullie doen dat wel!” 
 
 

“Ik ben erg dankbaar voor de Weekend Academie, want ik kan hem helaas niet helpen met zijn 
huiswerk. Daarom ben ik  blij dat hij hier wekelijks hulp krijgt.” 

 
 

“Ik heb ontwikkeling gezien sinds N. naar de Weekend Academie komt. Ze komt met veel 
plezier naar de huiswerkbegeleiding. Elke woensdag herinner ik haar eraan dat ze 

huiswerkbegeleiding heeft en dan geeft ze zelf meteen aan dat ze er zin in heeft. Jullie zijn ook 
hele aardige begeleiders en dat maakt het fijner voor haar.” 

  

 



 
 
 
 
 

 

Kinderprogramma Amsterdam West 
 
Basisonderwijs 
Het aantal kinderen, gastsprekers, stadspassen en gesprekken met ouders & kinderen.  

 

 
 
Samenwerking met scholen 
Al Wafa, de Bron, de Roos, de Waterkant; de Westerparkschool. 
 

 



 
 
 
 
 

Leerkracht: “Fijn om te horen dat jullie talenten uren inzetten op vakken waar wij de tijd niet voor 
kunnen maken.”  

 
Leerkracht: “Vooral de afstemming vind ik fijn. Goed om te horen dat we hetzelfde zien en ook 
dezelfde aanpak kunnen hanteren.”  
 
 
Studievaardigheden en coaching 
Hoewel het met de kinderen niet zo besproken is, hebben ze een Plan-Do-Check-Act cyclus 
doorlopen. Hierdoor werd het werken met doelen inzichtelijker en haalbaarder voor zowel 
begeleider, als kind en ouder. De vaste begeleiders heeft elke drie weken een 
tien-minutengesprek met de kinderen. Aan bod komt hoe het op school en thuis gaat, wat de 
uitdagingen zijn en wat de doelen zijn voor de aankomende drie weken.  
Door daarnaast gericht in te zetten op de leesstrategieën bij leesteksten, hebben we een hoop 
kinderen kunnen ondersteunen bij hun begrijpend lezen.  
 

● Waar wil jij beter in worden? was de uitgangsvraag.  
Zo had één kind het doel te werken aan werkwoorden vervoegen. Doordat hij gericht 
materiaal meenam en zijn begeleider tijd voor ondersteuning had, kon hier specifiek 
aandacht aan besteed worden. Door de persoonlijke doelen specifiek te maken worden 
de kinderen meer eigenaar van hun leerproces. 

 
 

“Ik kan me niet herinneren dat iemand me het ooit zó heeft uitgelegd, meester. Ik heb opeens 
het gevoel dat ik het kan!”  

 
 
Een voorbeeld van een Thema activiteit 
Tijdens het thema Geld en Inkomen is ingezet op het bewust worden van waar je geld vandaan 
komt en waar het naartoe gaat. We hebben het pad van een euro gevolgd die je verdient en 
hoeveel je van die ene euro waaraan uitgeeft. Denk aan belastingen, vaste lasten en 
levensmiddelen. Ook is gekeken naar wat de dingen kosten die we voor lief nemen, zoals een 
huis of een auto.  
 
 
“Ik ga nu nog harder werken voor een hoger middelbare school advies want ik wil later wel een 

goede baan met een goed salaris”.  
 
  

 



 
 
 
 
 

Workshops / gastsprekers 
Workshops gehad van het Zid theater, een  app-designer,een Leff-coach en het project Follow 
Your Sun.. 
 

● Project met Het ZID theater  
Het eerste kwartaal van 2017 hebben we samengewerkt met het ZID Theater aan het project 
West Talks. Dit was een serie van tien gastlessen over armoede met zang, dans en muziek. Erg 
leerzaam, maar vooral erg leuk en een goede manier om luchtig met het onderwerp om te gaan.  
Het project resulteerde in een opvoering. Familie en vrienden waren uitgenodigd om te komen 
kijken hoe hun kroost rappend, zingend en dansend hun ervaring, mening en oplossingen over 
armoede tentoonstelde.  
 

Jongere M.: “Op school doen we weinig aan muziek, ik ben blij dat we dat hier wel doen.”  
 

Ouder: “Wat heerlijk om die kinderen zo te zien genieten. Jullie hebben echt je best gedaan. 
Thuis is mijn zoon helemaal niet zo met muziek bezig, maar als ik hem zo zie ga ik hem wel 

proberen aan te sporen.”  
 

● Project Follow Your Sun  
Het project Follow your Sun was een traject  van drie workshops met als doel jongeren bewust 
te maken  van hun kwaliteiten en vaardigheden. De kinderen werden uitgedaagd na te denken 
over hun eigen zon; waar word je blij van, waar ben je goed in, wat vind je belangrijk, welke 
wens heb je voor de wereld. Ook is geoefend met het geven en ontvangen van complimenten. 
Als eindproduct  zijn persoonlijke moodboards gemaakt met plaatjes, en teksten; voor ieder kind 
een eigen ‘sun collage’.  
Het traject is afgesloten met presentaties door de kinderen van hun ‘sun collages’ aan hun 
ouders. Goed om jezelf  beter te leren kennen en je ouders deelgenoot te maken. 
 
Ouder met kindgesprekken 
Wat vooral naar voren kwam tijdens de gesprekken is dat de kinderen het fijn vinden hun 
huiswerk in een rustige omgeving te maken en de ruimte krijgen om vragen te stellen. Ook 
werden de thema uren als leuk en interessant bestempeld. 
 

● Eén ouder met een dochter in groep 7 vond het jammer dat we geen Cito training 
bieden. Er is uitgelegd dat ons programma inzet op het verbreden van de basiskennis 
zoals maatschappijkennis en studievaardigheden. Hij zag de meerwaarde maar had 
Citotraining ook fijn gevonden.  

 



 
 
 
 
 

Tijdens het eindgesprek voor de zomer kwam deze ouder trots vertellen dat zijn dochter op haar 
eindtoets van school twee niveaus hoger had gescoord dan het advies waarmee ze groep 
zeven instroomde. 
 

Ouder: “Ik ben blij dat jullie doen wat jullie doen. Ik dacht dat citotraining heel belangrijk was, 
maar ik snap wat je bedoelt. Ik wil ook niet dat mijn dochter een vals advies krijgt, maar dat ze 

op haar eigen niveau werkt. Toch ben ik blij dat ze gestegen is.”  
 
 
Uitstapjes 
Voor de zomer  zijn we naar Bounz geweest. Weer even actief met elkaar, zo na de ramadan. 
Een paar jongens kregen van de instructeur les in halsbrekende toeren en als kers op de taart 
hebben we trampoline-trefbal gedaan. Erg afmattend en erg leuk om samen te doen. 
 
 
Cultureel uitje 
Dit jaar wilden we de kinderen aandacht voor theater meegeven; op  naar een voorstelling in 
theater De Meervaart. Drie acrobaten deden onvoorstelbare kunsten en trotseerden de 
zwaartekracht; zonder vrees tegen rechtopstaande wanden lopen of door wanden heen 
springen. De kinderen hebben met ingehouden adem gekeken. Tijdens de voorstelling werd niet 
gesproken maar toch veel gezegd. De leerlingen hebben genoten van deze voorstelling en 
hebben aangegeven dat ze vaker een onbekende voorstelling zouden willen kijken omdat iets 
onbekends ook  leuk kan zijn.  
 

“Dat je zonder woorden een verhaal kunt  vertellen!” 
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Voortraject  
In 2017 is gestart met kwartiermaken in de wijk Westerpark en de Spaarndammerbuurt voor de 
mogelijkheid van coaching van gezinnen door de Weekend Academie. 
Na de zomervakantie is een start gemaakt met het neerzetten van het jongerenprogramma van 
de Weekend Academie. Allereerst is contact gelegd  met een medewerker van Dock in de 
Zeeheldenbuurt. Hij kende verschillende ouders die aangegeven hadden studievaardigheden 
van kinderen te willen verbeteren. Daarnaast kende hij een groep moeders die behoefte hadden 
aan meer informatie over de puberteit.  
Acties die we daarna ondernomen hebben:  zoeken naar een locatie voor het programma, 
contact leggen met OKT’ers die werken in Westerpark, flyeren in de wijk, het informeren van 
belangstellende ouders, het informeren van scholen, contact leggen met buurtwerkers van Dock 
om bekendheid aan de start van de Weekend Academie te geven.  
Verschillende partners geven aan dat er veel behoefte is aan het jongerenprogramma van de 
Weekend Academie in de wijken Zeeheldenbuurt en Staatsliedenbuurt. 
 
 
Start Jongerenprogramma 
Een buurthuis op het Barentszplein op loopafstand van de speeltuin werd de startlocatie. De 
locatie was tijdelijk, want als er meer kinderen zouden komen was het te klein om VO en BO 
kinderen te splitsen en om het hele programma van de WA uit te voeren. Oorspronkelijk was het 
doel op twee locaties in de Spaarndammerbuurt het WA programma uit te gaan voeren. 
Bij de start hadden we  vijf kinderen, de week daarna zes en de week daarna acht. Vier 
kinderen uit groep 7 en 8 en vier kinderen uit klas 1 en 2.  
Voor uitbreiding zijn wij eind december verhuisd naar een andere locatie in Westerpark, aan het 
van Beuningenplein. Er zijn zes jongeren die zich willen aanmelden sinds de verhuizing.  
 
 
De scholen waar de jongeren hun onderwijs volgen 
Cartesius Lyceum, Hervormd Lyceum West, Berlage lyceum, Spinoza Lyceum, Basisschool De 
Zeeheld, Basisschool De Burght. 
 
 
Kennismaking met ouders 
Er zijn met ouders van 5 kinderen kennismakingsgesprekken gevoerd. Dit zijn ouders van 
kinderen die deelnemen aan het jongerenprogramma aan het van Beuningenplein. In 2017 
waren er 8 kinderen ingeschreven voor het jongerenprogramma.Van de ouders waarmee 
gesprekken zijn gevoerd, gaven drie ouders aan behoefte te hebben aan gezinscoaching. 
 

 



 
 
 
 
 

Tijdens de kennismakingsgesprekken benoemde ouders veel positieve dingen over het 
jongerenprogramma. Een ouder vertelde dat haar kinderen nooit met tegenzin naar de 
Weekend Academie gaan en altijd erg tevreden zijn.  
 
“Ik vind het fijn om naar de huiswerkbegeleiding te komen. Hier kan ik goed concentreren en tijd 

aan school besteden, terwijl ik thuis snel afgeleid wordt door verschillende dingen, zoals 
televisie of mijn zusje.”  

 
 
Samenwerking met partners 
Met medewerkers van Dock in de Zeehelden- en Spaarndammerbuurt wordt intensief 
afgestemd en samengewerkt. Met het  ouder- en kindteam wordt samengewerkt door naar 
elkaar door te verwijzen en door samen themabijeenkomsten voor vrouwen te verzorgen.  
 
 
Ouderbijeenkomst in samenwerking met OKT 
Samen met ouder- en kindadviseurs van het ouder- en kindteam Westerpark zou eind 
november 2017 de eerste themabijeenkomst voor moeders plaatsvinden met als thema 
puberteit. De bedoeling was om een aantal themabijeenkomsten te organiseren voor de groep 
ouders. Kernwoorden voor de ouderbijeenkomst zijn: interactief, samenwerken, gericht op de 
behoefte, veilige sfeer en openheid. De eerste bijeenkomst werd door de moeders afgezegd en 
verplaatst. In december is met een aantal moeders uit de groep gesproken over hun behoeften.  
 
De volgende thema’s kwamen naar voren:  

- omgaan met telefoongebruik van jongeren/ sociale media 
- gezond eten 
- omgaan met geld 
- opvoeden in de puberteit 

In januari 2018 staat de eerste themabijeenkomst gepland. 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

Kinderprogramma  Amsterdam West  
 
Basisonderwijs 
Het aantal kinderen, gastsprekers, stadspassen en gesprekken met ouders en kinderen.  

 

 
 
We werken samen met de volgende scholen 
10e montessori de Meidoorn, Admiraal de Ruyterschool, St. Janschool, Rosa 
Boekdrukkerschool, Leonardo da Vincischool, Notenkraker, Tijl Uilenspiegelschool & Joop 
Westerweelschool. 
 

IB’er: “Ik ben zo blij dat jullie contact opnemen! Het lijkt mij heel goed om samen met jullie en 
leerling Y. te bespreken wat hij nodig heeft.”  

 



 
 
 
 
 

Workshops / gastsprekers 
De volgende gasten hebben een workshop verzorgd: een advocaat, een piloot, een psycholoog 
van Artsen zonder Grenzen, een rapper, een mondhygiënist en een verhalenverteller. Twee van 
deze gastsprekers waren in samenwerking met de projectleider uit de Baarsjes Jeugd & 
veiligheid geregeld. Daarnaast hebben we drie verschillende workshops van dansdocenten in 
Chassé dance studio’s gevolgd.  
 

workshop Artsen zonder Grenzen. 
 
 
Andere locatie  
Na de zomervakantie zijn we verhuisd naar gebouw MidWest. MidWest is een initiatief vanuit 
een groepje Amsterdam West bewoners om een prachtig, oud schoolgebouw nieuw leven in te 
blazen. Inmiddels is het omgetoverd tot een werkplek voor creatieve ondernemers uit de buurt. 
Er heerst een huiselijke sfeer en aan alles is voelbaar dat dit project vanuit liefde en passie 
opgezet is. MidWest is een inspirerende plek voor de kinderen van de Weekend Academie.  
 
 
Een beeld van de middag 
Iedereen krijgt bij binnenkomst een hand en er wordt gevraagd hoe het gaat. De kinderen 
hebben bij het programmaonderdeel studievaardigheden hun vaste plek in het lokaal, de plek is 
herkenbaar doordat er een keycord en twee persoonlijke schriftjes klaarliggen. Gezamenlijk 
openen we het programma met een binnenkomer: een korte, speelse activiteit, bedoeld om 
samen te komen en waar mogelijk de kinderen alvast voor te bereiden op het programma van 
de dag. Het verwelkomen met en had en de binnenkomer sluit aan bij de Vreedzaam methode. 
Daarna maken we klassikaal een woordweb over het Woord van de dag. Dit kunnen woorden 
zijn zoals: spijsvertering, intensief, ontspanning, zelfbeeld of sociaal. Tijdens het maken van het 
woordweb gebruikt de begeleider de ‘wereldbal’ (Vreedzame bal).  
 

“Wie de bal in zijn hand heeft, die mag wat vertellen”, zegt jongere R.  
 

 



 
 
 
 
 

Veel gehoorde quote van kinderen bij ‘het woord van de dag’: ‘’Echt? Dat wist ik helemaal niet.’’  
 
Na het woord van de dag is het tijd om aandacht aan studievaardigheden te besteden: de 5W’s. 
De kinderen werken daarna : taal, spelling, boekbesprekingen of andere projecten.  
Het laatste half uur voor de pauze besteed elk groepje tijd aan een begrijpend lezen tekst. Er 
wordt gepraat over de tekst en soms zelfs gediscussieerd, er worden onbekende woorden 
opgezocht in het woordenboek en vaak zit er een leuke doe-opdracht bij.  
 

● A. gaf aan dat haar huiswerk te makkelijk en saai was. Begeleider R. heeft haar 
uitgedaagd om de oefening in 10 minuten af te maken. Ze ging meteen rechtop zitten. 
Ze heeft zelf een timer klaargezet en had de oefening binnen de tijd en foutloos af. Ze 
straalde van trots. Ik heb haar uitgelegd dat ze zichzelf ook op die manier kan uitdagen. 

● R. vraagt veel bevestiging aan de begeleider door te vragen of ze het goed doet, en 
krijgt daarom drie memoblaadjes die gelden als bonnetjes voor het stellen van een vraag 
zodat ze gerichter na gaat denken over wanneer ze echt hulp nodig heeft of het ook zelf 
kan.  

● begeleider F. neemt met L. aan de hand van een geluidsthermometer door wat ze van 
hem verwacht tijdens de verschillende programma-onderdelen; 

● begeleider F. maakt met S. afspraken over hoe zij haar kan ondersteunen bij de 
concentratie;  

● begeleider A. zit even apart met jongere A. omdat ze zich verdrietig voelt over iets wat 
die dag is gebeurd.  

 
 
“Ik heb zoveel geleerd op de Weekend Academie, mijn cijfers zijn echt omhoog gegaan. Ik heb 

me alvast ingeschreven voor volgend jaar.”  
 
 

Kind R. tegen A.: “Straks wanneer ik bij je ga spelen, hoeven we niet naar buiten, maar kan ik je 
ook helpen met je huiswerk, net zoals hier.” 

 
 
Na twee uur hard gewerkt te hebben is het tijd voor de pauze. Het laatste onderdeel van de dag 
is de thema-workshop.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Workshops en thema-activiteiten 
 

● Identiteit 
Tijdens het thema 'Wie ben ik' kwam het onderwerp vriendschap naar voren. De activiteit 
begon met een verhaaltje over vriendschap. Voor de opdracht vulde alle kinderen en de 
begeleiders een pagina met  wat je belangrijke vindt in vriendschappen en wat jij zoekt 
in een vriend. Al deze pagina's bij elkaar werden een vriendenboekje. Door deze 
activiteit zijn de kinderen zich meer bewust geworden over wat zij en anderen belangrijk 
vinden in vriendschappen.  

 
S. zei aan het einde van de dag: “Ik vond het vriendenboekje maken heel leuk want ik kwam er 
achter wat ik belangrijk vind in vrienden maken. Ik kwam er achter dat ik het niet leuk vind als 

vrienden ruzie met me maken.” 
 

● Sportieve leefstijl en Talentontwikkeling 
In mei hebben we drie weken achter elkaar danslessen gevolgd tijdens het thema-uur. 
Deze danslessen werden gegeven in de Chassé dansstudio. De eerste week hebben we 
Capoeira gevolgd, de tweede week hebben we fysiek theater gedaan en de derde week 
hebben we Urban Dance gevolgd.  

 
“Is de tijd al om? Neeeeee! Kunnen we dit alsjeblieft vaker doen? Ik vond het zo leuk.’’ 

 
● Burgerschap en beroepsoriëntatie 

In september kwam een psycholoog van Artsen zonder Grenzen langs, die vertelde over 
zijn tijd ontwikkelings- en oorlogsgebieden. Behalve een PowerPoint met 
indrukwekkende foto’s, had hij materialen mee die worden gebruikt tijdens het werk. Hij 
liet de kinderen zien hoe bepaald kan worden of een kind ondervoed is en hij liet 
proeven wat een ondervoed kind te eten krijgt. Aan het eind van de workshop schreven 
de kinderen bemoedigende kaarten voor kinderen in rampgebieden. De medewerkers 
nemen deze kaarten mee op reis om ze uit te delen aan de kinderen die ze daar 
tegenkomen.  

 
 

“Het was echt heel leuk en heel interessant, want ze riskeren hun leven. En het was heel 
leuk dat we mochten proeven.”  

 
 
 

 



 
 
 
 
 

● Beroepsoriëntatie 
De gastles van de piloot was ook erg geslaagd. De kinderen hadden het weken later nog 
steeds over de filmpjes die hij liet zien. De piloot leerde de groep over hoe een vliegtuig 
functioneert en op wat voor dingen en piloot moet letten, maar ook dat je niet bang hoeft 
te zijn om te vliegen, omdat het relatief veilig is. 

 
● Talentontwikkeling en sociale vaardigheden 

Een rapper! De kinderen werden al enthousiast toen ze alleen al hoorde dat er een 
rapper zou komen. Aan het begin van de workshop vroeg de rapper wie er al ervaring 
heeft met rappen. Deze kinderen mochten als eerst, alleen of in groepjes, naar voren 
komen om te freestylen. Na de introductie liet de rapper zien wat hij in zijn mars had 
door te freestylen over gezond eten en waarom dit goed voor je is. Als laatste waren alle 
kinderen aan de beurt. Niet iedereen durfde en kregen daarom de mogelijkheid om een 
beurt over te slaan zodat zij er nog even over na konden denken. Uiteindelijk is iedereen 
aan bod gekomen waardoor alle kinderen aan hun zelfvertrouwen hebben gewerkt.  
 

  “Hij heeft m’n plankenkoorts weggehaald.” 
 
 
 
 
 

Workshop rappen 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Ouderbetrokkenheid 
Na de zomervakantie zijn we gestart met het aanmaken van een whatsappgroep met de ouders 
van de kinderen. Het doel van deze groep is om de communicatie makkelijker te maken, maar 
ook frequenter. Elke week worden er foto’s en video’s gedeeld in deze app, zodat de ouders op 
de hoogte blijven van de activiteiten. Tevens geeft dit veel aanknopingspunten om als ouder 
thuis met je kind een gesprek te starten. Aan het einde van het thema: ‘Wie ben ik?’ hebben de 
kinderen een film gemaakt waarin ze vertellen wat ze allemaal hebben gedaan en geleerd. Ook 
vertelden ze welke talenten ze hebben ontdekt of ontwikkeld en welke talenten hun ouders of 
andere familieleden hebben. Het laatste deel van de film zit vol met foto’s van de activiteiten. 
Deze film hebben we gedeeld met alle ouders. We kregen alleen positieve reacties, zoals: ‘Wat 
en mooie video, bedankt!’ en ‘Dankjewel voor de leuke video, ik vind de video supermooi en 
leuk.’ 
 
 
Oudergesprekken en ‘Waar wil je beter in worden’? 
Tijdens de kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken zoeken we met  kinderen en 
hun ouders uit waar een kind beter in kan en wil worden. De meerwaarde hiervan is de 
afstemming tussen de behoeften  van de ouder- het kind en de mogelijkheden op de  WA. 
Daarnaast helpt het de begeleider zicht te krijgen op de mogelijkheden en de richting/ wensen. 
Het is een continue uitdaging om de ontwikkeldoelen voortdurend scherp te houden. 
 

Moeder F: “We zijn nu 2 jaar verder, en ik zie een heel mooi resultaat van deelname aan de 
Weekend Academie; de prestaties van mijn twee dochters op school zijn flink vooruit gegaan. 
Maar dat is niet het enige; mijn dochters krijgen steeds meer motivatie om te studeren, omdat 
ze steeds meer ideeën krijgen over de beroepen die ze later willen uitoefenen.” Na twee jaar 
Weekend Academie wil ik dit zeggen: ‘De Weekend Academie’ is het licht geweest voor mijn 

dochters. Dankjewel Weekend Academie, voor het begeleiden, inspireren en het verbinden van 
de kinderen.’’ 

Begeleider R.: “Een mooier compliment kunnen wij niet krijgen. Dit soort verhalen geven mijzelf 
als begeleider ook veel energie.” 

 
Moeder van N: “Ik heb gebrek aan kennis over geschiedenis, dus het geeft mij veel rust dat 

jullie bij de Weekend Academie daar aandacht aan besteden.” 
 

Moeder van T.: “Mijn zoon is gegroeid in rekenen, sinds hij naar de Weekend Academie gaat.” 
 

“Als alleenstaande moeder is het handig als er huiswerkbegeleiding is, waar een leger van 
(studerende) vrouwen/ begeleiders klaarstaan voor mijn zoon. En dit ook nog eens voor een 

klein bedrag.” 

 



 
 
 
 
 

 
Overstap PO naar VO 
Eén van onze coaches heeft voor de zomervakantie een aantal weken apart met kinderen uit 
groep 8 activiteiten gedaan om hen voor te bereiden op de overgang naar de middelbare 
school. Eenvoudige zaken kwamen hier aan de orde, bv dat FR een afkorting is voor Frans of 
dat één van de leraren jouw mentor wordt. De kinderen waren enorm nieuwsgierig en wilden 
graag van alles weten wat bij de middelbare school komt kijken.  
 

Bij het afscheid (met knuffel): “Nog bedankt voor de groep-8 training juf.’’ 
 
 
Excursie en afsluiting voor de zomer 
De kinderen hebben voor het jaarlijkse fun uitstapje gekozen voor Bounz (trampoline springen). 
Het schooljaar is afgesloten met een spetterend en zeer geslaagd zomerfeest. De kinderen 
hadden zelf  veel lekkere hapjes meegenomen, ook ouders waren welkom. Om af te sluiten 
hebben we met zijn allen de stoelendans gedaan. Aan het eind is officieel het Weekend 
Academie certificaat uitgereikt met voor ieder kind een leuke tekst van de begeleider. 
 
 
Gastsprekers 
Er zijn workshops gegeven door gasten over hun werk en hun werkveld, zoals: een piloot, een 
tuinvrouw/imker, een advocate, een psycholoog. Deze workshops hebben bijgedragen aan het 
bevorderen van (beroeps)maatschappelijke oriëntatie en participatie en het vergroten van het 
wereldbeeld. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Studievaardigheden 
Wekelijks op woensdag in de namiddag vindt de jongerengroep plaats. Naast de vaste 
begeleiders waren bijna wekelijks enkele vrijwilligers van NL Cares, met specifieke vakkennis, 
betrokken bij het programmaonderdeel studievaardigheden. De vrijwilliger ging met de leerling 
in de stilteruimte op de gang één op één aan de slag met huiswerk waar hij/zij moeite mee had. 
Denk hierbij aan begrijpend lezen, wiskunde, Engels etc. De betrokken leerlingen vonden dit 
fijn, omdat zij op dat moment de volledige aandacht kregen terwijl in de groep de coach de 
aandacht verdeelde over meerdere leerlingen. 
Tijdens studievaardigheden is uitgebreid aandacht besteed aan huiswerkplanning. Vragen zoals 
“hoe plan je je huiswerk, wat is het doel, wat is eigenlijk precies de opdracht, hoe leer je, hoe 
betrek je jouw mentor bij jouw schoolloopbaan” kwamen aan de orde. 
 
Het thema uur 
Tijdens het onderdeel talentontwikkeling worden thema’s behandeld zoals omgaan met geld en 
inkomen, fit@WA en identiteit, communicatie op sociale media.  
 
Een student-coach vertelt 

● Leerlingen krijgen een duidelijker beeld over welke beroepen er allemaal zijn. Tijdens 
een workshop wordt er door een gastspreker vertelt wat zijn of haar beroep is en hoe dit 
bevalt. Ook wordt er verteld hoe de gastspreker zijn opleiding heeft gevolgd. Er zijn 
namelijk verschillende wegen, om ergens te komen waar je graag wil zijn. Ik merk 
namelijk, dat er veel ouders zijn die hun kind naar een bepaalde richting willen sturen, 
omdat het in hun beleving het perfecte baan is. Door verschillende workshops aan te 
bieden, creëren kinderen een eigen behoefte en wens. Ze kunnen doelen stellen en 
worden wat ze willen. Gelukkig in hun toekomstige werk. De kinderen deden actief mee 
en stelden goede vragen.  

 
● Een groepje had als fictief bedrijf ‘een eigen onderneming starten’’. Wat mooi was dat dit 

bedrijf helemaal zelf ingericht mocht worden en de leerlingen creatief konden zijn in de 
winst percentage. Hun plan was dat zij vooral etenswaren wilden verkopen aan mensen. 
Wat mooi was om te zien, is dat ze veel gratis weg wilden geven en als je iets bij ze 
kocht, dan kreeg je vaak ook een suikerspin erbij. Ze waren erg bezig met hoe ze 
mensen in hun winkeltje wilden krijgen, maar zich nog niet bewust van het financiële 
plaatje. Ze wilden niet teveel vragen, omdat ze weten dat er veel mensen zijn die het 
niet te breed hebben. Het was mooi om te zien dat dit groepje niet alleen dacht aan 
zoveel mogelijk geld verdienen, maar een maatschappelijk doel had gekozen. 

 
 

 



 
 
 
 
 

Gezinscoaching Amsterdam West  
 
 
 

 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

De meest gestelde vragen van ouders 
- Zelfvertrouwen vergroten, waardoor durven communiceren in het Nederlands  

makkelijker wordt. 
- Hoe om te gaan met een kind in de puberteit. 
- Hoe een kind te helpen met huiswerk/ schoolse vaardigheden. 
- Hoe beter communiceren met de kinderen, er is vaak discussie. 
- Ondersteunen met de administratieve taken zoals de brieven. 
- De ouder wegwijs maken voor een betaalbare sportvereniging voor de kinderen.  
- Ouders met een laag inkomen informeren over de rechten die zij hebben op  

toeslagen en uitkeringen.  
 
 
Enkele voorbeelden van praktijksituaties 
Doel: Bewustwording en stimulering van de ontwikkeling van talenten, sociale 
competenties en vaardigheden, persoonlijke identiteit, actief burgerschap en een 
gezonde leefstijl.  
 

● H. is een moeder van drie kinderen, waarvan twee jongens en een meisje. De hulpvraag 
van moeder was om beter in contact te komen met haar puberzoon, hoe ze haar zoontje 
van 1,5 kon helpen met boekjes lezen en beter slapen en dat haar dochter overgewicht 
had. H. probeerde zo min mogelijk koekjes en chips in huis te hebben, maar gezond 
eten lukte nog niet. Dochter M. was ingeschreven voor kickbokslessen. Het lukt niet altijd 
de lessen te volgen. Omdat we merkten dat meer ouders vragen hadden over een 
gezonde leefstijl hebben we een ouderbijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. 
Voor de jonge kinderen hadden we opvang tijdens de bijeenkomst geregeld. Ouders en 
moeder H. konden zo ongestoord bij de informatiebijeenkomst zijn en met elkaar in 
gesprek gaan.  
Moeder gaf later aan het leuk en interessant te hebben gevonden. Zij had geleerd 
hoeveel suiker en zout wij eigenlijk binnenkrijgen en wat dit voor je gezondheid betekent. 
Dat was voor haar een ‘eye opener’. Ook ging ze erop letten dat de kinderen voortaan 
een goed ontbijt kregen voor ze naar school gaan. 

 
Moeder: “Ik wist niet hoeveel zout wij eten. Dat is echt heel veel!” 

 
● Z. is een alleenstaande moeder van twee dochters. Naast dat ze huisvrouw is, doet ze 

veel vrijwilligerswerk in de wijk. Ze gaf aan geen moment te hebben voor haar zelf. Dit 
deels, omdat ze het leuk vindt en deels omdat ze verzoeken van anderen niet kan 
weigeren. 
Z. wilde graag leren hoe ze nee kan zeggen tegen anderen zonder hen te kwetsen. 

 



 
 
 
 
 

Samen met coach N. hebben ze de hulpvraag van moeder Z. in kaart gebracht. Samen 
kwamen ze er achter dat de opvoeding die moeder Z. heeft gehad hier enorme invloed 
op had. Van haar ouders heeft zij altijd meegekregen dat je beter anderen kan helpen 
dan je zelf. Coach N. heeft door middel van rollenspellen moeder bewust gemaakt van 
het feit dat ze in alle situaties eerst aan haar zelf kan denken in plaats van aan de ander. 
Moeder Z. gaf toe dat ze er nooit zo over had nagedacht. 

 
Moeder: “Ik hoef niet altijd ‘ja’ te zeggen tegen alles. Het ‘nee’ kunnen zeggen op zijn tijd voelt 

beter dan ik dacht! Ik heb na tijden weer rustig een kopje thee kunnen drinken.” 
 
Doel: Het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. 
 

● Moeder M. is een weduwe met vier kinderen. Toen haar man overleed, sprak ze geen 
Nederlands. M. moest een taalcursus volgen om haar zelfredzaamheid te bevorderen. 
Destijds is zij halverwege met de taalcursus gestopt. Nu wil moeder het weer oppakken 
met een individueel lesprogramma bij het ABC, omdat taal haar enorm beperkt in het 
contacteren met onbekenden.  
De coach van de Weekend Academie had met M. de aanmelding bij het ABC gedaan 
echter na de eerste afspraak had zij niets meer  gehoord. M. durfde het ABC niet te 
bellen, ze was bang dat ze de medewerker aan de lijn niet zou begrijpen. De coach en 
moeder hebben het telefoongesprek geoefend en de coach zou op de achtergrond 
aanwezig blijven om te helpen indien nodig. Na een paar keer geoefend te hebben 
durfde moeder te bellen. Het gesprek verliep goed. Soms gaf moeder aan dat ze de 
mevrouw aan de lijn niet begreep en vroeg om een herhaling. Na het telefoongesprek 
was moeder enorm trots op zichzelf.  

 
“Bellen is makkelijk. Soms begrijp ik niet, dan zeg ik “sorry, 

ik begrijp niet, kan je opnieuw zeggen”. Nu ga ik dat altijd zeggen als ik niet 
begrijp. Dank je wel voor je hulp!” 

 
Doel: Het bevorderen van maatschappelijke oriëntatie en participatie. 
   

● Nog een succesje van moeder M. Moeder heeft altijd een geïsoleerd leven geleid. Haar 
dagen bestond uit koken, boodschappen doen, schoonmaken en bidden.  M. zei dat ze 
zich verveelde en het niet leuk vindt om elke dag hetzelfde te doen. Er was geen sprake 
van maatschappelijke participatie. Moeder kwam nauwelijks in contact met andere 
mensen.  
 
 

 



 
 
 
 
 

In het afgelopen jaar hebben wij aan de hand van haar doelen afspraken 
gemaakt met externe contacten en instanties, zoals een budgetcoach en een taalcoach 
van het ABC. Hiermee heeft zij haar agenda gevuld en leidt ze geen geïsoleerd leven 
meer. Ze gaf zelf aan dat zij het leuk vindt dat haar agenda er nu anders uitziet. Ze zegt 
dat ze ook nu een reden heeft om naar buiten te gaan. Dit maakt haar 
vrolijk. 

 
“Eerst had ik geen afspraak doordeweeks. Nu elke dag andere 

afspraak, maandag budgetcoach, dinsdag jij, woensdag Administratie salon bij het 
ABC. Druk druk, maar heel leuk!” 

  
  
Doel: Het bevorderen van maatschappelijke oriëntatie en participatie. 
 

● Moeder T. spreekt geen Nederlands. Om de Nederlandse taal te ontwikkelen had ze 
zich aangemeld bij de Weekend Academie. Moeder wilde al heel lang een cursus aan 
huis, maar wist niet waar zij moest aankloppen. De coach heeft geholpen met een 
cursus aan huis vinden. Er zijn afspraken gemaakt en mevrouw T kon beginnen. Tijdens 
het  huisbezoek van de coach werden altijd kort haar opdrachten van de cursus 
doorgenomen. Los daarvan wilde mevrouw in  het begin geen Nederlands met de coach 
praten, de coach sprak met haar haar moedertaal. Moeder gaf aan dat zij dacht het 
Nederlands nooit te leren. Moeder ging echter mede door de gesprekken in de eigen 
taal en het Nederlands met de coach snel vooruit. Zij werd zelfverzekerder en stond 
meer open om mee te doen aan diverse werkvormen, in het Nederlands! De verandering 
werd ook gezien in haar communicatie met haar jonge kind. Zij sprak nieuwe 
Nederlandse woorden tegen haar kind en op deze manier kreeg de Nederlandse taal 
een hogere status in het gezin. Bij het laatste huisbezoek gaf moeder zelfs aan dat zij 
later ook wil werken. Zij wil als ze de taal goed spreekt vrijwilligerswerk doen of 
meedoen aan een cursus voor vrouwen (bijv: naailes of kookles). 
 

“De (Nederlandse) woorden die ik leer, geef ik door aan mijn kinderen.” 
 

“Dank je wel, dankzij jouw bijdrage kan ik mijn taal versterken.” 
 
 
 

● A. is sinds een jaar in Nederland. Ze is erg enthousiast en wil graag leren. Tijdens een 
huisbezoek hebben A. en de coach afgesproken om naar de bibliotheek te gaan om lid 
te worden. Ouder A. is namelijk onzeker over haar Nederlandse taal en durfde niet 

 



 
 
 
 
 

alleen op de bibliotheek af, de coach zou op de achtergrond ondersteuning bieden. 
Moeder wilde graag een pas. De coach kon alles uitleggen en op de achtergrond blijven 
terwijl moeder zichzelf inschreef. Met moeder hebben we toen een boek uitgekozen voor 
haar zoon en bedacht dat ze iedere week naar de bieb zou gaan. Ze heeft meteen een 
schooltas gekocht en het boek van de bibliotheek erin gestopt om haar zoon te 
verrassen. Vanaf toen gingen ze elke week samen op pad met de schooltas en de 
biebpas om boeken te lenen. 

 
“Ik ben blij dat je er bent, want met jou durf ik sneller het huis uit om praktische dingen te 

regelen.” 
 
Doel: jongeren en hun ouders te ondersteunen bij hun studievaardigheden en kans op 
schoolsucces. 
 

● Een vader en moeder willen hun kinderen graag helpen met huiswerk maar liepen er 
tegenaan dat zij de opdrachten zelf niet goed begrepen. De hulpvraag van de ouders 
was onder andere: hoe kunnen we onze zoon ondersteunen met huiswerk. Doordat we 
de huiswerkopdrachten wekelijks met ouder en kind doornemen konden zij samen aan 
de slag. Zowel ouder als kind profiteerden hiervan. 

 
“Dankzij jouw hulp begrijp ik het huiswerk en kan ik mijn zoon nu helpen met zijn huiswerk en 

doet hij het beter op school.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Doel: ouders ondersteunen bij het vergroten van inzicht en vaardigheden met betrekking 
tot de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van hun kind. 
 

● Een moeder met lichamelijke klachten en weinig energie, wil graag de band met haar 
kinderen verbeteren door samen met de kinderen een spel te doen. Zij vroeg onder 
andere daarvoor hulp van de coach. De coach nam elke week een spelletje mee, bv 
memory. De kinderen en  moeder, die op de bank lag, deden enthousiast mee met de 
spelletjes. Moeder werd geholpen door haar kinderen. Moeder tegen haar kinderen: 
‘’wat ben ik blij om jullie te zien lachen samen’’. De coach probeerde een sfeer van 
vrolijkheid en  en gezelligheid neer te zetten  door veel te lachen en complimenten te 
geven. Door goed te luisteren en door te vragen tijdens gesprekken merkte de coach dat 
moeder en kinderen ook met elkaar vaker een gesprek gingen voeren en elkaar iets 
vroegen. Dit maakte dat binnen het gezin meer belangstelling en begrip voor elkaar 
ontstond. 

 
Moeder: “Het is fijn dat het ons lukt om gedurende de dag een moment voor elkaar te nemen.’’  

 
Doel: ouders ondersteunen bij het vergroten van inzicht en vaardigheden met betrekking 
tot de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van hun kind. 

 
● Moeder E. had thuis veel discussies met haar dochter.  Haar dochter zit in de puberteit 

en de moeder bleek niet goed te weten wat de puberteit inhield. Samen met moeder zijn 
we op zoek gegaan naar informatie over de puberteit. Door samen op zoek te gaan 
leerde moeder meteen hoe ze over een onderwerp zelf informatie kan opzoeken. 
Moeder heeft met interesse over de puberteit gelezen, en kreeg hierdoor meer inzicht in 
het gedrag en handelen van haar dochter. Ook hebben de coach en moeder de 
interactie tussen moeder en dochter bekeken en bedacht hoe moeder haar dochter 
positiever kan benaderen, waar ze haar dochter kan loslaten, en waar ze 
verantwoordelijkheid kan geven. Moeder was hier heel blij mee.  

 
 

“Wat fijn om met jou meer te leren over de puberteit en hoe ik het beste met mijn dochter om 
kan gaan. Nu weet ik wat ik moet doen, wat ik nooit geweten heb.’’ 

 
 

“Door jouw advies van de vorige keer om mijn dochter meer los te laten, heeft zij nu zelf haar 
sport gekozen en gaat zij hier met veel plezier heen.’’  

 
 

 



 
 
 
 
 

Doel: Het ondersteunen van de driehoek kind, school en ouders. 
 

● Ouders hadden bij een coach van de Weekend Academie ondersteuning gevraagd voor 
het voeren van mentorgesprekken op school. Zij liepen er tegenaan dat hun zoon geen 
huiswerk mee kreeg, waardoor zij hem niet konden helpen met school. Ouders vonden 
dit vervelend, omdat zij regelmatig bij oudergesprekken te horen kregen dat het niet 
goed ging op school met hun zoon. Ouders vertelden ook dat zij al meerdere keren bij 
de mentor aan hadden gegeven dat zij hun zoon willen helpen en extra huiswerk voor 
hem willen, maar de mentor wilde hier niet in meegaan. Na overleg met de ouders heeft 
de coach contact met de mentor opgenomen om meer duidelijkheid in de situatie te 
krijgen en vervolgens is er door ouders, coach en mentor een gesprek op school 
geweest. Er zijn afspraken gemaakt en de mentor heeft ingestemd om extra huiswerk 
mee te geven ter ondersteuning. Ouders reageerden hier heel enthousiast op en lieten 
de coach in elk gesprek zien wat hun zoon aan huiswerk had gemaakt. 

 
Moeder: “Zonder jou was dit nooit gelukt, nu jij erbij bent worden wij eindelijk serieus genomen 
en wordt er naar ons geluisterd. Jij hebt je ingezet voor ons, en nu gaat onze zoon zich inzetten 

om zijn huiswerk te maken.” 
 

● Ouders hadden tijdens de coaching ondersteuning gevraagd in het helpen bij taal met 
hun zoon en met moeder. Moeder spreekt de Nederlandse taal niet zo goed en hun 
zoon zit op het jongerenprogramma van de Weekend Academie. Hij heeft moeite met 
het begrijpend lezen en taal. Vanuit school was met ouders gecommuniceerd dat de 
zoon naar een andere school moet om zo gepast onderwijs te krijgen. Ouders waren niet 
blij met deze mededeling, zij waren van mening dat de school niet de juiste keuze 
maakte. Dit was hun hulpvraag aan onze coach. Op advies van de coach zijn ouders 
nogmaals in gesprek gegaan met de school. Dit gesprek hebben de ouders samen met 
de coach voorbereid. Uiteindelijk hebben de ouders dit gesprek gevoerd en is er meer 
duidelijkheid voor de ouders gekomen en nu wordt  gezamenlijk opgetrokken om naar 
kansen en mogelijkheden te kijken. 

Moeder: “Ben blij dat jij ons helpt, is lastig om soms de school te begrijpen, omdat wij het niet 
heel goed kennen hoe het in Nederland gaat.” 

 

 



 
 
 
 
 

Doel: Samenwerking met scholen 
 

● Voorbeeld: Een van de gecoachte ouders was een alleenstaande moeder met een zoon 
in groep 4 van het Speciaal basisonderwijs. Moeder kwam met de vraag of zij hulp kon 
krijgen bij  huiswerkbegeleiding van haar zoontje. Na overleg heeft moeder een gesprek 
met het begeleidingsteam van de school aangevraagd. Moeder en coach zijn daar 
samen naar toe gegaan. Zo kon de coach een beeld krijgen van de situatie thuis en op 
school. Met moeder, coach en intern begeleider is een plan van aanpak voor de 
thuissituatie opgesteld. De coach heeft moeder thuis daarin verder kunnen 
ondersteunen.  

 
 
“Ik ben blij met het gesprek, nu weet ik hoe mijn zoontje er voor staat en kunnen we samen met 

de coach en mijn zoontje gaan oefenen.’’  
 
 
Doel: Samenwerking samenwerkingspartners/andere instanties 
 

● Moeder A. met drie kinderen werd door het Ouder Kind Team (OKT) bij de Weekend 
Academie aangemeld. De coachingsvragen hadden betrekking op de opvoeding van 
haar kinderen. Haar jongste zoon sliep bij de ouders in bed en ook was hij nog niet 
zindelijk in de nacht. De coach van de WA en de Ouder en Kind Adviseur (OKA) hebben 
intensief samengewerkt bij dit gezin. Samen zijn ze naar het gezin toe gegaan, hebben 
ze de coachingsvragen besproken en hebben ze met moeder een plan van aanpak 
gemaakt. De OKA had goede ideeën over hoe moeder en WA coach in de thuissituatie 
met doelen konden werken. De zoon sliep binnen twee weken weer volledig in zijn eigen 
bed.  

 
 
Ouder Kind-adviseur: “Fijn dat jij aan de slag kan gaan met een aantal hulpvragen van moeder 

en dat wij hier contact over houden.’’ 
 
 

● Ouder Z.K., een alleenstaande moeder met twee kinderen, wordt gecoacht door de WA. 
Moeder had aangegeven dat zij het financieel niet redt. Zij vertelde ze dat zij geld leent 
van anderen en ervoor zorgt dat zij kan kopen wat zij nodig heeft. In de gesprekken 
kwam naar voren dat de moeder niet voldoende controle had op haar inkomsten en 
uitgaven.  Moeder gaf aan graag te willen sparen maar dat dit niet lukte, ze gaf veel geld 
uit aan boodschappen, kleding etc.  

 



 
 
 
 
 

Deze dingen betaalde zij met haar pinpas en niet contant, ‘met pin betalen merk je niet’. 
Om een beter beeld te creëren over de in-en uitgaven heeft de coach samen met 
moeder hulp gevraagd van een budgetcoach van ABC Alliance. De budgetcoach heeft 
met moeder een schema van de in- en uitgaven gemaakt en bepaald welk bedrag voor 
de boodschappen overblijft.  Mevrouw Z.K. was zeer tevreden. Zij heeft meer overzicht 
en doet haar best zich aan het plan te houden. Zodra zij dit kan, kan zij ook gaan sparen 
en hoeft ze geen geld te lenen van anderen. 
 

 
“Aan de hand van dit plan, kan ik de boodschappen en andere dingen cash betalen en niet 

pinnen. Zo kan ik nog sparen.” 
 
 
 

“Dankzij het jeugdsportfonds en jouw hulp, kan ik nu samen met mijn kind deze zomervakantie 
zwemmen.” 

 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 
 
 
 

Ouderbijeenkomsten 
In 2017 zijn drie bijeenkomsten voor een groepje ouders georganiseerd. Deze ouders namen 
ook deel aan individuele coaching thuis en een van hun kinderen deed mee aan het 
jongerenprogramma van de Weekend Academie. De bijeenkomst gingen over een gezonde 
leefstijl. De eerste over eten en voeding, de tweede over het belang van sporten/bewegen, 
zowel voor een gezond lichaam als een gezonde geest. Dit laatste was nieuw voor de 
aanwezigen. 
 

● Een voorbeeld is. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met stichting 
VoorUit is een ouderbijeenkomst georganiseerd over het thema ‘gezonde voeding’. De 
workshop werd geleid door een student van de opleiding gewichtsconsulent. Ze gaf een 
leuke en leerzame presentatie over gezonde voeding, die goed aansloot bij de 
doelgroep. De bijeenkomst vond plaats bij Buurt Activiteiten Centrum Kolenkit 
(B.A.C.K.). Er stond fruit klaar voor de ouders en op de muren hingen posters van de 
gemeente Amsterdam over de schijf van vijf en het aantal  klontjes suiker in frisdrank. 
De gastspreker had ook haar man uitgenodigd die wijkagent is. Hij zorgde mede voor 
een goede sfeer en interactie. 

 
 

“Ik ben bewust geworden van hoeveel suiker en zout ik mag hebben en ik vond het erg 
leuk om met de andere moeders de creatieve werkvorm te doen.’’  

 
 

 
● Ouder E. probeert haar kinderen bewust op te voeden. Echter met gezond of ongezond 

eten was zij niet bewust bezig. Bij de bijeenkomst werd een werkvorm gedaan, waarbij 
de moeder verschillende plaatjes van voeding moest onderverdelen in gezond of 
ongezond. Deze moeder was hier erg enthousiast over en heeft dit thuis ook met haar 
zoon gedaan. Ze gaf aan dat ze na de bijeenkomst bewuster is geworden van wat ze eet 
en waar ze de komende tijd meer aandacht aan wil besteden. Ze werd zich ook bewust 
van de invloed die ouders hebben op de leefstijl van kinderen. Ze is zelf na een lange 
tijd pauze weer begonnen met sporten. Verder wil ze vaker een ouderbijeenkomst 
volgen over gezond eten en raadt ze het meerdere ouders aan! 

 
 

“Een gezonde levensstijl begint bij de ouder.” 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Netwerkbijeenkomsten 
 
Dit jaar zijn er vanuit Combiwel en ABC Alliantie en de gemeente netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd om de professionals van de buurt met elkaar in contact te brengen en om 
plannen te maken om met elkaar samen te werken. Ook het team van de Weekend Academie 
was daarbij aanwezig. We  maakten kennis met personenen en organisaties zoals de 
Speelgoedbank, Voedselbank, Stadgenoot, OKT, wijkbeheerder Eigen Haard, Amira 
ontmoetingscentrum, TED, ZID-theater, Bookstore, Cascoland, Vooruit, Peloscoop, West 
Beweegt en gebiedsmakelaars van Bos en lommer. .  
 
We hebben gezamenlijk met alle organisaties in de Kolenkit (Robert Scottplein) een oogstfeest 
georganiseerd waarbij alle organisaties van de buurt samen de buurtbewoners (de ouders en 
jongeren) hebben geïnformeerd over de organisatie en welke bijdrage wij leveren aan de buurt 
en wat wij eventueel voor hen kunnen betekenen. Dit heeft voor de oudercoaching weer nieuwe 
ouders geleverd die graag gebruik willen maken van onze coaching en ondersteuning bij 
hulpvragen. Dit oogstfeest komt uit initiatief van de gebiedsmakelaar van de Robert Scott- en 
Erasmusparkbuurt in Bos en Lommer / Kolenkit. 
 
De teamleider van de gezinsacademie Bos en Lommer heeft een boekje gemaakt van alle 
professionals die werkzaam zijn in de Kolenkitbuurt. Er is sprake van warm contact met de 
partners in de wijk. We hebben intensief samengewerkt met het ABC op het gebied van 
budgetcoaching. De budgetcoach is bij de helft van de gezinnen die de Weekend Academie in 
Bos en Lommer coacht langs geweest om met ouders een overzicht te maken van inkomsten 
en uitgaven. Ouders waren hier heel enthousiast over omdat ze achteraf van de budgetcoach 
een plan van aanpak kregen waar ze met de coach van de WA mee aan de slag konden. De 
budgetcoach gaf ouders ook tips. Deze samenwerking heeft voor de gezinnen dus meerwaarde. 
 

Ouderbijeenkomst. 
 

 



 
 
 
 
 

Gezinscoaching Amsterdam West 
 

 
 
 
 
De  meest gestelde vragen van ouders 
De meeste gezinnen die ondersteuning willen, hebben moeite met het handelen en reageren op 
de vragen en eisen die vanuit hun leefwereld van ouders met kinderen op hen afkomen. 
Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is een barrière, maar ook voldoende kennis 
over het Nederlandse onderwijs of over omgaan met speciale behoeftes van kinderen of met 
instanties.  
 
Vaak ondervinden ouders moeilijkheden bij het lezen en begrijpen van brieven, het schrijven 
van teksten en het contact maken/ doorvragen.  

 



 
 
 
 
 

De coach begeleidt de ouder hierin door veel samen te oefenen, bijvoorbeeld voor een 
telefoongesprek of een oudergesprek op school. Als een ouder een opleiding volgt of een 
staatsexamen moet maken, wordt er ook gewerkt aan huiswerkopdrachten. De coach bouwt 
een vertrouwensband met de ouder op. Vanuit deze relatie vertelt de ouder vaak meer over de 
persoonlijke situatie. De coach luistert en steunt de ouder, pas dan komen de 
opvoedingsvragen naar voren. Voorbeelden hiervan zijn: ‘hoe kan ik mijn kind het beste helpen 
bij zijn of haar huiswerk?’ of ‘hoe kan ik het beste omgaan met ADHD?’. Ook stimuleren de 
coaches dit jaar om hun kind in te schrijven bij een vereniging of club, zoals sport. De coaches 
begeleiden dan de ouders en het kind in het vinden van een sport en vragen jeugdsportfonds 
aan.  
 
Enkele voorbeelden  
 
Doel: Het bevorderen van maatschappelijke oriëntatie en participatie.  
 

● Een van de begeleide ouders uit de Baarsjes woont al  lange tijd in Nederland en 
spreekt goed Nederlands. Haar droom is met kinderen werken. De ouder stelde als 
hulpvraag aan de gezinscoach dat ze graag naar een niveau 4 opleiding wilde 
doorstromen maar niet goed wist wat voor opleidingen hiervoor bestaan bestaan en wat 
voor haar mogelijk was ook financieel gezien. 
We zijn op onderzoek gegaan en hebben samen voor- en nadelen van opleidingen op 
een rij gezet. Uiteindelijk kwam moeder uit bij een opleiding die 5000 euro kost voor een 
jaar, dat geld was er niet. De gezinscoach heeft moeder geholpen waar zij een een 
beurs kon aanvragen en wie daarbij kon helpen. De aanvraag is gelukt en deze moeder 
gaat komend jaar starten met een mbo opleiding.  

 

Ouderbijeenkomst. 
 

 



 
 
 
 
 

 
Doel: Het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.  
 

● Moeder Z. woont negen jaar in Nederland. Haar coachvraag was om zelf 
telefoongesprekken te kunnen voeren, brieven te kunnen lezen en haar Nederlands in 
de praktijk te oefenen. Toen de coach voor de eerste keer bij de ouder kwam, wilde 
moeder het liefst dat door de coach allerlei dingen voor haar geregeld werden.  Er 
moesten telefoontjes  gepleegd worden en mailtjes geschreven. Er is toen met moeder 
bekeken wat urgent was en wat de coach zou doen en wat de coach en ouder samen 
konden doen zodat moeder dit soort zaken uiteindelijk zelf zou kunnen oppakken. De 
eerste paar keer moest elk telefoongesprek voorbereid en geoefend worden, maar na 
een paar weken voerde deze moeder zelfstandig telefoongesprekken en kon het traject 
afgesloten worden. 

 
● Een andere moeder had een klein sociaal netwerk en ging niet naar activiteiten in de 

buurt. Ze voelde zich te onzeker om ergens op af te stappen. Het leek de coach een 
goed idee om samen naar een  koffieochtend voor ouders georganiseerd door de 
Weekend Academie te gaan, zodat moeder contact kon leggen met andere moeders. DIt 
was voor moeder een grote drempel, uiteindelijk is ze gegaan. Dit beviel haar zo goed 
dat ze alle andere bijeenkomsten voor ouders ook is gekomen en zelfs vragen durfde te 
stellen aan de gastsprekers.  

 
 

“Door de zorg van mijn zes kinderen te dragen, heb ik weinig tijd voor mijzelf. Ik kom nauwelijks 
buiten en ontmoet weinig andere vrouwen. Ik wist niet welke cursussen er zijn in de Baarsjes en 

welke ontmoetingsplekken er zijn. Hierdoor wist ik niet waar ik moest beginnen met zoeken. 
Samen met de coach heb ik gekeken welke cursussen en ontmoetingsplekken er zijn in de 
Baarsjes. Een cursus om te leren naaien leek mij erg leuk. Samen met de coach heb ik de 
gegevens genoteerd en heb ik zelf een afspraak ingepland. Binnenkort ga ik met de cursus 

beginnen, hier kijk ik erg naar uit!”.  
 
 
Doel: Ouders ondersteunen bij het vergroten van inzicht en vaardigheden met betrekking 
tot de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van hun kind.  
 

● Moeder F. had in eerste instantie de vraag of de coach van de Weekend Academie met 
haar zoontje met een licht verstandelijke beperking (LVB) een boekje kon komen lezen 
en uitstapjes naar de bibliotheek wilde maken.  

 



 
 
 
 
 

Tijdens het intakegesprek is hebben we toen besproken dat wij zouden kijken wie hen 
kon helpen, bijvoorbeeld de Voorleesexpress. Zo zijn we aan dit traject begonnen. 
Moeder F. was bij het 2e huisbezoek al erg open over haar gezinssituatie. Ze vertelde 
dat ze als ouders moeite hadden met het gedrag van hun zoon met LVB. A. (zoon) had 
vaak driftbuien, vond het vervelend om gecorrigeerd te worden en kon moeilijk omgaan 
met verandering. De twee andere kinderen in het gezin kwamen daardoor vaak 
aandacht tekort.  

 
 

Moeder: “A (zoon) zit op speciaal basisonderwijs. In groep twee heeft hij een IQ test 
gedaan. Maar ik weet niet zo goed wat hij heeft. Want ik durf het niet aan de lerares te 

vragen omdat mijn Nederlands niet zo goed is. Ik zeg alleen ja als de lerares wat aan mij 
vertelt over A.’’  

 
Onze coach bood aan mee te gaan op gesprek met de leerkracht als moeder een 
afspraak zou maken. Tijden het gesprek toonde de leerkracht begrip voor de situatie en 
hebben we rustig het hele dossier van A. door kunnen nemen, met de gegevens van het 
IQ onderzoek, en de mogelijkheden en behoeftes van A.  Na  dit gesprek begrepen de 
ouders pas wat er eigenlijk aan de hand was met hun zoon.  
De coach van de WA heeft daarna samen met de ouders en school gezocht naar wat 
thuis aan specialistische begeleiding nodig was voor het gezin.  
 

Moeder: “Als het mijn zoon zal helpen, wil ik er alles aan doen om hem te helpen.” 
 

 
 

● Moeder K. maakte zich zorgen om de situatie van haar zoon. Zoon A. heeft een 
concentratiestoornis en heeft diabetes. A. vindt het moeilijk om hier mee om te gaan en 
was daardoor neerslachtig. Moeder maakte zich zorgen om hem.  

 



 
 
 
 
 

Deze zorgen werden door zowel de school, de psychologe van A. en de 
diabetesverpleegkundige van A. gedeeld. Mede in overleg met de gezinscoach van de 
Weekend Academie is toen besloten om met de betrokken vanuit school, de 
psychologe, de diabetesverpleegkundige, moeder, zoon A. en de gezinscoach van de 
WA om te tafel te zitten. Tijdens dit gesprek vertelde A. hoe hij zich voelde en wat hij van 
de betrokkenen verwacht. Moeder heeft dit gesprek als prettig ervaren, omdat ze zich nu 
geen zorgen meer hoeft te maken dat niet alle neuzen dezelfde kant op staan. Moeder 
vertelde onze coach later dat ze zich nu begrepen voelt.  
 
Verder was moeder na het gesprek enthousiast en gemotiveerd geraakt, om met met de 
coach aan de slag te gaan met de  besproken onderwerpen. Er is nu intensief contact 
met de school, de diabetesverpleegkundige en de psychologe van A.  We hebben een 
goede samenwerkingsband opgebouwd, waarin we allemaal  zowel het beste willen voor 
A. als voor de moeder.  

 
Doel: Het ondersteunen van de driehoek van kind, school en ouders. 
 

● Zoon A. gaat naar het jongerenprogramma in de Baarsjes. Moeder F. gaf aan dat ze 
graag een coach aan huis wilde ter extra ondersteuning. Tijdens het eerste gesprek met 
moeder F., vertelde de moeder dat zij zich zorgen maakt om haar zoon. Haar zoon 
slaapt slecht, kan zich moeilijk concentreren en neemt slechte gedragingen over van 
andere kinderen. Moeder F. deelde haar zorgen met ons en vroeg zich af of deze 
zorgen terecht waren, en of het beschreven gedrag ook herkenbaar was tijdens het 
programma van de Weekend Academie.  Daarover was op enkele punten herkenning, 
door hier samen over in gesprek te zijn konden we een plan van aanpak maken. Het 
hele jaar hebben we verbinding kunnen houden en een kort lijntje gehouden over hoe 
het thuis ging en op de Weekend Academie. Dat gaf goede aanknopingspunten voor 
moeder om haar zoon te ondersteunen in voor hem lastige situaties. 

 
Moeder: “Mijn dochter zit in groep 3 en de meester vertelde dat ze, vergeleken met andere 
kinderen, achterloopt met haar Nederlandse taal. Ik heb contact gezocht met de Weekend 

Academie voor ondersteuning. Ik wist niet hoe ik mijn dochter kan helpen, omdat ik zelf niet 
goed Nederlands kan praten. Mijn coach vertelde dat ze ons samen zou kunnen helpen. Ze zei 

dat ze mij ook kan ondersteunen in het ontwikkelen van mijn Nederlandse taal. Dit heeft ze 
gedaan door samen met mij en mijn dochter extra materiaal door te nemen. Ze gaf mij ook tips 
over hoe ik mijn dochter het beter kan ondersteunen. Na drie weken samen met mijn dochter te 

oefenen heb ik van haar meester dat hij een grote vooruitgang kan zien!” 
 

 

 



 
 
 
 
 

Ouders 
“Op de school van mijn zoon plagen de kinderen elkaar. Ik maakte me hier zorgen over en ik 

heb dit met de coach besproken. Zij is toen samen met mij en mijn zoon in gesprek gegaan. In 
het gesprek hebben we samen naar oplossingen gezocht. Een week later heeft mijn zoon één 
van de oplossingen toegepast. Hij kwam blij uit school, en vertelde dat de oplossing gewerkt 
had! Ik vond dit erg fijn om te horen. Ik maak me nu minder zorgen om het plagen op school, 

omdat ik weet dat mijn zoon nu de juiste oplossingen kan toepassen”.  
 

“Fijn dat de coach heeft geholpen bij het inzichtelijk maken van mijn hulpvraag en heeft 
geholpen bij het bemiddelen naar professionele hulp.” 

 
 
Bijeenkomsten voor ouders 

● In maart is in de Baarsjes samen met het OKT een bijeenkomst voor ouders 
georganiseerd met het thema: “Grenzen stellen in de opvoeding”. Ouders mochten zelf 
vragen en situaties inbrengen. Daardoor was er onderling  herkenning en werd het een 
hele interactieve ouderbijeenkomst. De sfeer werd zo dat ouders hun verhaal echt 
durfden te doen. Naar voren kwam dat ouders moeite hadden met het consequent zijn 
en het uitleggen waarom iets niet mag.  
 

 
“Het is niet altijd makkelijk om nee te zeggen tegen kinderen. Ik ben heel blij met jullie 

tips. Ik ga thuis proberen om afspraken te maken met mijn kinderen.”  
 
 

“Soms willen de kinderen de hele dag op de tablet, ik weet niet hoe ik ze daar van af 
moet houden. Als ik nee zeg worden ze boos. Nu weet ik dat ik het kan uitleggen, 

anders snappen ze niet waarom.” 
 
 
De aanwezigen waren aan het eind zeer tevreden over het verloop van de ochtend. Uit 
een inventarisatie van behoeftes kwamen als nieuwe onderwerpen:  

- Omgaan met een kind in de puberteit. 
- Social media. 
- Straffen en belonen (dit sluit goed aan op grenzen stellen).  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

● In mei heeft de GezinsAcademie daarom een bijeenkomst voor ouders met het thema: 
‘Straffen en belonen’ georganiseerd. Hier waren vijf ouders bij aanwezig (ouders uit de 
gezinscoaching). Als binnenkomer mochten de ouders een compliment schrijven aan 
iemand in hun omgeving. Alle ouders deden dit voor hun kind, het was mooi om hun 
trots te horen. De gastspreker van de opvoedpoli vertelde eerst wat theorie over 
opvoeden, daarna werd weer op de dagelijkse praktijk ingegaan. Een tip voor ouders 
was: ‘Wanneer je een kind over iets aanspreekt, ga dan op ooghoogte staan en kijk je 
kind aan. Probeer contact te houden’. Na afloop waren ouders tevreden. Een geslaagde 
ouderbijeenkomst. 
 
Coach: “Een ouder was na deze bijeenkomst  gaan nadenken over het belonen van haar 
kinderen. We hebben toen samen een beloningssysteem uitgewerkt, die tip was 
gegeven tijdens de ouderbijeenkomst. Moeder was hier erg enthousiast over.”  

 
 

● In december hebben onze gezinscoaches een ouderbijeenkomst georganiseerd voor 
ouders uit de Baarsjes over het onderwerp ‘Gezonde leefstijl’.  
Wat kan ik het beste eten tijdens het ontbijt? Waar zit veel suiker in? Wat zijn lekkere en 
gezonder tussendoortjes? Al deze vragen werden besproken tijdens de bijeenkomst. De 
gezinscoaches hebben een gastspreker van Simple Fit geregeld. De bijeenkomst begon 
met een korte voorstelronde, alle ouders en coaches hebben zichzelf kort voorgesteld 
zodat er meer direct contact werd gecreëerd. De gastspreker begon met het uitleggen 
met wat hun organisatie doet en waar zij aandacht richten op het gebied van gezond 
eten. Al snel stroomden de vragen van ouders binnen ‘mijn kind ontbijt niet, wat kan ik 
het beste doen?’,’wat kan ik in de ochtend het beste eten’ of ‘hoe kan ik ervoor zorgen 
dat mijn kinderen op tijd naar bed gaan?’. Al deze vragen zijn interessant om te 
bespreken tijdens een ouderbijeenkomst. De gastspreker heeft één voor één 
geprobeerd om alle vragen duidelijk te beantwoorden. Zo geeft zij aan dat het ontbijt 
heel erg belangrijk is voor het menselijk lichaam, het is de belangrijkste maaltijd van de 
dag.  
Veel ouders reageerden hier verrast op: “ik wist niet dat ontbijt zo erg belangrijk was, ik 
ontbijt praktisch nooit!”  

 
 

“Ik wist niet dat het ontbijt belangrijk is voor het concentreren en voor de werking van je 
lichaam. Ik zal dit meegeven aan mijn kinderen.”   

 
 

 “Ik dacht dat rijstwafel gezond was, omdat het zo dun en smaakloos is.” 

 



 
 
 
 
 

Samenwerking met partners in de buurt 
In de Baarsjes participeren we in het buurtnetwerk van het 
stadsdeel.  We hebben contact met de basisscholen uit de buurt, 
het OKT en de Opvoedpoli. Verder hebben we contact met 
jongerencentrum de Mall, met de Tagrijn, en met een buurt 
naaiatelier voor vrouwen. Met Nina Rave maken we kinderen 
enthousiast voor haar participerende kunst op een plein waar veel 
overlast is. Ook waren begeleiders van ons aanwezig bij de 
buurtfeesten zoals het Vreedzame Lentefeest op het 
Columbusplein. 
 
Het boostteam was het hele jaar  weer fanatiek aan de slag. Zij 
wonen verschillende activiteiten in de buurt bij, waarin de  focus is 
om contact te leggen met ouders en kinderen die baat kunnen 
hebben bij het aanbod van de Weekend Academie. Om dezelfde 
reden zijn coaches van de Weekend Academie regelmatig 
aanwezig op een plein in de buurt waar op woensdag een buurthuis 
medewerker met een koffiekar staat ook om op een laagdrempelige 
manier in contact te komen met ouders. 
 

   
 
 

  
  

 



 
 
 
 
 

 

Gezinscoaching Amsterdam Westerpark 
 
 
In Westerpark lopen twee trajecten. Kern van de ondersteuningsvragen:  ‘los durven laten’ van 
je kind en het stimuleren van zelfstandigheid,  en het helpen zoeken en vinden van persoonlijke 
begeleiding voor een kind, het zoeken van een passende sport  en het ondersteunen bij 
contacten met school en hulpverleners. 
 
Aantal ouders:16 
 
Voorbeelden van behaalde doelen waaraan bijgedragen is: 
 

● Ouders ondersteunen bij het vergroten van inzicht en vaardigheden met 
betrekking tot de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van hun kind  

 
 

Moeder R: “Ik wist niet dat mijn moeilijkheden met elkaar in verband stonden. Ik heb ze 
eerder voornamelijk als losse problemen gezien, waardoor het mij lastig leek om ze op 

te lossen . Doordat ik nu inzie dat deze dingen met elkaar in verband staan, heb ik meer 
vertrouwen dat de moeilijkheden van mijn zoon goed komen” Ik ga proberen mijn zoon 

wat meer vertrouwen te geven en los te laten” 
 
  

 



 
 
 
 
 

● Jongeren en hun ouders  ondersteunen bij hun studievaardigheden en kans op 
schoolsucces  
Moeder R. wil haar zoon begeleiden in de problemen die hij tegenkomt nu hij in de 
brugklas zit. Aan het begin van de coaching heeft de coach zowel de moeder als de 
zoon hun verwachtingen laten opschrijven. Wat verwachten zij van de coaching? Wat 
zijn hun doelen? Duidelijk werd dat de zoon het lastig vindt om te plannen. Hij zou hier 
graag beter in willen worden en zou het prettig vinden als zijn moeder hem daarbij kan 
ondersteunen. R. vond dit een goed idee, en gaat met de coach aan de slag om ervoor 
te zorgen dat zij een goede planning kan maken met haar zoon.” 
 
 
Moeder R: “Ik heb nog niet eerder samen met mijn zoon gesproken over wat hij van mij 

verwacht van ondersteuning op het gebied van school. Ik ondersteunde hem 
voornamelijk waarvan ik dacht dat het belangrijk was. Doordat de coach ons samen 

heeft laten praten over onze doelen, snap ik mijn zoon beter. Ik heb nu ook ingezien dat 
ik meer naar hem moet luisteren, hierdoor kan ik beter met mijn zoon samenwerken.” 

 
 
 
 
 

   
  

 



 
 
 
 
 

  

Jongerenprogramma Almere 
 
BO in het weekend 
Het aantal kinderen, gastsprekers en gesprekken met ouders & kinderen.  

 
 
In samenwerking met de volgende scholen 
De Achtbaan, de Al Iman, de Argonaut, de Compositie, Digitalis, de Driemaster, de Heliotroop, 
de Kameleon, het Palet, de Polygoon, de Tjasker, de Waterkant. 
 

Leerkracht: “Ik vind het fijn dat jullie even langs konden komen om af te stemmen. Het 
persoonlijke contact is erg fijn en toont ook interesse.”  

 



 
 
 
 
 

Gastsprekers/ workshops 
Gastdocenten zijn geweest een vogelaar,  wethouder Froukje de Jong, een personal trainer , 
een psychologiestudent en een pedagogiekstudent. 
 
 
Thema’s en workshops 

● Burgerschap/democratie en Beroepsoriëntatie 
Wethouder De Jong wilde erg graag met onze kinderen in gesprek over een 
raadsvoorstel waar zij aan werkte. Dit voorstel ging over financiële hulp aan arme 
gezinnen, voornamelijk gericht op activiteiten en middelen voor de kinderen, 
bijvoorbeeld een bezoekje aan de Efteling of een nieuwe fiets.  
De wethouder vertelde de groep dat ze het eigenlijk best raar vond  dat ze aan een 
voorstel werkte wat kinderen zou moeten helpen, zonder ook echt met kinderen 
gesproken te hebben. Dus mochten de kinderen in deze workshop de onderzoeksvraag 
uitwerken: Wat zou een fonds voor kinderen die in armoede opgroeien kunnen bieden? 
De wethouder legde ook haar eigen ideeën voor waarop kinderen konden reageren. 
Welke materialen er dan wel of niet uit zo’n fonds zou moeten komen (wel fietsen, 
boeken, kleding; geen spelcomputers of duur speelgoed) of hoeveel uitjes een gezin per 
jaar zou moeten hebben (drie, vonden de kinderen).  De wethouder ging volgens eigen 
zeggen met waardevolle input verder met het raadsvoorstel. En de kinderen hebben in 
de praktijk gezien hoe de democratie werkt. 

 
 

● Beroepsoriëntatie/sociale vaardigheden 
Een Pedagogiek student heeft met de kinderen een samenwerkingsopdracht “Het 
Gestrande Team” gedaan. Deze samenwerkingsopdracht stelt dat je met een klein team 
aan een wisse dood ontsnapt bent na een vliegtuigcrash. Je staat nu op een berg in 
Chili en hebt de keuze uit zo’n dertig objecten die je zou kunnen meenemen om de paar 
dagen te overleven tot redding komt. Maar je kan maar één ding per persoon 
meenemen. Wat neem je mee? 
Omdat er geen “goede” keus bestaat, moeten de kinderen in overleg. Door te 
redeneren, moeilijke keuzes te maken en compromissen te sluiten komen de kinderen 
tot een lijst spullen waar ze allemaal achter staan. 

 
● Sport/gezonde leefstijl en beroepsoriëntatie 

Een personal trainer heeft de kinderen het vuur aan de schenen gelegd tijdens een 
bootcamp clinic in de gymzaal. Touwspringen, gewichtheffen, rond rennen, klimmen, 
alles kwam aan bod.  

 

 



 
 
 
 
 

 
Studievaardigheden en coaching 
Om de kinderen nog beter te ondersteunen, voeren de  vaste begeleiders elke drie weken een 
tien-minutengesprek met de kinderen. Aan bod komt hoe het op school en thuis gaat, wat de 
uitdagingen zijn en wat de doelen moesten zijn voor de aankomende drie weken. Een echte 
Plan- Do- Check-Act cyclus. Hierdoor werd het werken met doelen inzichtelijker en haalbaarder 
zowel voor de begeleiders, als de kinderen en de ouders. 
 
 

“Ik word er soms best chagrijnig van dat de begeleider steeds vraagt waarom ik dingen 
doe, maar ik moet toegeven dat ik daardoor wel beter snap waarom dingen wel of niet 
lukken.”  

 
 

“De vijf W’s zijn erg handig. In het begin snapte ik er niks van, maar nu zie ik hoe ik mijn 
werk mee kan maken. Ze zijn eigenlijk best fijn.”  

 
 
Naast het werken met het eigen huiswerk, biedt de WA ook ondersteuning voor het vak 
begrijpend lezen. De kinderen oefenen met  leesstrategieën met interessante, op hun 
belevingswereld afgestemde teksten. Ook wordt de Denkstimulerende vragen van Bloom 
toegepast om met de kinderen in gesprek te gaan en ze uit te dagen verder te denken dan 
alleen dat wat ze lezen. 
 
 

“Ik vond begrijpend lezen écht moeilijk! Maar omdat we het op de Weekend Academie 
anders doen dan op school gaat het steeds beter. Ik weet nu beter hoe ik mezelf vragen 
kan stellen.” 
 
 

 
  

 



 
 
 
 
 

Thema activiteiten 
Het thema Burgerschap leende zich uitstekend voor een goede debat-les. Aan het begin van 
het schooljaar hadden we ook al geoefend met debatteren, deze vervolgopdracht maakten we 
het iets moeilijker. Strengere regels, en ook meer uitdagende stellingen. Waar het bij het eerste 
debat vooral ging over voor of tegen, werden er nu stellingen gebruikt waar geen duidelijke 
‘goede’ kant aan zat.  
 

● Een voorbeeld van een onderzoekscasus 
Bijvoorbeeld, een school moet verhuizen om een oprit van een snelweg te maken. De 
leerlingen ondervinden er veel hinder van voor een schooljaar, maar het nabij gelegen 
industrieterrein heeft er enorme baat bij.  

 
Vraag: Geef advies over hoe dit aan te pakken zodat iedereen tevreden is. 
Hoewel dit voor onze kinderen best pittig was, deden ze het uitstekend. Strak binnen de 
geldende regels wisten ze doordachte inzichten te formuleren. Zo werd de school eind mei 
gesloopt, na de cito’s, en werd er geïnvesteerd in het sneller afkrijgen van de oprit en de 
herbouw van het nieuwe gebouw, waardoor er maar één maand schooltijd verloren zou gaan. 
 

● Tijdens het thema Geld en Inkomen was de opdracht: ontwerp een festival, denk na over 
de logistiek  en maak de begroting sluitend. Het soort festival konden ze zelf bepalen. 
Uiteindelijk liepen de imaginaire festivals uiteen van muziekfestivals tot game-jams tot 
modeshows. Door met de kinderen in te zoomen op de bekostiging kregen ze inzicht in 
hoe je van te voren met geïnvesteerd geld moet zorgen dat je op de dag zelf voldoende 
inkomen genereert om ook winst te maken. De kinderen dachten zelf aan leningen, 
sponsoring en crowdfunding. Een onderwerp helemaal van deze tijd. 

 
 
Ouder-kind gesprekken 
Ouders waren tevreden over de extra taal- en rekenondersteuning.  Ook werd genoemd dat het 
fijn is dat we ruimte hebben voor extra vragen en een rustige omgeving voor het huiswerk en 
studievaardigheden. 
Aan het begin van het jaar hebben we een ‘open dag’ gehouden, waarop de ouders een middag 
mee konden doen met ons programma. Dit om de ouders inzicht te geven in wat we doen en 
hoe hun kinderen hier baat bij hebben. Zij gaven aan het als erg verhelderend te hebben 
ervaren en nu beter te snappen waarom hun kind het leuk vindt om te komen. 
Ook de tweede helft van het jaar hebben we een open dag gehouden, voor de nieuwe ouders 
(en die ouders die het de eerste keer erg leuk vonden). Er waren elf gegadigden. 
 

 



 
 
 
 
 

“Mijn kinderen zijn enthousiast, willen zelf hier naar toe en maken nog huiswerk ook… 
vertel mij nou eens wat voor verbeterpunten ik nog zou moeten aandragen?” 

 
Moeder: “Ik ben opgelucht dat mijn zoon naar het VMBO-T kan. Ik had aan het begin 
van het schooljaar niet durven hopen dat hij dit zou halen, dit komt doordat hij bij jullie 
wel genoodzaakt was aan de slag te gaan en omdat hij met huiswerk geholpen werd.”  

 
 
Uitstapje 
We hebben voor de zomer het schooljaar afgesloten met een bezoek aan speelschuur 
Kidseiland.  
 
De tweede helft van het jaar zijn we begonnen met een muziekworkshop vanuit poppodium De 
Meester. Met twee lokale helden, Daniël van der Zee en Eelco van Zanten, zijn de kinderen aan 
de slag gegaan met instrumenten en songwriting. De kinderen konden kiezen uit band practice, 
DJ-ing of teksten schrijven. Een uitstapje naar het poppodium staat in de planning voor 2018. 
 

“Ik ken eigenlijk niemand die muziek maakt. Ik wist niet dat het zo leuk was!” 
 
 
 

 Muziek workshop bandpractice. 
 

 



 
 
 
 
 

Jongerenprogramma Haarlem 
 
Het aantal kinderen, gastsprekers en gesprekken met ouders en kinderen.  
 

 
 
 
Samenwerking met scholen 
de Wadden Molenwijk, de Wadden Boerhaavewijk, de Meer, Brandaris, de Piramide, de Linie, 
Molenwiek Montessori, Al Ikhlaas, de Zuiderpolder en Haarlem college.  

 

 



 
 
 
 
 

Workshops/ gastsprekers 
Een architect/stadsbouwmeester, een jeugdrechter en een advocaat, een bankmedewerker, 
een notaris. Daarnaast is een workshops door twee (gast)studenten verzorgd over persoonlijke 
leerstijlen en verschillende stijlen in samenwerking en we hebben een  verhalenverteller op 
bezoek gehad.  

 
 
Workshops/gastsprekers 

● In de workshop van studenten hebben de kinderen verschillende oefeningen en testen 
gedaan om te kijken welke leerstijl zij hebben als voorkeur en hoe zij deze het beste in 
kunnen zetten tijdens het leren en tijdens samenwerking met anderen. Hierdoor hebben 
we de kinderen gestimuleerd in het ontwikkelen van leer-, studie- en 
samenwerkingsvaardigheden. Deze vaardigheden kunnen een bijdrage leveren aan de 
overstap tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  

 

“Ik wist niet dat iedereen op een verschillende manier leert en samenwerkt.” 

 

● Een andere bijzonder geslaagde workshop werd de gastles van de jeugdrechter en 
advocaat. Zij vertelden samen, in originele kledij (en met hamer) hoe het eraan toe gaat 
in de rechtbank. De kinderen waren zo onder de indruk dat zij een handtekening wilden 
van onze gasten. Naast dat de kinderen nu een idee hebben gekregen wat het inhoudt 
om rechter of advocaat te zijn, hebben zij ook een beeld gekregen over het 
rechtssysteem in Nederland. Dit draagt bij aan hun maatschappelijke oriëntatie. 

 
 

 

 
  

 



 
 
 
 
 

Waar wil jij beter in worden? 
Nieuw dit jaar was het werken met ontwikkeldoelen. Begeleiders hebben met elk kind een 
ontwikkeldoel gekozen waaraan het kind wilde werken. Deze doelen liepen erg uiteen, 
voorbeelden hiervan waren; ‘Ik wil beter worden in begrijpend lezen’ of ‘ik wil voor een groep 
durven presenteren’. Voor elk doel hebben de kinderen een kaart gemaakt met verschillende 
stappen die zij wilden maken om dit doel te bereiken. Elke week werd er aandacht besteed aan 
het ontwikkelen van deze doelen. Ook tijdens de oudergesprekken is hier aandacht aan 
besteed en werden er soms zelfs nieuwe doelen bedacht waar de jongere mee aan de slag kon.  

● Eén van de leerdoelen van een meisje was weerbaarder worden, dit omdat zij vaak 
gepest wordt. Onder begeleiding heeft zij dit open in de groep durven bespreken, 
waarna de groep vroeg om een les over pesten. De begeleiders zijn hiermee aan de 
slag gegaan: verschillende vormen van pesten zijn behandeld en de gevolgen van 
pesten. Daarbij was ruimte voor kinderen om hun eigen verhaal te doen en samen te 
bedenken hoe de groep hen daarbij had kunnen helpen. Hierin begonnen een aantal 
kinderen met de mening dat wanneer zij gepest werden zij mochten terugpesten, maar 
eindigen zij met de overtuiging dat zij er beter over konden praten met iemand die hen 
kon helpen. Een jongen zei hierover: “Als je terug blijft pesten wordt het alleen maar 
erger en houdt het nooit op!”.  We hebben gemerkt dat de groep na deze workshop 
hechter is geworden en meer voor elkaar opkomt. Het oefenen en spreken over de 
manier waarop om kan worden gegaan met pesten heeft de kinderen geholpen in de 
ontwikkeling van sociale vaardigheden en weerbaarheid. En daardoor weer in 
versterking van het zelfvertrouwen. Een mooi proces! 
 

● Dit jaar maken we gebruik van begrijpend leesteksten .Teksten afgestemd op de 
belangstelling en leefwereld van onze doelgroep. Als voorbereiding op ons 
theaterbezoek hebben we specifiek het informatieboekje van de Stadsschouwburg in 
Haarlem met de kinderen doorgenomen. 

 

Voorbeelden van  thema-activiteiten 

● Binnen het thema Identiteit hebben de jongeren een vriendenboek gemaakt waarin 
persoonlijke eigenschappen, talenten en interesses werden geschreven. Daarna gingen 
de kinderen met elkaar in gesprek over wat ze geschreven hadden. Zo zijn ze in gesprek 
gegaan met kinderen met wie ze eerst nooit contact hadden en hebben ze 
gemeenschappelijke interesses gevonden. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

● Een andere workshop die bijgedragen heeft aan zelfvertrouwen was een activiteit tijdens 
het themablok communicatie. Het verschil tussen verbale en non-verbale communicatie 
werd kort behandeld en er werden stellingen aan de kinderen voorgelegd die in de groep 
besproken werden: juist of onjuist? Een voorbeeld van stellingen waren: “Iedereen kan 
communiceren”  en “communiceren is makkelijk”.  

De stellingen brachten een leuke discussie op gang over wat communiceren nou eigenlijk is en 
wat je ermee kunt bereiken. Deze activiteit draagt bij aan de ontwikkeling van het kritisch 
denken.  

“Ik vond de stellingen best lastig, omdat het allemaal een beetje waar en niet waar was.” 

Om de workshop af te sluiten kregen de kinderen een leeg papier op hun rug geplakt. Ieder kind 
moest een compliment op elk ander kind zijn rug schrijven. Deze opdracht sloeg goed aan en 
de kinderen bleven maar complimenten schrijven.  

“Ik ga dat blaadje met complimenten nooit meer weggooien.” 

 
● Binnen het thema vitaliteit is er een workshop gegeven waarin de kinderen zelf een 

gezonde snack mochten bedenken. Eerst moesten zij kritisch nadenken over wat zij als 
tussendoortjes aten en waarom ze die keuzes maakte. Daarna kregen zij de opdracht 
om een lekkere gezonde snack te verzinnen. Wat voorafgaand aan de workshop bijna 
een onmogelijke combinatie leek, bleken de kinderen toch heel veel snacks te kunnen 
bedenken die zowel gezond en lekker waren.  

 
 
Pijler democratie 
Met onze kinderraad werden activiteiten bedacht en geëvalueerd.  

● Een behoefte vanuit de kinderen bleek een creatieve activiteit. We hebben hen geholpen 
dit voorstel uit te werken in een presentatie met voorbeelden. Een goede oefening! De 
kinderen uit de kinderraad hebben uiteindelijk zelf een creatieve workshop voorbereid en 
uitgevoerd. Dat was een opsteker voor de hele groep. 
Wat verder uit de kinderraad kwam is dat zij ze sportlessen erg leuk vonden. Deze 
hadden wij wekelijks, waarbij elke keer afgesloten werd met een voorbeeldspel of 
activiteit die ze zelf buiten in de buurt zouden kunnen spelen. Ook dit werd volgens de 
kinderraad erg gewaardeerd. Verder heeft de kinderraad geholpen bij het bedenken van 
de excursie.  

 “Jammer dat jullie zolang dichtgaan in de zomer, ik ga jullie missen.” 

 

 



 
 
 
 
 

Reactie ouder bij eindgesprek 
Een ouder was erg positief tijdens het eindgesprek en gaf aan dat haar dochter zou blijven 
komen tot ze echt te oud zou worden. Ze gaf aan veel verbetering te zien, niet alleen in de 
schoolse vaardigheden, maar ook in haar sociale ontwikkeling. De ouder voegde toe aan het 
gesprek; ‘Ik raad de WA aan bij iedereen die kinderen heeft!’ 

 

Excursies Sportief 

● Voor de zomer wilden de kinderen graag een actieve activiteit bij het strand. We 
kwamen uit op een gps-speurtocht in de Kennemerduinen.  Met deze gps moesten zij 
samen bepalen welke richting zij op moesten lopen om weer op het eindpunt terecht te 
komen. Tijdens hun tocht moest veel samengewerkt worden. Daarnaast hebben de 
kinderen  kennisgemaakt met het natuurgebied waarin ze rond dwaalden, er zijn 
konijnen gespot en diverse planten en insecten. 

 

Culturele uitstapjes  
In 2017 hebben we in Haarlem excursies georganiseerd om de kinderen meer te laten 
kennismaken met hun eigen stad en de Canon van de Nederlandse geschiedenis. Dit was 
mogelijk vanuit een extra toegekende subsidie vanuit ministerie OCenW. Dan zit je goed in 
Haarlem met vele belangrijke musea met topstukken uit de ‘Vaderlandse Geschiedenis’. Er is 
gekeken naar wat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en wat hun interesse voor 
hun stad en haar geschiedenis kan aanwakkeren.  
 
 

● Bezoek Museum Haarlem 
In oktober hebben we in dit museum kennis gemaakt met de hoogtepunten uit de 
geschiedenis van Haarlem en naar een film gekeken over het ontstaan van de stad aan 
het Spaarne, de kruisvaarders, Haarlemmerolie en Laurens Jansz. Coster. De rondleider 
van het museum, Guy Rocourt wist de kinderen te boeien aan de hand van de speciale 
tentoonstellingen over 500 jaar ziekenzorg en de geschiedenis van de gasthuizen, de 
tentoonstelling Vrouwen in Verzet, beeldend en boeiend verwoord rondom de rol van 
Hannie Schaft in het verzet en de Weeshuiskamer. Hoe groeiden vroeger arme kinderen 
op in Haarlem.  
 

● We hebben met de kinderen en hun ouders een dansvoorstelling in de 
Stadsschouwburg bezocht: ‘So you can think you can stoelendans’. Niemand van de 
kinderen was hier eerder geweest en allen waren erg onder de indruk.  
 

 



 
 
 
 
 

Ouders waren erg dankbaar dat zij dit met ons mee mochten maken en gaven aan dit 
zelf vaker met hun kinderen te willen doen. 

 
Ouder: “Leuk dat wij ook mochten komen!” 

 

● Verder hebben wij tijdens onze jaarafsluiting een gastspreker gehad die ons in een 
ouderwets kostuum meenam in de geschiedenis van Haarlem. Deze verhalenverteller 
kroop in de huid van Coornhert die tijdens de 80-jarige oorlog net weer terug is in het 
kapotgemaakte Haarlem. Hij vertelde wat hij heeft meegemaakt en iets over de mooie 
stad waar hij zo van hield. Hierin speelde de wens naar vrijheid een grote rol.  
Door de zeer levendige presentatie waren we allemaal zeer geboeid. 
Na dit mooie verhaal hebben we 2017 afgesloten met een zelfgemaakt toneelstuk van 
de kinderen. Zo hebben wij het jaar feestelijk afgesloten waarna een aantal kinderen 
zich af vroegen wat zij met al die vrije zaterdagen in de vakantie moesten doen. 
 
 
 
 
 

           
Haarlem Museum So you think you can stoelendans 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

De Grote Oversteek 
2017 was het pilotjaar van De Grote Oversteek. In dit project begeleiden we jongeren en hun ouders in de 
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Uit de ervaringen over wat werkt en juist 
niet werkt is de methodiek ‘De Grote Oversteek’ ontstaan. Per januari  2018 wordt deze nieuwe 
methodiek op 12 Amsterdamse scholen geïmplementeerd. Als pioniers van de ‘Grote Oversteek’ zijn we 
trots dat we aan het prille begin van dit project hebben mogen staan. Dit project is gefinancierd door 
Stichting Kinderpostzegels en de gemeente Amsterdam. 

Samenwerkende scholen 
Basisschool Immanuel, Slootermeerschool, Noordmansschool, Basisschool Bos en Lommer, Basisschool 
El Amien. 

Het project 
De basisdoelstelling van het project De Grote Oversteek van de Weekend Academie is dat kinderen de 
overstap naar de middelbare school met vertrouwen nemen. Vol zelfvertrouwen en met steun van hun 
ouders en andere hulpbronnen. Dat doen we ook door de ouders van deze jongeren blijvend te 
versterken in hun onderwijsondersteunende en pedagogische vaardigheden. Zodat zij deze tijdens de 
volledige schoolloopbaan van hun kind kunnen blijven inzetten. En hun kinderen een grotere kans 
hebben op vervolgonderwijs dat aansluit op hun mogelijkheden en waarmee zij zich zo goed mogelijk 
kunnen ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst.  

Binnen de Grote Oversteek worden gezinnen (ouders en kinderen) gecoacht rondom de overstap van het 
po naar het vo door middel van gezamenlijke Grote Oversteek bijeenkomsten op de basisschool in groep 
8 en  individuele gezinscoaching thuis op het voortgezet onderwijs. Naast de wekelijkse bijeenkomsten 
zijn er  Grote Oversteek bijeenkomsten voor ouders en kinderen samen georganiseerd.  
 
‘Wat een enthousiasme! aldus coach Simone. De jongeren wisselende verhalen uit, de een vertelde iets 

over Magister (administratiesysteem VO scholen) en over de pauze in de kantine, de ander over het 
vervoer naar school. Ook werd het verschil in cijfers met de basisschool besproken. Wij (de coaches) 

gaven zoveel mogelijk tips en ideeën.  
 

Jongere: “Ik vond fijn om te horen hoe het bij andere gaat en dat zij ook goede en soms minder goede 
cijfers halen.” 

Doelen 
Voor het project zijn 4-tal doelen opgesteld.  

● Het doel om gezinnen (ouders en kinderen) die opgroeien in maatschappelijke, sociale en 
economische achterstand te coachen rondom hun overstap naar het voortgezet onderwijs. 

 



 
 
 
 
 

Toelichting: 
Voor dit project is samengewerkt met basisscholen die gesitueerd zijn in wijken van Amsterdam waarvan 
bekend is dat bewoners in een sociaal economische achterstandspositie verkeren. 
 

● Het blijvend versterken van de onderwijsondersteunende en pedagogische vaardigheden van de 
ouders, zodat zij deze tijdens de volledige schoolloopbaan van hun kind kunnen blijven inzetten.  

 
Toelichting: 
Tijdens de Grote Oversteek bijeenkomsten leerden ouders en kinderen elkaar beter kennen en hebben 
ouders meer informatie gekregen over de hoe je je kind kan ondersteunen en waar je invloed op hebt. In 
de individuele coachingstrajecten kregen de ouders handvatten van de coaches aangereikt.  
 
Een jongere kreeg vanuit de basisschool de opdracht om meer te lezen, maar daar had ze niet zoveel zin                   
in. Haar ouders wisten niet hoe ze het moest aanpakken. Al meerdere keren riepen ze ‘je moet lezen’,                  
maar dat hielp niet. De coach legde de ouder meer uit over intrinsieke motivatie en liet door veel vragen                   
te stellen de jongere zelf inzien waarom lezen belangrijk is.  
 

Coach: “Ook gaf ik complimentjes aan Noa. Door het heel simpel te laten zien, begrijpen de ouders dat 
deze benadering werkt en oefenen we regelmatig met gesprekjes voeren. Ik ben trots op het gezin dat ze 

het zo goed doen!” 
 
 

● Leerlingen verkrijgen beter zicht op wat hen te wachten staat op de middelbare school, zowel in                
praktische zin, rondom huiswerk en leren, als in meer abstracte zin, met betrekking tot sociale               
vaardigheden, het herkennen en ontwikkelen van talenten en het ontwikkelen van een beeld van              
de mogelijkheden voor hun eigen toekomst. 

 
Toelichting 
In de Grote Oversteekbijeenkomsten zijn verschillende leerstrategieën en het gebruik van je agenda 
besproken. Tijdens de coaching kwam vaak naar voren dat de jongeren geen compleet beeld van hun 
toekomstmogelijkheden hadden.  
 
En werkvorm die door onze coaches veelvuldig werd gebruikt, is de ‘Trap’ oefening.  
Stap voor stap wordt er gekeken naar de toekomst en/of schoolcarrière mogelijkheden. De ervaringen              
van coaches over hun eigen schoolloopbaan werd als zeer informatief ervaren. 
 
Een jongere vertelde dat hij een voorlopig praktijk advies heeft en dat de kans groot is dat hij naar VMBO 
Basis kan. "Maar ja, Basis is ook niks dus ik kan er later toch niks mee", aldus Ilias. Hij vertelde dat het 
een laag advies is en dat het onmogelijk was om nog hogerop te klimmen. De coach bedacht met hem 

om een ladder te maken en visueel uit te leggen dat het wel degelijk mogelijk is om meer te bereiken dan 
het basis advies. De coach vertelde hem haar eigen verhaal en dat zij zelf was begonnen met 

VMBO-Kader. Nu zit zij op het HBO. ‘Maar dat kan toch niet?’ zei hij. Met behulp van de ladder werd de 
mogelijke weg uitgestippeld, Ilias zat meteen rechtop. Zijn houding veranderde en hij stelde steeds meer 

 



 
 
 
 
 

vragen over de opleidingen en scholen die er allemaal waren. Ineens leek het alsof er een wereld 
openging en dat hij meer hoop had.  

 
● Het laatste doel is het ondersteunen en begeleiden van ouders en leerlingen bij de start op de 

middelbare school. De coaches bespreken met de jongeren en hun ouders wat hen te wachten 
staat op de middelbare school, hoe het jaar eruit gaat zien en welke richting de jongere op wil. 
We weten dat schooluitval het gevolg is van een optelsom van risicofactoren. Niet alleen matige 
of slechte prestaties op school, maar ook een instabiel thuisfront, gebrek aan steun vanuit de 
omgeving, sociaal-emotionele problemen etcetera. Coaches leren de risicofactoren en 
beschermende factoren van een gezin in kaart te brengen en kunnen eventuele hulp of steun 
sneller in gang zetten. 

 
Toelichting 
Coach: “Tijdens een huisbezoek besprak ik met moeder het schoolsysteem. Ondertussen tekende ik het 
schoolsysteem op papier om het duidelijker te maken. Wat ik bij ieder gezin doe is het vertellen over mijn 

eigen oversteek en welke stappen ik heb heb gemaakt om de HBO te volgen. Ik zag aan moeder haar 
gezichtsuitdrukking en reactie dat ze het begreep.” 

Implementatie methodiek 
In navolging van de gesprekskaart voor ouders is er ook een kaart voor jongeren ontwikkeld. De zes                 
ontwikkelgebieden die hierin te zien zijn, komen structureel terug en het nieuwe programma voor de               
Grote Oversteek. Zie bijlage 1.  

 

  

 



 
 
 
 
 

Startcoaching 
Ouderbetrokkenheid en schoolsucces: Startcoaching 
Het project Startcoaching heeft als doelstelling dat kinderen en hun ouders de overstap naar de 
middelbare school op een positieve manier maken. Vol zelfvertrouwen en met steun van hun 
ouders en andere hulpbronnen. Dat doen we door de ouders van deze jongeren blijvend te 
versterken in hun onderwijsondersteunende en pedagogische vaardigheden.  

Voor alle kinderen geldt dat motivatie, talent, maatschappelijke kansen en stimulerende ouders 
cruciaal zijn voor een succesvolle schoolloopbaan. Voor de kinderen en hun ouders uit 
Amsterdam die een maatschappelijke, educatieve en/of sociale achterstand hebben is de start 
op het voortgezet onderwijs niet alleen een spannende, maar ook een risicovolle stap, gelet op 
het aantal kinderen uit deze groep dat uitvalt, afglijdt in schoolniveau en/ of geen 
startkwalificatie behaalt.  

Aanpak: 
Per gezin wordt er een plan op maat gemaakt, waarbij ouders zelf kunnen aangeven aan 
welke ondersteuning en in welke vorm zij behoefte hebben. Hoe het coachingstraject eruit 
ziet, is dus per gezin verschillend. Het kan bestaan uit intensieve begeleiding, 
tweewekelijks, gedurende 6 weken tot 10 maanden, maar ouders kunnen ook kiezen voor 6 
coachingsgesprekken verdeeld over het jaar en ook een combinatie van coaching thuis met 
telefonische contactmomenten is mogelijk. 
We oefenen vaardigheden die leerlingen en ouders samen nodig hebben (samen praten 
over de talenten en de toekomstmogelijkheden van een kind, samen een huiswerkplanning 
maken en uitvoeren, samen werken aan een schoolopdracht, ontdekken van buurt, wijk en 
stad). We coachen ouders in het voeren van gesprekken met hun kind (over welke 
onderwerpen praat je met je kind, wanneer doe je dat, hoe bereid je een gesprek voor, hoe 
zorg je voor een wederkerig gesprek en hoe blijf je op de hoogte en betrokken bij het leven 
van je puber) en datzelfde geldt voor gesprekken met school, waarbij de ouder altijd zelf 
verantwoordelijk blijft. 
 
Samenwerkende scholen: 

Mundus college, Comenius Lyceum, Marcanti college, Iedersland, Caland Lyceum, Huygens 
college, Meridiaan college,  

In Amsterdam Noord: Bredero beroepscollege, Bredero Mavo, Hyperion, Over-IJ College, 
Noorderlicht, Nieuwe Havo, Hogelant en Clusiuscollege 

 



 
 
 
 
 

 

In  2017 zijn van september tot en met december 57 trajecten gestart. 

De methodiek is naar de ouders toe op vijf pijlers gestoeld: 

1. De leerling en schoolsucces staan centraal; 
Schoolsucces is daarbij een begrip dat we bewust breed hanteren. Het staat voor 
schoolresultaat, persoonlijke ontwikkeling én welbevinden.  

2. Ouder en startcoach staan samen achter de jongere; 
Elke leerling heeft recht op een eigen fanclub. Dat is waar we in ons werk op aansturen. 
Ouder(s), school en Startcoach staan om hem of haar heen. Ieder met een eigen relatie 
en rol 

3. Ouders worden actief bij de programma’s betrokken;  
We bevestigen voortdurend: goed dat u er bent, goed dat u meewerkt.Startpunt is nooit: 
kunnen we u helpen, maar altijd: kunnen we samenwerken in het ondersteunen van het 
schoolsucces van uw zoon of dochter? 

4. Bij aanvang vragen we commitment van ouder en leerling;  
Dat betekent dat we met leerling en ouder(s) in een zo vroeg mogelijk stadium een paar 
duidelijke afspraken maken over wat we van elkaar verwachten. 

5. We bevorderen  de samenwerking tussen ouders en school; 
Als ‘maatje’ voor de ouder kan de startcoach helpen overzicht te krijgen of te houden, 
ondersteunen bij praktische dingen als het volgen van de cijfers via internet of proberen 
de communicatie tussen school en ouders goed te laten verlopen. 

Contact met de VO school 

Vanuit de weekend academie wordt gemiddeld eenmaal per 6 weken een voortgangsgesprek 
met de contactpersoon vanuit het VO gevoerd. 

 

 
 

  

 



 
 
 
 
 

Doorkijkje naar 2018 
 
Voor 2018 staan de volgende ontwikkelingen in de planning: 

● Welkom in mijn wereld : nieuwkomers. In samenwerking met drie basisscholen in 
Amsterdam Nieuw West gaat de Weekend Academie een programma voor nieuwkomers 
kinderen aanbieden. Inhoudelijk is het programma ontwikkeld in samenwerking met 
Stichting Pharos en hogeschool Inholland. 

● We hebben in 2018 de mogelijkheid vanuit subsidie van het ministerie van SZW de 
jongeren met het culturele leven kennis te laten maken 

● We starten in Almere in februari met een jongerenprogramma voor VO leeftijd 
● Het project ‘De grote Oversteek’ krijgt een vervolg, in 2018 starten we op vier scholen in 

Amsterdam Noord en acht scholen in Amsterdam West/Nieuw West met leerlingen in 
groep 8 om hen voor te bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs en hen 
en hun ouders te ondersteunen in hun eerste half jaar in de brugklas.  

● Bij een sportclub in Amsterdam West gaan we in samenwerking huiswerkbegeleiding 
verzorgen. 

● Startcoaching krijgt een vervolg in Amsterdam Noord en Nieuw West 
● Op vier middelbare scholen gaat de Weekend Academie ondersteunen bij het invoeren 

van menor-ouder-kind gesprekken 

 

 

 

 
 

  

 



 
 
 
 
 

Financieel verslag 
Hieronder een verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 van Stichting Weekend 
Academie.  

  

  

Uitkomst 2017  

 

Baten   Lasten   

Subsidies €     1.196.981 Activiteit 
kosten/personeel 
kosten 

€     1.143.907 

Overige baten  €     81.027  Overige bedrijfskosten €     94.166 

 

Som der baten €     1.278.008 Som der lasten €     1.238.073 

  Saldo baten en lasten

 

€     39.935 

 

  

 

  

 

 

  

 



 
 
 
 
 

Samenwerkingspartners 
De Weekend Academie werkt met veel organisaties samen wat betreft het programma, voor 
advies of financiële middelen. 

Voor het werven van de vele gastsprekers maken we gebruik van het reeds opgebouwde 
netwerk van gastsprekers, gastsprekers die als ambassadeur nieuwe gastsprekers aanbrengen, 
diverse Rotary clubs in Amsterdam/Almere/Utrecht/ Haarlem, en Eiffel. In Osdorp hebben de 
jongeren les in het Talentenhuis. 

We werken regelmatig samen met andere organisaties in het pand samen aan projecten.  

Voorbeelden van samenwerkingspartners op programmagebied zijn: 

● Academie van de Stad 
● Altra 
● Bureau Barel 
● Blikopeners 
● Buurtmakelaars van Bos en Lommer, De Baarsjes, Westerpark, Osdorp en Slotervaart 
● Club Kleurrijk 
● De Verhalenfabriek 
● De Eendracht 
● De Talentenschool 
● Diversiteitsland 
● DOCK 
● Educatieve uitgeverij: Fysio Educatief 
● Eiffel 
● Eigenwijks 
● Elance Academy 
● Empowerment Team 
● Fresh in de Les 
● Humanitas 
● Mix for Kids 
● Money School 
● Nederlandse Jeugd Raad 
● Ouder en Kind Centrum 
● Ouder en Kind Teams in Amsterdam West en Nieuw-West 
● Samen Doen 
● School ‘s cool 
● Stichting Tamam 

 



 
 
 
 
 

● Stichting VoorUit 
● Vrouwen Academie 
● West 
● West beweegt  
● West naar succes 
● Wonder Why 
● ZID theater 

 

 

Voor financiële steun en expertise kon de Weekend Academie in 2017 terecht bij 

Overheid 

● Gemeente Almere 
● Gemeente Amsterdam, stadsdelen West en Nieuw-West 
● Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Fondsen 

● Ars Donandi 
● Fonds Nuts Ohra 
● Fonds voor Sociale Initiatieven Stichting Steunfonds bja-cow 
● Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 
● Hofstee Stichting  
● Janivo Stichting 
● J.C. Ruigrok stichting 
● Kansfonds 
● KNR Projecten in Nederland (PIN)  
● M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting 
● Oranje Fonds 
● Sint Jacobs Godshuis 
● Stichting Aviom 
● Stichting Boschuysen  
● Stichting Hulp na Onderzoek 
● Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis 
● Stichting Kinderpostzegels Nederland 
● Stichting Madurodam Steunfonds 
● Stichting Medemens 
● Stichting Mundo Crastino Meliori 

 



 
 
 
 
 

● Stichting het R.C Maagdenhuis 
● Stichting Sionshulp 
● Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 
● Stichting Zonnige Jeugd 
● Rotary Club Amsterdam 
● Rotary Club Amsterdam/Stichting Rotarkids CCJA 
● Rotary Club Ronde Tafel Eem en Gooi  
● Rotary Club Haarlem/Kennemerland 
● Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser 
● VSB fonds 

 

Bedrijven 

● Bearing Point 

 

Raad van Advies: De leden van de Raad van Advies denken mee met het management over 
uitbreiding en doorontwikkeling van de Weekend Academie. 

 

Hogescholen 

● Hogeschool van Amsterdam 
● Hogeschool Inholland Alkmaar 
● Hogeschool Inholland Amsterdam 
● Hogeschool Inholland Haarlem 
● Windesheim Flevoland 
● Hogeschool Utrecht 

 

Universiteiten 

● Amsterdam University College 
● Universiteit van Amsterdam 

 

 
  

 



 
 
 
 
 

Vrijwilligersorganisaties 

● Vrijwilligerscentrale Noord Holland 
● Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere 
● Nederland Cares (Amsterdam en Haarlem) 
● Vrijwilligerscentrale Almere 
● Vrijwilligersdienst 

 

Training 

● CareHouse 
● Metathese 
● TrainInn 
● Vrijwilligers Centrale Noord Holland 
● Vrijwilligersdienst 
● &Samhoud 

 

  

 



 
 
 
 
 

Bijlage 1: gesprekskaart 
De gesprekskaart voor het project De Grote Oversteek ontwikkeld door Buro Brand. 

 

 


