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Voorwoord
Voor u ligt de jaarevaluatie van de Weekend Academie, over 2014. Vanaf nu gaan 
we onze subsidiënten, samenwerkingspartners en andere zakelijke relaties ieder 
jaar op de hoogte houden van de resultaten van ons werk in het voorafgaande 
jaar. Wat hebben we betekend voor gemotiveerde jongeren tussen de tien en 
vijftien jaar die extra ondersteuning kunnen gebruiken? Wat hebben we gedaan 
om hun kansen in de maatschappij te vergroten? Hoeveel van hen hebben we 
ieder weekend begeleid? Hoe zijn de contacten met hun ouders? En hoeveel 
ouders bezochten de nog tamelijk nieuwe Ouder en Kind Academie?

Deze evaluatie begint straks met een samenvatting vooraf. Daarna bespreken we 
de meer algemene resultaten in 2014 met u. Vervolgens doen we u verslag van 
de specifieke activiteiten van de vestiging(en) waar u het meest in geïnteresseerd 
zult zijn. Tussendoor laten we kinderen, ouders, begeleiders en gastdocenten aan 
het woord. Zij kunnen het verhaal van de Weekend Academie immers het beste 
vertellen.
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Samenvatting vooraf
In 2014 hebben maar liefst 1.061 leerlingen uit Amsterdam, Almere, 
Utrecht en Haarlem aan de Weekend Academie hun talenten ontwikkeld 
en gewerkt aan een positieve toekomst. Dat deden ze samen met 9 
vestigings-coördinatoren, meer dan 280 begeleiders, en 210 gastsprekers en 
rolmodellen.

Onze kracht is de nauwe samenwerking met ouders en leerkrachten. De lijntjes 
met scholen zijn kort, we houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen 
van onze leerlingen. De lijntjes met ouders zijn nog korter: zij weten steeds 
makkelijker de weg naar de Weekend Academie te vinden. In totaal was het 
opkomstpercentage bij oudergesprekken in 2014 gemiddeld 84%. We zijn er trots 
op dat we deze betrokkenheid al jaren weten vast te houden.

De Ouder en Kind Academie draait intussen twee jaar op volle toeren in de 
Kolenkitbuurt en Nieuw-West in Amsterdam. In 2014 hebben 25 coaches 
104 ouders begeleid. Het vergroten van het vangnet, zelfvertrouwen en de 
zelfredzaamheid van deze ouders zodat ze hun kinderen kunnen ondersteunen in 
de ontwikkeling, waren belangrijke speerpunten.

De afgelopen jaren hebben voor de Weekend Academie vooral in het teken 
gestaan van geografische groei en uitbreiding van onze doelgroep. De komende 
periode richten we ons op verdieping van ons aanbod: om nog meer uit onze 
leerlingen te halen dan we nu al doen.

Daartoe werken we sinds 2014 met de volgende vier kernthema’s: Burgerschap, 
Arbeidsmarkt, Identiteit en Taal. Daarnaast kunnen vestigingen uit een aantal 
andere actuele thema’s kiezen die hierbij aansluiten en die de leerlingen een 
verdere verdieping geven. Zoals gezondheid, kunst en cultuur, milieu en techniek, 
omgaan met geld en media en communicatie. Er blijft daarnaast ruimte om in 
te spelen op de behoefte van leerlingen en de kennis en expertise van onze 
begeleiders. Verder hebben we in het kader van verdieping op de vestiging Osdorp 
een proef gedaan met filosofietrainingen en ‘the responsible thinking proces’: de 
ervaringen zijn zo goed dat we er een leerlijn voor gaan maken.

Tenslotte zijn we in het najaar van 2014 gestart met het implementeren van de 
methodiek De Vreedzame Wijk. In dit programma leren we de kinderen zich meer 
betrokken en verantwoordelijk te voelen voor het klimaat in school en klas.
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1. Werkwijze en resultaten Weekendacademie
Het programma
Het zaterdag- en zondagprogramma van de Weekend Academie bestaat uit 
huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstrainingen of gastlessen, sport en 
ontspanning, excursies en bijzondere projecten. De oudste leerlingen van het 
basis onderwijs (BO) en de jongste in het voortgezet onderwijs (VO) worden 
begeleid door rolmodellen. Dat zijn allemaal mensen die op een positieve 
manier hun plek in de maatschappij innemen en aan hun toekomst werken. 
Onze leerlingen kunnen zich gemakkelijk met hen identificeren. En een goed 
voorbeeld doet goed volgen. Dit maakt onze aanpak uniek. Daarnaast loopt 
de positieve benadering als een rode draad door onze hele organisatie en ons 
programma. Dit alles komt het zelfvertrouwen van onze jonge cliënten zeer 
ten goede. 

Huiswerkbegeleiding
In groepjes van vier, in alle rust en met intensieve 
begeleiding, werken de leerlingen twee uur aan 

huiswerk, taal en rekenen. Er is zowel 
aandacht voor studievaardigheden 

(‘leren leren’, het begrip ‘huis- en 
leerwerk’ en de organisatie 

hiervan) als voor de 
emotionele kanten van 
het leren (vergroten 
van leermotivatie, 
zelfvertrouwen en onzekerheidstolerantie).
 
Het onderdeel huiswerkbegeleiding vindt als 
eerste plaats, omdat 
het de meeste mentale 

energie en concentratie 
van de leerlingen vergt. Veel 

kinderen hebben thuis geen 
rustige werkplek en krijgen vaak 

weinig steun van hun ouders bij het 
plannen en maken van hun huiswerk. We 

streven ernaar leerlingen actiever en zelfstandiger in 
het onderwijsproces te laten deelnemen, daarbij rekening 
houdend met onderlinge verschillen.

Kernthema Taal
Zoals hierna ook aan de orde komt, werken we bij de Weekend Academie met 
kernthema’s. Taal is daar een van. Zo zijn we vanaf februari 2014 wekelijks 
schooltaalwoorden gaan gebruiken bij taal- en rekentaken. Dit zijn woorden die in 
onderwijsleersituaties veelvuldig worden gebruikt. 

Leerling F., zondaggroep 
WA Westerpark: “Thuis ben 
ik snel afgeleid en wil ik liever 
tv kijken. Hier kan ik mijn 
huiswerk maken, dan heb 
ik meer tijd om tv te kijken 
thuis.” 

Vader VO-leerling, WA 
Almere: “Ze maakt thuis 
haar huiswerk niet. Wat ik 
ook doe, het lukt niet. Hier 
maakt ze alles! En ze vindt 
het nog leuk ook.” 
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Verder hebben wij voor de teksten van begrijpend lezen vanaf september alleen 
nog maar krantenartikelen gebruikt. Dan zijn de leerlingen meteen op de hoogte 
van de actuele gebeurtenissen in binnen- en buitenland. In september konden 
we de VO-groep nieuwe taalmateriaal geven. We werken nu met zogenaamde 
taalkwartetten, opdrachten Engels, taalspellen voor Duits, Frans en Engels en de 
geschiedenisboeken Van Nul tot Nu. Van het American Bookcenter en de Stichting 
Kinderzwerfboek hebben we prachtige boeken gekregen, veel in het Engels.

Talentenuur
Het Talentenuur wordt wisselend ingevuld met sociale vaardigheidslessen en 
gastlessen. Bij de VO-leerlingen komt daar sport- en ontspanning bij, en zijn er 
speeddates met gastsprekers.
  
Sociale vaardigheidstrainingen
We werken gestaag toe naar meer eenheid in de programma’s van alle vestigingen. 
In schooljaar 2013-2014 namen we voor de sociale vaardigheidstrainingen 
vaste thema’s als uitgangspunt. Op basis van deze ervaring hebben we dit idee 
in schooljaar 2014-2015 verder aangescherpt. Ook om aansluiting met actuele 
ontwikkelingen te houden. Naast Taal waren er de kernthema’s Burgerschap en 
Identiteit, terwijl het kernthema Arbeidsmarkt ingevuld werd door gastsprekers. De 
overige lessen mochten en mogen de vestigingen besteden aan keuzethema’s.

Kernthema Burgerschap
Burgerschap hebben we in 2014 onder andere 
vormgegeven door uitleg over het politieke systeem 
in Nederland en over verschillende partijen. 
Aansluitend volgde een les debatteren. Op sommige 
vestigingen hebben de leerlingen geoefend met 

het opzetten van een eigen partij. Zo kwamen ze 
erachter welke standpunten verschillende partijen over onderwerpen die zij 
belangrijk vinden innemen. De leerlingen vonden dit 
waanzinnig interessant.

Kernthema Identiteit
Een greep uit de sociale vaardigheidslessen in 2014 
over het thema Identiteit:
Kwaliteitenspel;
moodboard maken over jezelf;
nonverbale communicatie;
bekijken en bespreken van de film Spijt, over pesten;
gesprek over normen en waarden.
In 2014 werkten we voor het vierde jaar samen met organisatieadviesbureau 
&Samhoud. In oktober kregen alle vestigingen hun jaarlijkse les over Verbinding: 
wie ben ik, wat kan ik en wat kan ik betekenen voor mijn omgeving. 
Voor het eerste voerden we deze les ook voor de VO-groep uit. 

Burgemeester Jorritsma 
(Almere): ”Bestuurders 
kunnen vaker naar kinderen 
luisteren, helemaal als het 
over kinderzaken gaat”.

Yasmina, leerling WA 
Haarlem: “Ik heb vandaag 
veel geleerd over de drie 
partijen die er waren. Ik 
vond dit één van de leukste 
gastlessen. Ik wil zelf ook wel 
bij een politieke partij!” 



8

Gastsprekers
Het kernthema Arbeidsmarkt wordt in het Talentenuur 
ingevuld door gastsprekers die komen vertellen over 
hun beroep en werk. Zij zijn goud waard. Ze inspireren 
onze leerlingen en brengen in beeld wat ze met hun 
talenten kunnen doen en bereiken. Het zijn 
mensen met uiteenlopende beroepen, 
passies en achtergronden. Leerlingen 
worden gestimuleerd om vragen te 
stellen. Het komende schooljaar 
willen we nog meer ouders bij 
de gastlessen betrekken. Dan 
kunnen zij ook als rolmodel 
optreden.  

In 2014 realiseerden we 147 gastlessen en 27 
speeddates met maar liefst 210 gastsprekers. Een greep 
uit de gepresenteerde beroepen:

• maritiem ingenieur;
• app bouwer;
• dansdocent;
• manager jeugdbescherming;
• romanschrijver (Philip Huff);
• goudsmid;
• communicatietrainer;
• kinderarts;
• hoofdredacteur van een krant.

Gerard, brandweerman: “Ongeveer 90% van de branden komt voor bij de doelgroep 
van de Weekend Academie..Het is erg goed de kinderen bewust te maken van 
brandveiligheid.”
Leerling WA Slotervaart: “Er kwam een keer een psychologe. Dat leek me saai. Tot ze 
meer over haar werk vertelde. Nu wil ik het misschien zelfs zelf worden.”

Sport en ontspanning
De uren voor sport en ontspanning worden voor ongeveer twee derde gevuld met 
sport en voor een derde met ontspanning. Beide zijn belangrijk voor het geestelijk 
en lichamelijk welzijn van kinderen. Ze geven hen de mogelijkheid nieuwe talenten 
te ontdekken en samen te werken, en tegelijkertijd plezier te beleven. Populair in 
de gymzaal of buiten waren ook in 2014 weer voetbal, trefbal en mattentikkertje. 
Maar ook pionnenroof, estafette, slangenspel en basketbal deden het weer goed.

X.S., coördinator WA 
Utrecht: “De leerlingen 
moesten elkaar compli-
menten geven en vertellen 
waar zij goed in zijn. Zo 
werden ze zich bewust van 
hun kwaliteiten en hoe ze 
hun doel kunnen bereiken. 
Ze waren erg enthousiast 
over de les en kregen als 
verrassing aan het eind 
een voetbal. De leerlingen 
maken dus ook verbinding 
door met elkaar te spelen!”
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Ter ontspanning hielden de leerlingen zich bezig met onder meer drama, 
knutselen, zelfportretten tekenen, reclameposters maken, cartoons- en 
animatietekenen, dansen, vingerhaken, kijken van documentaires en pepernoten 
bakken.
Er waren karate- en basketbalclincs van professionele sportleraren en –leraressen. 
Vlak voor kerst hebben kinderen van bijna alle vestigingen kerstkaarten of 
kerststukjes gemaakt, en die gebracht naar een bejaarden- of verzorgingshuis in 
de buurt. Ze voelden de voldoening die het blij maken van een eenzaam of ziek 
iemand geeft.

Excursies
Twee keer per schooljaar – in januari en in mei - gaan we met de leerlingen op 
excursie. Ook in 2014 was er een breed cultureel, muzikaal en sportief aanbod 
binnen en buiten de wijk. Zie hiervoor ook de verslagen van de verschillende 
vestigingen. Daarnaast bezochten VO-leerlingen onder andere openbare 
bibliotheken en raadzalen.

Bijzondere projecten
Naast de reguliere gastlessen en sociale vaardigheidstrainingen hebben we 
een aantal bijzondere projecten uitgevoerd. Zo besteden alle vestigingen in 
mei aandacht aan het thema vrijheid in verband met 4 en 5 mei. Wat is vrijheid, 
wanneer ervaar je een gevoel van vrijheid, hoe kun je elkaar beter leren kennen en 
begrijpen, wat is wederzijds respect. Op sommige vestigingen traden gastsprekers 
op. Zo kwam het Rode Kruis vertellen over oorlogsrecht en vertelde een 
verhalenverteller over vrijheid en vrede. Een advocaat legde uit hoe moeilijk het 
soms is om vast te stellen wanneer de vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt 
dan het kwetsen van anderen.

Daarnaast deden alle vestigingen mee aan de Landelijke Week van de Pauzehap. 
Dit is een actie van het Voedingscentrum en Albert Heijn. Door mee te doen en 
gebruik te maken van het aangeboden lesmateriaal en gezonde tussendoortjes, 
leerden de leerlingen op een positieve manier over gezond eten en drinken. Ook 
haalden we in maart en september bij de lokale Albert Heijn voedselpakketten op 
om proefjes mee te doen in het kader van de landelijke actie ‘Ik eet het beter’. 

Bijzondere aandacht voor overgang BO/VO
De overgang van BO naar het VO is een zeer belangrijke en soms lastige stap in de 
schoolloopbaan van leerlingen. Er wordt veel meer verantwoordelijkheid van hen 
gevraagd. Voor ouders staat de middelbare school letterlijk en figuurlijk veel verder 
van ze af dan de basisschool. Dus leerlingen staan er vaak alleen voor, zonder veel 
steun vanuit thuis. De Weekend Academie biedt hen een plek waar ze in kleine 
groepjes tijd en aandacht krijgen om te wennen aan deze overgang. Concrete 
acties die we in dat kader ondernemen: 
Leerlingen krijgen les in VO-vakken vanaf het moment dat de citotoets is afgerond.
Leerlingen van de BO-groep mogen voor het einde van het schooljaar een of 
meerdere keren meelopen in de VO-groep op zondag. 
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Leerlingen van de VO-groep geven voorlichting aan leerlingen van de BO-groep 
over de middelbare school.
We spreken uitgebreid met leerlingen over hun schoolkeuze. 

Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de VO-scholen waar onze 
leerlingen op zitten of naar toe gaan.

Vreedzame Wijk
In het najaar van 2014 zijn verschillende coördinatoren 
en begeleiders getraind volgens de methodiek van de 
Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk streeft naar een 
klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat. 
De school wordt een democratische gemeenschap, 
waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en 
gehoord voelen, en op een positieve manier met elkaar 

omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. 
Kinderen en leerkrachten leren hoe je 

constructief met conflicten om kunt 
gaan. 

Leerlingen worden opgeleid 
tot leerlingmediatoren die helpen bij het oplossen van 
conflicten. Maar leerlingen krijgen ook andere taken en 
verantwoordelijkheden. Kinderen leren zo, door te doen, 
allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) 
burger in onze democratische samenleving. De klas en 
de school als een oefenplaats voor democratisch, actief 
burgerschap. We hebben bewust gekozen voor een 

bewezen en gestructureerde methodiek die we kunnen 
implementeren in ons pedagogisch beleid. Hieraan gaan we 

de komende periode verder werken.

Ouderopkomst onverminderd hoog
De Weekend Academie hecht er veel waarde aan dat ouders zich 

bewust zijn van hun eigen gedrag thuis tegenover hun kind. Omdat op 
onze vestigingen gevarieerde teams van begeleiders werkzaam zijn, zijn we ook 
zeer laagdrempelig voor ouders. We betrekken hen intensief bij onze missie. Als 
een leerling start bij de Weekend Academie, voeren we een intakegesprek met 
ouder en leerling. Daarnaast voeren we drie keer per jaar oudergesprekken. Het 
afgelopen jaar was dat in maart,  juni en november. De opkomst was dit schooljaar 
weer hoog; gemiddeld 84% over alle vestigingen. Dit blijft een van onze sterkste 
punten. De Weekend Academie heeft op dit gebied ook echt een belangrijke 
signalerings- en/of doorverwijsfunctie.
Ook tussendoor zijn ouders altijd welkom om een praatje te maken met de 
begeleider van hun kind of met de coördinator van de vestiging. Er zijn bovendien 
informatiebijeenkomsten en oudertrainingen waarop we dieper ingaan op vragen 
over de opvoeding. 

Vader leerling, WA 
Geuzenveld-Slotermeer: 
“Ik ben blij dat jullie mijn 
zoon de extra ondersteu-
ning in Engels kunnen geven 
die ik hem niet kan bieden. 
Dit is voor mij echt een op-
luchting omdat ik niet weet 
hoe ik dit zelf zou kunnen 
aanpakken”. 
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Zo heeft de Weekend Academie ook in 2014 weer laten zien met ouders en 
leerlingen die voor andere instanties onbereikbaar blijven, wel in contact te 
kunnen treden. 

Coördinatoren en begeleiders
We werken met gedreven begeleiders met verschillende culturele achtergronden, 

opleidingen, met mannen en vrouwen, 
jong en oud. Hierdoor hebben we veel 
uiteenlopende kwaliteiten in huis. Verder 
staat er op elke vestiging een coördinator aan 
het roer die weer wordt bijgestaan door een 

(derdejaars) stagiair-coördinator. In 2014 jaar 
waren er 284 begeleiders aan de Weekend Academie verbonden. Door goede 
samenwerkingsverbanden met hogescholen, 
universiteiten en vrijwilligerscentrales, en 
door positieve mond-tot-mondreclame onder 
begeleiders, zien we ieder jaar het aantal 
aanmeldingen stijgen. Hierdoor kunnen we 
strenger selecteren. Doordat er ook minder 
uitval is, behouden leerlingen het hele 

schooljaar 
dezelfde begeleider.

De meeste begeleiders kwamen ook in 
2014 van de opleidingen Pedagogiek, 
Sociaal pedagogische hulpverlening en 
Maatschappelijk werk en dienstverlening. In 
Almere werkten verschillende Pabo-studenten 
via het project Extra handen in de klas. 

Het aantal vestigingen met vrijwilligers van 
Nederland Cares konden we in 2014 uitbreiden van drie naar zes. 

Begeleiders zitten vaak boordevol ideeën over hoe het beter en leuker kan. We 
hebben verschillende werkgroepen in het leven geroepen waar direct veel animo 
voor was. Het gaat om werkgroepen didactische ondersteuning, feedbackgroepen 
voor vrijwilligers en een feestcommissie. 

Deskundigheidsbevordering
Begeleiders krijgen veel steun van hun 
coördinator, tijdens maandgesprekken en 
voor- en  nabesprekingen. De coördinator is 
de hele dag op de werkvloer aanwezig om 
begeleiders bij te staan waar nodig. 

Moeder leerling S., WA Westerpark: 
“De Weekend Academie betrekt de 
 ouders van de leerlingen goed erbij.” 

Moeder van N, WA Kolenkit: 
“ Ik vind het heel belangrijk dat mijn 
kinderen hier hulp krijgen bij hun huis-
werkbegeleiding omdat ik het zelf niet 
kan.”

Een Pabo-vrijwilliger in Almere: 
“Inspirerend werk. Heel mooi om te 
zien hoe hard sommige kinderen wil-
len werken. Zeker als je bedenkt dat ze 
nogal eens te horen krijgen dat ze het 
toch niet kunnen.” 

Een begeleidster in Geuzen-
veld-Slotermeer in de nabe-
spreking na haar allereerste 
sportles:  “Ik moet ook echt even 
kwijt dat ik het hier ontzettend naar 
mijn zin heb. Het voelt echt alsof ik 
hier al jaren kom.”
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Naast een introductiedag en een training didactiek aan het begin van het 
schooljaar, krijgen begeleiders twee keer per jaar scholing in de positieve 
benadering van de Weekend Academie, een veilig klimaat, het vergroten 
van zelfredzaamheid bij kinderen, werken vanuit heldere verwachtingen, en 
teambuilding. 

Sinds oktober 2014 geven we structureel aandacht aan de omgang met pubers 
binnen de VO-groepen. Heel nuttig, omdat begeleiders vaak moeite hebben 
met weerstand en ongemotiveerd gedrag bij de zondagleerlingen. Ook onze 
coördinatoren kunnen rekenen op begeleiding. Naar aanleiding van een 
observatie die een dag lang duurt, worden ontwikkelpunten bepaald en 
verzorgt het hoofd Operationele zaken gerichte training en coaching. 

Uit een enquête in 2014 onder begeleiders blijkt dat zij 
erg tevreden zijn over de ondersteuning op de Weekend 
Academie. Zo geven zij hun coördinatoren gemiddeld een 8. 
Daarnaast geldt voor vrijwel alle begeleiders dat hun taken 
en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, dat ze de sfeer 
op de Weekend Academie uitstekend vinden, en dat zij 
voldoende waardering krijgen.
 

Scholen
Scholen zijn onze 
natuurlijke partner 
als het gaat om 
talentontwikkeling, 
doorverwijzen en wederzijds 
informatie uitwisselen over 
individuele leerlingen. Aan het 

begin van het schooljaar geven we op 
alle scholen waar we mee samenwerken 
voorlichting. Dat doen we in de klassen van 
de leerlingen en/of tijdens ouderavonden 
aan ouders. Daarnaast zijn er gedurende jaar 
minimaal drie contactmomenten. De scholen 
weten zo welke leerlingen van hun school 
deelnemen aan de Weekend Academie.

Hoe de scholen in 2014 over de Weekend 
Academie dachten?
Directrice Van den Berg, basisschool 
Taalcentrum Almere: “Wat een enorm mooi 
initiatief. Wij hebben veel kinderen waarvan de 
ouders weinig geld hebben waardoor de kinderen zich vervelen in het weekend. 
Omdat de kosten zo laag zijn, kunnen veel van onze kinderen toch bij jullie 
terecht.” 

L. S., afdelingsleider VMBO Caland 
Lyceum Amsterdam: “Laten we 
proberen volgend schooljaar nog 
meer uit de samenwerking te halen. 
Dan zullen onze leerlingen het nog 
beter gaan doen”, 

Fifi Keuchenius, leerkracht 
basisschool De Kameleon, 
Almere: “Ik heb meerdere leerlin-
gen in mijn klas die bij jullie in het 
weekend lessen volgen. Ik merk een 
verschil tussen de leerlingen die wel 
en niet naar de Weekend Academie 
gaan. De Weekend Academie-leerlin-
gen zijn enorm gegroeid in woorden-
schat, dictees en rekenen.”
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2. De Weekend Academie in cijfers 
In onderstaande rapportage zijn het aantal leerlingen weergegeven dat 
deelgenomen heeft aan de Weekend Academie in het kalenderjaar 2014. 
Omdat 2014 bestaat uit de tweede helft van het schooljaar 2013-2014 en de 
eerste helft van 2014-2015, zijn beide cijfers apart opgenomen. 

Het totaal aantal leerlingen in 2014 is het totaal aantal unieke leerlingen. In 2014 
hebben in totaal 711 leerlingen uit het BO en 350 leerlingen uit het VO aan de 
Weekend Academie deelgenomen. Dat is 1.061 in totaal.

De ouderopkomst over 2014 is gemiddeld 84%: 86% van de ouders uit het BO 
en 83% uit het VO.

Opkomst leerlingen en ouders basisonderwijs

Vestigingen 
Basisonderwijs

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Osdorp 62 94 80%

Geuzenveld-
Slotermeer 53 69 90%

Slotervaart 76 108 89%

Bos en Lommer 53 84 80%

Westerpark 49 49 90%

Kolenkit 45 69 90%

Haarlem 
Boerhaavewijk 46 72 79%

Almere Stad 60 91 86%

Utrecht Zuilen 62 75 92%

Totaal BO 506 711 86%
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Opkomst leerlingen en ouders 
voortgezet onderwijs

Totalen opkomst leerlingen en ouders 

Vestigingen Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

TOTAAL BO EN VO 749 1061 84%

Vestigingen
Voortgezet 
onderwijs

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Osdorp 25 40 74%

Geuzenveld-
Slotermeer

31 41 85%

Slotervaart 29 55 70%

Bos en Lommer 25 29 81%

Westerpark 28 37 90%

Kolenkit 32 36 85%

Haarlem 
Boerhaavewijk

27 35 84%

Almere Stad 21 42 84%

Utrecht Zuilen 25 35 93%

Totaal VO 243 350 83%
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3. Werkwijze en resultaten 
Ouder en Kind Academie
Veel ouders willen het beste voor hun kind(eren) maar weten niet goed hoe 
ze hen moeten ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. De ouders 
van onze doelgroep voelen zich vaak eenzaam in hun opvoedvragen omdat 
ze nauwelijks andere ouders spreken die met hetzelfde zitten. Ze hebben 
problemen als armoede en een gebrekkige beheersing van het Nederlands, 
zijn laag- of niet opgeleid, en wonen in slechte woningen. Ze zijn onzeker of 
schamen zich over hun kunnen. En ze hebben het gevoel niet genoeg in huis 
te hebben om hun kinderen passende ondersteuning te bieden.
Om deze problematiek het hoofd te bieden, zijn we in 2013 de Ouder en Kind 
Academie gestart. Hier leren we ouders het beste uit zichzelf te halen zodat 
zij het beste uit hun kinderen kunnen halen.

Twee vestigingen
De eerste Ouder en Kind Academie is in 2013 in de Kolenkitbuurt gestart. In 2014 
waren er 51 ouders aan verbonden: 47 moeders en vier vaders. Deze ouders zijn 
voor ons de brug naar de ouders van niet-leerlingen, die moeilijk te bereiken zijn 
en in isolement leven. 

Vanwege de successen die we in de Kolenkitbuurt behaalden, openden we in 2014 
in Amsterdam Nieuw-West een tweede Ouder en Kind Academie. Daar coachten 
we in 2014 53 ouders: vijftig moeders en drie vaders. Opvallend is dat het hier 
veelal om jonge gezinnen gaat waarvan de moeder de Nederlandse taal niet of 
nauwelijks machtig is. Ze hebben geen werk en hun leven speelt zich voornamelijk 
af binnen de muren van hun woning. Het overgrote deel van de deelnemende 
ouders heeft kinderen op het Caland Lyceum, de Timotheus school, het Comenius 
Lyceum en het Meridiaan Lyceum.

Coachingsgesprekken
Als ouders deel willen nemen aan de Ouder en Kind Academie 

krijgen ze een coach toegewezen die in principe beschikbaar is 
voor een heel schooljaar. De coachingsgesprekken zijn de kern 

van de ondersteuning die de Ouder en Kind Academie aan 
ouders biedt. Empowerment is hierbij het uitgangspunt: 
ouders nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het (her)
ontdekken van hun talenten en het stimuleren van de 
ontwikkeling van hun kinderen. De coaching gebeurt 
volgens een methodiek die we in de zomer van 2014 
hebben ontwikkeld en die feilloos aansluit bij onze 
doelgroep. De focus van deze methode ligt op nieuwe 
inzichten, bewustwording en successen behalen bij ouders. 

Coaches dienen zich strikt aan deze methode te houden: 
hierdoor ondervangen we contra-indicaties.
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De gesprekken vinden wekelijks – op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag – 
bij de deelnemers thuis plaats en duren ongeveer anderhalf uur. 
Omdat alle ouders schoolgaande kinderen hebben, is er geen coaching tijdens 
schoolvakanties.

De coaches zijn derdejaars studenten van de opleidingen Pedagogiek en 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Zij hebben verstand van zaken maar zijn 
(nog) geen professionals. Daardoor krijgen de ouders niet het gevoel dat er een 
‘hulpverlener’ op de stoep staat; wél dat er iemand is die voor ze klaar staat en met 
hen meedenkt. 

Deskundigheidsbevordering
Omdat onze coaches de huisbezoeken afleggen en samen met de ouders 
resultaten boeken, vinden we het erg belangrijk dat ze genoeg kennis in huis 
hebben. Naast de studie die ze volgen, trainen wij ze in onze methodiek en hebben 
we wekelijks intervisie in kleine groepjes. Hier bespreken de coaches onder 
begeleiding van twee pedagogen wat ze bij de gezinnen doen, wat er goed gaat en 
waar ze tegenaan lopen. Daarnaast krijgen de coaches een introductietraining in 
Triple P, een methode over positief opvoeden. De projectleider van de Ouder en 
Kind Academie heeft hiervoor een training in Triple P basiszorg niveau 3 gevolgd.

Doelstellingen
De Ouder en Kind Academie heeft de volgende doelstellingen:

• talenten van ouders ontdekken en inzetten om hun kinderen te steunen in hun 
ontwikkeling;

• vangnet van ouders vergroten zodat zij verschillende bronnen kunnen aanboren 
die hen kunnen helpen hun kind te ondersteunen

• zelfvertrouwen van ouders vergroten, zodat zij hierin rolmodel zijn voor hun 
kinderen;

• zelfredzaamheid van ouders vergroten en zorgen dat zij hun kinderen 
zelfstandigheid kunnen aanleren;

• ouders helpen ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen.

Resultaten per doelstelling
Talenten van ouders ontdekken en inzetten
Vrijwel alle ouders die deelnemen aan de Ouder en Kind Academie zijn niet of 
nauwelijks geschoold. Dit maakt dat ze het gevoel hebben hun kinderen niks 
te kunnen bieden. Samen met hun coaches kijken deze ouders naar wat ze wel 
kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Neem moeder X…

Omdat de dochter van X geen klok kan kijken, heeft de coach een oefenklok 
gemaakt. Tijdens de uitleg aan het meisje kijkt moeder beschaamd weg. Ze blijkt 
ook geen klok te kunnen kijken. 
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Dan richt de coach zich tot moeder en dochter tegelijk. Moeder heeft het 
klokkijken, tot haar grote verbazing, snel onder de knie. De dochter blijft zich 
vergissen. Ze spreken af dat moeder en dochter iedere dag gaan oefenen met de 
klok. Als de coach een week later weer bij het gezin thuis komt, kan ook de dochter 
klokkijken. Moeder is X is dolblij dat ze veel samen hebben geoefend en dat ze 
haar dochter heeft kunnen helpen. 

Beleving van ouders
In juni en december 2014 hebben wij een tevredenheidsenquête afgenomen 
onder deelnemende ouders waarin we naar (bijna) alle doelstellingen vroegen. 
Hieruit bleek dat álle ouders erg tevreden zijn met de coaching aan huis. Ze geven 
aan de coaching nodig te hebben en meer bewust te zijn van 
het feit dat hun gedrag effect heeft op het gedrag van hun 
kinderen. Waar ouders voorheen nog wel eens uitspraken 
deden als ‘mijn kinderen willen gewoon niet luisteren en ze 
doen expres dingen die niet mogen’, realiseren ze nu veel 
meer dat zij degenen zijn die kaders moeten scheppen als 
ze bepaald gedrag van hun kinderen willen zien.

Beleving van de leerlingen
In dezelfde enquête hebben we de tevredenheid van de leerlingen gemeten. Die 
geven positieve reacties op de huisbezoeken. De ouders kunnen het beamen: hun 
kinderen reageren goed op de komst van de coaches.

Vangnet van ouders vergroten
We merken vaak dat ouders niet weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp. 
Daarnaast maakt de schaamtecultuur waar onze doelgroep in opgroeit en leeft, 
het extra moeilijk een beroep te doen op familie en vrienden. Het is daarom van 

groot belang dat ouders hierin worden ondersteund door iemand 
die verstand van zaken heeft en niet oordeelt: onze coaches. 
Lees de ervaringen van A.H.

A.H. is moeder van twee kinderen. Ze zit al meer dan een half 
jaar thuis omdat ze last heeft van zenuwpijnen en 
een depressie. Haar werkgever heeft een re-

integratiebureau ingeschakeld om met haar te 
kijken naar haar mogelijkheden. A. is heel erg zenuwachtig 
voor dit gesprek en bang dat ze onder druk wordt gezet 
meer te doen dan ze aan kan. De afspraak afzeggen lukt 
niet meer. De coach van de Ouder en Kind Academie stelt 
voor samen naar het gesprek. Dit spreekt de moeder erg 
aan. 
Ze spreken af dat de coach alleen luistert en de 
belangrijke punten voor de moeder opschrijft zodat 
die niets vergeet. Hierdoor voelt moeder A.H. zich veel 
veiliger en zelfverzekerder. 

Moeder Habiba D.: 
“Dankzij jou ben ik gaan 
inzien dat ik veel meer 
kan dan ik denk. Zoveel 
dank hiervoor.’’ 

N.A.: “Mijn kinde-
ren blijven maar 
vragen: wanneer 
komt coach C. 
weer?”
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Ze blijkt het gesprek nu ook prima te kunnen voeren. 
Daar is ze niet alleen opgelucht over maar ook trots op.

Zelfvertrouwen van ouders vergroten
Door het (grotendeels) ontbreken van scholing zijn ouders aan de Ouder en 
Kind Academie vaak erg onzeker over hun eigen kunnen. Ze denken dat ze hun 
kinderen niks te bieden hebben. Een voorbeeld daarvan:

M. (36) vindt dat haar jongste zoon (groep 5) bijles nodig heeft. Coach N. stelt voor 
dat ze organisatie belt waar ze bijles geven. M. sputtert tegen, bang dat ze zichzelf 
niet verstaanbaar kan maken en  uitgelachen wordt. Dan stelt coach N. voor samen 
te oefenen aan de hand van een rollenspel. Uiteindelijk pakt M. zelf de telefoon en 

voert het gesprek. Ze is goed te verstaan en erg moedig. De 
volgende keer vertelt M dat ze opnieuw contact heeft 
gehad met de bijlesorganisatie. Ze heeft haar zoon 
ingeschreven. 

Beleving van ouders
Op de vraag in de tevredenheidsenquête of hun zelfvertrouwen is vergroot 
sinds de bezoeken van de coach, hebben alle ouders uit de Kolenkitbuurt ‘ja’ 
geantwoord. In Nieuw-West zegt 78% van de ouders meer zelfvertrouwen te 
hebben gekregen. Wij zijn ervan overtuigd dat de formule die wij hanteren - 
studenten die fungeren als rolmodel - maakt dat ouders zich kwetsbaar op durven 
stellen en zo buiten hun comfort zone durven te treden. Iets dat ze in hun dagelijks 
leven vrijwel nooit doen... 

Zelfredzaamheid van ouders vergroten
We merken dat ouders snel geneigd zijn om 
het ondersteunen en het stimuleren van hun 
kinderen uit handen te geven. Door een kleine 
bewustwording kan er veel veranderen in het 
leven van deze ouders en dus ook in de levens van 
de kinderen. Daarom zijn we de afgelopen periode 
flink aan de slag gegaan met het bevorderen van 
zelfredzaamheid. 

L. wil al maanden naar de dokter maar is bang is dat ze de dokter niet goed 
begrijpt. Ze vraagt coach B. met haar mee te gaan. Eenmaal bij de dokter zit L. op 
haar stoel heen en weer te schuiven en kijkt ze naar de grond.
 Dan vraagt coach B. de dokter zijn verhaal te herhalen. Na drie keer snapt L. waar 
het om gaat en geeft ze ook antwoord. Onderweg naar huis vertelt L. haar coach 
dat ze nooit durft te vragen of mensen hun vraag willen herhalen. Maar nu heeft 
ze gemerkt dat dat helemaal niet erg is. 

L.B.: “Ik wil graag goed Neder-
lands praten, maar vaak durf ik 
het niet omdat ik bang ben dat ik 
woorden niet goed uitspreek. Jij 
hebt me gerust gesteld en geleerd 
dat ik fouten mag maken. Dat zeg 
ik nu ook tegen mijn zoon, fou-
ten maken mag, daar leer je juist 
van”.

M.: “Vanaf nu durf ik altijd 
zelf te bellen!”
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Een paar weken later vertelt L. stralend dat ze met haar dochter naar de GGD is 
geweest. Toen ze het even niet begreep, durfde ze dat gewoon te zeggen.

Beleving van ouders
In de enquête laat 75% van de ouders uit de Kolenkitbuurt weten bewuster met 
zelfstandigheid bezig te zijn. In Nieuw-West gaat het om 80% van de ondervraagde 
ouders. Een prachtig resultaat als we bedenken dat deze ouders zelfstandigheid 

niet vanzelfsprekend als een positieve 
vaardigheid zien. Maar reken maar dat ze 
er nu blij mee zijn:

Ouders helpen ouders
Het is op de Ouder en Kind Academie de 
bedoeling dat ouders deelnemen aan 
gezamenlijke bijeenkomsten en trainingen 

over de ontwikkeling en opvoeding van hun 
kinderen. Dan kunnen ze ideeën uitwisselen én andere ouders stimuleren deel te 
nemen aan de Ouder en Kind Academie.

55 van de 103 gezinnen die dit jaar een coachingstraject bij de Ouder en Kind 
Academie hebben gevolgd, zijn ermee bekend geraakt omdat ze kinderen op de 
Weekend Academie hebben. De rest, 48 gezinnen, zijn ingestroomd via Weekend 
Academie-ouders. Deze groep is het moeilijks te bereiken. Ze worden ook wel 
onzichtbare ouders genoemd. Zussen, neven, en buren die positieve ervaringen 
met onze coaches hebben, brengen ons in contact met deze gezinnen. Hier zijn we 
ontzettend blij mee!

Themabijeenkomsten Kolenkitbuurt…
De Ouder en Kind Academie in de 
Kolenkitbuurt verzorgde in 2014 zeven 
themabijeenkomsten samen met het Ouder 
Kind Centrum. De eerste bijeenkomst, over 

het thema gezonde voeding, vond 
plaats in februari. Hier waren 24 ouders bij aanwezig. Het was 

opvallend hoe onwetend veel ouders waren over eten en wat 
te doen als een kind geen groente lust. Bovendien wisten ze 

niet wat ze met de tips van een pedagoog aan moesten. Wij 
trokken de conclusie dat een persoonlijke coach aan huis, 
een rolmodel, hier echt het verschil kan maken.

In maart 2014 organiseerden we in de Kolenkitbuurt een 
ouderbijeenkomst over het thema leren. Er kwamen 
maar liefst 21 ouders op af. 
Al snel werd duidelijk dat deze ook behoefte hadden aan 
informatie over omgang met pubers.

H: “B. en ik vinden het heel fijn dat jij 
bij ons in huis bent. B. heeft gezegd 
dat jij erg goed bent. Een kennis van 
mij wilt ook graag door jou gecoacht 
worden.’’

F: “Voorheen wist ik niet hoe je een 
boek moest opzoeken in de bibliotheek. 
Na het uitje naar de OBA weet ik hoe 
het opzoeksysteem werkt. Ik kan nu 
met mijn kinderen boeken uitzoeken en 
lezen.”
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Daarom organiseerden we eind mei en begin juni twee volgende bijeenkomsten 
met als titels ‘Omgaan met emoties van tieners’ en ‘Zelfredzaamheid van tieners 
vergroten’. 

In de week van de opvoeding - van 5 tot 12 oktober – organiseerden we vervolgens 
een bijeenkomst over financieel opvoeden.

Themabijeenkomsten Nieuw-West
In november en december 2014 vonden drie interactieve bijeenkomsten in Nieuw-
West plaats. In totaal kwamen achttien ouders naar de bijeenkomsten. Het plan 
van aanpak was tweeledig. Enerzijds keken we welke behoefte de deelnemende 
ouders hebben. Anderzijds stimuleerden we de ouders om familie, vrienden of 
buren mee te nemen naar de bijeenkomst. De volgende thema’s kwamen aan bod: 
leren luisteren, zelfvertrouwen vergroten, hoe stimuleer je positief gedrag en hoe 
kan ik mijn kind helpen met schoolse activiteiten. Sommige moeders namen een 
bekende mee. Soms fungeerde de vriendin of buurvrouw als tolk. Ook tijdens deze 
bijeenkomsten waren ouders open en vertelden ze persoonlijke ervaringen.

Beleving van ouders
Uit de enquête bleek dat de ouders erg tevreden waren over de bijeenkomsten van 
de Ouder en Kind Academie. Ze kwamen vooral met het doel informatie en tips te 
verzamelen voor de omgang met en opvoeding van hun kinderen. 
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4a. Vestiging Osdorp
De leerlingen in Osdorp hebben een rijk gevuld programma gehad het 
afgelopen jaar. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders zijn 
bijzondere activiteiten georganiseerd. 

Bijzonder het afgelopen jaar was het enthousiasme bij de leerlingen en begeleiders 
voor filosoferen. In het kader van verdieping in het programma hebben we 
besloten een pilot te draaien met filosofietrainingen en ‘the responsible thinking 
proces’ (RTP). Filosoferen met kinderen en RTP zorgen voor meer zelfreflectie en 
meer erkennen van de eigen verantwoordelijkheid in een situatie. Aan de hand 
van de eerste ervaringen zetten we een leerlijn in voor de leerlingen, waarin ze ook 
geschiedenis in actieve werkvormen krijgen.

De kinderen zien op de vloer een doosje met het woord geheim. We zitten 
allemaal in een kring. Wat is een geheim? Zijn geheimen zwaar, of licht? Kun je 
een geheim delen? Heb jij wel eens een geheim gehad? Allemaal vragen waar 
de kinderen antwoord op geven, en elkaar daarna de beurt geven. We hebben 
het grote licht uitgedaan en een kaarsje op de grond gezet. De kinderen voelen 
zich serieus genomen en vertellen over hun ervaringen met geheimen. Wanneer 
de gespreksleider vraagt of er ook geheimen tussen landen kunnen zijn, en 
wanneer een geheime dienst ingezet wordt, branden ze los: over geld, wapens, 
staatsgeheimen, oorlogen. Jongens die het normaal moeilijk vinden tien minuten 
stil te zitten, spreken nu een uur lang met elkaar. Na afloop zeggen ze tegen elkaar: 
“Ik heb nog nooit zo lang gepraat, jij?”

Samenwerking
In Osdorp begeleiden we de meeste leerlingen van basisscholen de Punt, de St. 
Lukasschool, de Kraemerschool, de Osdorpse Montessori School (OMS) en Visser 
‘t Hoofd. Met al deze scholen is de voortgang van de leerlingen besproken. Een 
dergelijk kort lijntje werkt erg prettig. Verder begeleiden we leerlingen van onder 
andere de El Amien en de Sint Paulus. 

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basis onderwijs
Osdorp

62 94 80%

Voortgezet 
onderwijs 
Osdorp

25 40 74%
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Begin februari organiseerden we samen met de gemeente Amsterdam een 
bijeenkomst voor ouders over de kwaliteit van onderwijs en het belang van 
ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen op basis hiervan met de school van hun kind 
in gesprek. “Hoe meer betrokken ouders, des te beter de leerresultaten”, aldus Marian 
van der Weele, projectleider Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. De 
leerlingen sloten de bijeenkomst af en droegen hun vragen, wensen en tips aan de 
genodigden voor.
Stadsdeelvoorzitter Baâdoud benadrukte het belang van kinderen kansen bieden 
en hun talenten benutten. “We zijn daarom ook trots op initiatieven als de Weekend 
Academie.” 

Programma
In maart bracht wethouder Hilhorst een bezoek aan Weekend Academie Osdorp. 
Hij ging 
met de leerlingen in gesprek over politiek, idealen en toekomst. Hij vertelde over 
zijn ideaal dat alle kinderen in Amsterdam gelijke kansen hebben om het beste uit 
zichzelf te kunnen halen. “Samen kun je meer bereiken”, was de boodschap van de 
wethouder.

In april gaf Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch een gastles aan de vestiging in 
Osdorp. Hij nodigde de leerlingen uit een keer op bezoek te komen in de Tweede 
Kamer. Vervolgens legde hij in mei op een aansprekende manier aan de leerlingen 
in Den Haag uit hoe de Tweede Kamer werkt. 

Ook kunst was een thema in Osdorp. Daarvoor zijn we een samenwerking 
aangegaan met Blikopeners: jongeren die rondleidingen geven in musea en hierbij 

hun (kritische) mening over kunst geven. Tijdens de 
lessen lieten de peer-educators verschillende 

kunstwerken zien, werd er gesproken 
over wat kunst betekent, en kregen 

de leerlingen een boekje waarin 
opdrachten gemaakt konden 

worden. De laatste les bestond 
uit een bezoek aan het Stedelijk 
Museum. Door wat en hoe de 
peer-educators vertelden over 
de kunst die in het museum 
hangt, bleven de leerlingen 
uit zichzelf lang kijken naar de 
kunstwerken. 
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4b. Vestiging Slotervaart
Slotervaart is een van de drukst bezochte vestingen van de Weekend 
Academie en daar zijn we trots op. Om te blijven zorgen voor de goede sfeer 
en leerklimaat, maken we gezamenlijk met de leerlingen de regels die binnen 
de Weekend Academie gelden. De leerlingen betrekken in het maken van 
de regels zorgt ervoor dat ze zich verantwoordelijk voelen. Het creëert ook 
veiligheid en duidelijkheid. Dit werkt bijzonder positief.

Organisatorisch hebben we het op zaterdag in Slotervaart soms wat anders 
aangepakt dan op andere vestigingen. Zo werden er tijdens het Talentenuur en 
tijdens de ontspanning meestal drie activiteiten georganiseerd. Aan elke activiteit 
deden maximaal twintig kinderen tegelijkertijd mee. 

Samenwerking
In Slotervaart werken we al jaren samen met de Louis Bouwmeesterschool, 
basisschool El Kadisia, OBS de Toekomst, de Notenkrakerschool en de 
Huizingaschool. Gezamenlijk begeleiden we op deze scholen zo’n 45 leerlingen. 
Verder gaan onze leerlingen in Slotervaart naar de Bisschop Huibers en de 
7e Montessorischool. Het contact met het VO loopt centraal via de Weekend 
Academie. 

Programma
In 2014 hebben wij de aandacht gevestigd op het bevorderen van lees- en 
leerplezier. Dit deden we door bij aanvang van het programma elke week 
een andere leerling in de kring een aantal bladzijdes te laten lezen en door 
spelenderwijs via circuitlessen de aangeboden leerstof te herhalen. Door de 
leerlingen onder te verdelen in klassen op eigen niveau en leeftijd, kan er 
goed worden ingespeeld op hun individuele behoeften. Zo vergroten we hun 
zelfredzaamheid en maken ze optimaal gebruik van elkaars capaciteiten.

De gastlessen waren dit jaar erg divers en interessant. De leerlingen kregen meer 
dan anders te maken met diverse beroepen. 

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basis onderwijs
Slotervaart

76 108 89%

Voortgezet 
onderwijs 
Slotervaart

29 55 70%
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Zo werden er niet alleen lessen aangeboden waarbij de kinderen moesten 
luisteren maar werd er ook veel gedaan aan beweging. 
En twee illustratoren van de Fiep Westendorp Foundation verzorgden workshops 
over illustraties maken: op basis van thema’s als verkeer, seizoen, vakantie, natuur, 

gezondheid maakten de leerlingen allerlei 
tekeningen.

Na de zomer gingen de leerlingen aan 
de slag met door henzelf geïllustreerde 
werkbladen. Dit verhoogde hun leerplezier 
en motivatie.

In de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen brachten in 
maart een aantal raadsleden van stadsdeel 
Nieuw-West een bezoek aan Weekend 
Academie Slotervaart. In een sociale 
vaardigheidstraining over debatteren 
leerden de leerlingen hoe ze hun eigen 
standpunten konden formuleren en andere 
standpunten konden tegenspreken met 
goede argumenten. Daarna volgde nog 
een les van een politicologe met als thema 
‘Hoe maak je een land?’ Met deze goede 

voorbereiding gingen ze het gesprek aan met 
de raadsleden. Hierbij waren de PvdA, de VVD en GroenLinks vertegenwoordigd. 

Doen66 is het 
vrijwilligersorgaan van D66. In 
samenwerking met Amsterdam 
Cares is er een budget 
beschikbaar gesteld om een 
leuke activiteit te bedenken 
voor de leerlingen van de 
Weekend Academie Slotervaart. 
De twaalf vrijwilligers van 
Doen66 kwamen een hele dag 
meelopen en ondersteunen 
bij de diverse activiteiten. Er 
werd gekozen voor een hiphop-
workshop; het stoere aspect 
voor de jongens en dans voor 
de meisjes. 

Kristel Steenbergen, illustrator: 
“Ik vond het zelf erg leuk om hen 
te begeleiden. De tijd vliegt voorbij 
waardoor sommige tekeningen niet 
helemaal af zijn, helaas. Erg goed 
om te zien dat de kinderen een rijke 
fantasie hebben en zichzelf kunnen 
verrassen. Mooi om te merken dat ze 
duidelijk zijn over wat ze wel en niet 
willen tekenen. Ze zijn ook echt trots 
wanneer hun idee goed op papier is 
gezet en vinden de bevestiging daar-
van ook heel fijn. Er waren een paar 
die dit later ook wilde gaan doen 
en vroegen door hoe het was om 
illustrator te zijn. Er zitten ook zeker 
tekentalentjes bij. Dank voor deze 
leuke dagen.”
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Naast de workshop kregen alle leerlingen van de Weekend Academie een gezonde 
lunch aangeboden. Het was een leuke, drukke en gezellige dag. 

De leukste excursies in 2014 vonden de leerlingen schaatsen op het museumplein 
en het bezoek aan het Woeste Westen, een natuurspeeltuin. De jaarafsluiting 
in Slotervaart eind juni en eind december was weer een feest. Het is inmiddels 
traditie dat leerlingen in juni optredens voorbereiden en dat ouders naar deze 
optredens komen kijken. Vol trots presenteerden de leerlingen hun talenten: nog 
trotser waren de ouders.
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4c. Vestiging Geuzenveld-Slotermeer
In Geuzenveld is een zeer hechte groep begeleiders. De sfeer is open en er 
is sprake van een prettige samenwerking. Binnen het team heeft iedereen 
duidelijk zijn eigen plek. De begeleiders voelen zich daar goed bij. Daarnaast 
werkt het erg prettig in de nieuwe locatie, het Mundus college, waar we 
gebruik mogen maken van veel faciliteiten. 

Opvallend aan Geuzenveld is dat de 
zondaggroep na de start van het nieuwe 
school jaar een tijd in een stormfase heeft 
gezeten wat betreft de groepsontwikkeling. De 
leerlingen waren erg op zoek naar hun plek. 
Bovendien zijn het jongeren met uitgesproken 
meningen en soms voor anderen dominant 
gedrag. Daar hebben we veel aandacht aan 
besteed. Doordat we in dit proces ook pestgedrag opmerkten, hebben we hier 
actief lessen aan gewijd, onderbouwd met theorie, praktijkvoorbeelden en 
actualiteiten. Ook kregen de leerlingen ruimte met elkaar de discussie aan te gaan 
over bepaalde stellingen en hun persoonlijke ervaringen te delen. 

Hierdoor hebben we de groep echt zien groeien. Er was een duidelijk verschil met 
de periode daarvoor: het was veel meer één groep. Leerlingen hebben er ook 
individueel veel van geleerd: hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, elkaar aan 
kunnen spreken, beter naar elkaar kunnen luisteren en met respect met elkaar om 
kunnen gaan. 

Samenwerking
Veruit de meeste leerlingen van de zaterdaggroep zijn afkomstig van de Goeman 
Borgesiusschool en de Slootermeerschool. 
Met deze twee scholen werken we al jaren prettig samen. Verder begeleiden we 
leerlingen van ‘t Koggeschip, de Timotheusschool, Burgemeester de Vlughtschool, 
El Amien en de Pieter Jelle Troelstra. 

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basis onderwijs
Geuzenveld-
Slotermeer

53 69 90%

Voortgezet 
onderwijs 
Geuzenveld-
Slotermeer

31 41 85%

Ben Wolf, oud-politieagent en 
gastspreker: “Ik zou zo graag nog 
een keer een uur terugkomen, één uur 
is veel te kort met het enthousiasme 
van deze kinderen.” 
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Die laatste was voor ons een betrekkelijk nieuwe school: afgelopen schooljaar 
maakten we nader kennis met de directie en de medewerkers. 

Programma
Het was een creatief jaar voor de leerlingen van Geuzenveld-Slotermeer. We 
hebben gastlessen gehad over muziek (waaronder drumles), dans en kunst. Om 
zaken voor elkaar te krijgen, moesten de leerlingen tijdens deze lessen ook goed 
samenwerken.

We hebben de leerlingen ook op pad genomen. In hun eigen stadsdeel 
bijvoorbeeld, naar het Student Hotel, waar ze een doorkijk kregen in het 
studentenleven. Toen het mooier weer werd, zijn we gaan kanoën op de Sloterplas. 
Zo leerden leerlingen hun eigen buurt op een andere manier kennen. Daarnaast 
zijn we met de zaterdaggroep naar het Storytelling Festival van de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam en het Scheepvaartmuseum geweest.
Op deze vestiging is ook aandacht besteed aan actief burgerschap. Ben Wolf, oud-
politieagent, gaf een gastles waar de leerlingen nog lang over napraatten. Wolf 
wist de vier posters die op het Mundus college hangen over gastvrijheid, respect, 
aandacht en steun, feilloos in zijn verhaal te verwerken. Daardoor kunnen we 
daar nu nog steeds naar deze omgangsnormen verwijzen. Ook de schietpartij in 
Ferguson (VS) werd uitgebreid besproken.
In het voorjaar verzorgde Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in Amsterdam, 
een gastles. Hij vertelde bevlogen dat hij vindt dat ieder kind zijn of haar droom 
moet kunnen waarmaken. Samen met drie collega’s ging hij met de leerlingen 
in gesprek over onderwijs, discriminatie, pesten en natuurlijk politiek en de 
gemeenteraad. De leerlingen hadden zich goed voorbereid. Zij hebben in 
voorbereidende lessen partijen opgericht, partijprogramma’s geschreven en 

campagne gevoerd. Zij wisten dus waar over zij het 
hadden.

Leerlingen van Weekend Academie 
Geuzenveld mochten in de 

zomervakantie meedoen aan 
activiteiten die samen met 

de Talentenschool en 4West 
organiseerden. 
In de eerste week deden 
leerlingen vijf dagen lang 
aan allerlei activiteiten op 
het gebied van sport en spel, 
natuur, circus, dans en theater 
mee. 

Daarbij werkten we samen met 
onder andere De Natureluur, 

Circus Elleboog en Sciandri. 
In de tweede week gingen leerlingen 

vijf dagen op kamp.
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4d. Vestiging Westerpark
Westerpark heeft een soepel jaar achter de rug met een enthousiast team 
begeleiders en zeer creatieve coördinatoren, die de sfeer en de afwisseling in 
het programma er goed in hielden.

Samenwerking
In 2014 begeleidden we in Westerpark voornamelijk leerlingen van de 
Westerparkschool en de Leonardi da Vinci school. De Westerparkschool 
organiseerde in het voorjaar een informatiebijeenkomst voor ouders waar we 
bij aansloten. Ouders bleken erg enthousiast over de Weekend Academie. In juni 
hebben we de samenwerking met de school geëvalueerd, informatie over de 
leerlingen uitgewisseld, en alvast afspraken gemaakt voor volgend jaar. Andere 
scholen waar onze leerlingen vandaan komen zijn de Elisabeth Paulus en de St. 
Janschool. In het voorjaar en najaar hebben we deze scholen geïnformeerd over 
de voortgang van hun leerlingen. Tenslotte wisten in 2014 ook leerlingen van de 
Waterkant ons te vinden. 

Programma
In Westerpark was er onder leerlingen behoefte om binnen het thema Identiteit 
de onderwerpen ‘volwassen worden’ en ‘religie’ te behandelen. In serie lessen 
over volwassenheid werd door een leraar biologie uitleg gegeven over de fysieke 
veranderingen die in de puberteit plaatsvinden. In kleine groepjes werd onder 
begeleiding gesproken over verliefdheid en intimiteit. Door de opbouw in de lessen 
durfden de leerlingen open te zijn over hun gevoelens. Een grote doorbraak voor 
sommigen! Als afsluiting zijn we met de leerlingen naar NEMO geweest waar een 
tentoonstelling over de puberteit te zien was.

Het onderwerp religie is uitgebreid aan de orde gekomen tijdens de kerstperiode. 
Met de leerlingen bespraken we wat religie inhoudt, welke verschillende religies 
er zijn, en wat de uiterlijke kenmerken zijn die daarbij horen. De kinderen kregen 
als opdracht een woordspin te maken. Ze zaten daarbij in groepjes met leerlingen 
waar ze normaal gesproken niet mee omgaan. 

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basis onderwijs
Westerpark

49 49 90%

Voortgezet 
onderwijs 
Westerpark

28 37 90%
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Na dit onderdeel zijn we verder ingegaan op het jodendom en de islam. 
Om de leerlingen verder te informeren over de verschillende religies, bekeken we 
een documentaire en speelden we een quiz over wat we allemaal gezien hadden. 

Op Westerpark besteedden we in 2014 ook veel aandacht aan Burgerschap. 
Een aantal lessen ging over hoe er in verschillende culturen over bepaalde 
onderwerpen wordt gedacht. Dat hebben we gekoppeld aan de lessen over 
vrijheid (van meningsuiting) rondom 4 en 5 mei. In februari gaf een politicologe 
een gastles over hoe het bestuur van een land in elkaar zit en welke invloed 
burgers op het landsbestuur hebben. Hierop volgde speeddates met raadsleden 
van de gemeenteraad en stadsdeel West van PvdA, GroenLinks, VVD en SP. De 

leerlingen vroegen honderduit.  

Een andere bijzondere gastles was die van 
een kapitein werkend bij de Landmacht. 
Hij vertelde met veel foto’s en plaatjes wat 
de Landmacht precies inhoudt en welke 
functies er zijn. Doordat de kinderen vragen 
mochten stellen en een grote inbreng 
hadden, kwamen er verschillende discussies 
over actualiteiten op gang. Ook kwam de 
zin van oorlog voeren aan de orde. De 
kinderen deelden hun meningen met elkaar 

en onderbouwden deze met argumenten. Het 
was mooi te zien hoe kinderen zich bewust zijn van wat er in de wereld speelt. Ze 
vonden het ook zo leuk dat ze na afloop op de foto gingen met de gastspreker.

Marjolein Moorman: “Het begint 
bij onderwijs. Alle kinderen in Am-
sterdam moeten dezelfde kansen 
krijgen om hun talenten te ont-
wikkelen. Wat ik mooi vind aan de 
Weekend Academie, is dat kinde-
ren leren over verschillende beroe-
pen. Het is belangrijk dat ze zien 
wat ze kunnen worden en daarna 
hun eigen keuzes kunnen maken’’. 
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4e. Vestiging Bos en Lommer
Ouders weten de weg naar begeleiders en vestigingscoördinator in Bos en 
Lommer gemakkelijk te vinden: er was ook in 2014 weer veel contact. We 
konden ons volledig richten op het zo leuk en leerzaam mogelijk maken van 
het programma.

Samenwerking
Verreweg de meeste leerlingen van onze vestiging in Bos en Lommer gaan naar 
de Narcis Queridoschool. De samenwerking met deze school verloopt prettig, 
we weten elkaar goed te vinden voor voorlichting en om de voortgang van de 
leerlingen uit te wisselen. Hetzelfde kan gezegd worden van de andere scholen 
in de buurt, zoals de Bos en Lommerschool, de Tijl Uilenspiegelschool, de 
Paulusschool, El Amien en de Rosa Boekdrukker. Van deze laatste hebben we 
een aantal keer in 2014 gebruik mogen maken als het Wachterliedpaviljoen niet 
beschikbaar was. Alle scholen zijn op de hoogte (gesteld) van de voortgang van 
onze leerlingen.

In september verhuisden we van het Wachterliedpaviljoen naar het Landhuis voor 
de zaterdaggroep en op zondag naar het Buurtbeheerkantoor. Beide prettige 
locaties. We werken goed samen met de andere organisaties in het Landhuis om 
de leerlingen in deze wijk een divers programma aan te kunnen bieden.

Programma
De leerlingen in Bos en Lommer staan erg open voor creatieve activiteiten. De 
workshop van Jonge Sla (een multi-mediabureau) sloeg erg aan. De eerste les 
bestond uit het maken van een mindmap van je familie. In de les daarna mochten 
de leerlingen aan de slag met het maken van portretten van hun ouders. Daarbij 
leerden ze ook veel over de techniek van het fotograferen. De leerlingen brachten 
prachtig in beeld wat ze aan hun ouders bewonderen. Daarnaast is een les 
gegeven over hoe en waar je je stemgeluid kunt gebruiken. Hierop kregen de 
leerlingen de opdracht om aan te geven hoe je stemgeluid hoort te klinken als je 
bijvoorbeeld in de bibliotheek zit of op het voetbalveld staat. 
Daarna speelden ze een rollenspel waarbij ze moesten letten op hun houding. 

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basis onderwijs
Bos en Lommer

53 84 80%

Voortgezet 
onderwijs 
Bos en Lommer

25 29 81%
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Zo zagen wij dat een aantal leerlingen anders reageerden op elkaar als iemand 
bijvoorbeeld per ongeluk op hun voet stond. Door dit te bespreken met elkaar 
hebben de leerlingen geleerd hoe ze beter op een dergelijke situatie kunnen 
reageren in de toekomst.

De leerlingen in Bos en Lommer zijn ook op artistiek en sportief vlak actief geweest. 
Zo volgden zij het programma van de organisatie Blikopeners over kunst. Dit 
programma bestond uit een reeks van drie lessen. De eerste twee lessen vonden 
plaats op de Weekend Academie. Twee peer-educators lieten onze leerlingen 
kennis maken met kunst. De lessen waren afwisselend en interactief. De laatste les 
bestond uit een bezoek aan het Stedelijk Museum (de ene helft van de leerlingen) 
of het Rijksmuseum (de andere helft). Nooit eerder sloeg museumbezoek zo goed 
aan! De peer-educators deden het fantastisch. Door wat en hoe ze vertelden, 
bleven de leerlingen uit zichzelf lang kijken naar de kunstwerken. De dag werd 
afgesloten met een workshop van een kunstenaar, waarbij leerlingen zelf hun 
talent mochten laten zien. 

Op eigen initiatief hebben begeleiders in het voorjaar een sportdag georganiseerd. 
Voor de leerlingen was het heerlijk om hun energie de vrije loop te laten; voor de 
fanatiek deelnemende begeleiders was het erg leuk om de band met de leerlingen 
verder te versterken door in teams tegen elkaar te strijden.
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4f. Vestiging Kolenkit
De Weekend Academie Kolenkit zat tot voor kort in Scala aan de Bos en 
Lommerweg. Begin mei 2014 zijn we verhuisd naar het Buurtbeheerkantoor, 
een paar deuren verderop. Deze locatie is groter en heeft meer lokalen. 
Leerlingen kunnen nu rustiger werken, wat erg prettig is.

Samenwerking
De Kolenkitbuurt kent twee scholen: de Paulusschool en Bos en Lommerschool. 
De samenwerking met beide scholen verloopt erg prettig. We begeleiden ook 
leerlingen die in de Kolenkitbuurt wonen en op de Rosa Boekdrukkerschool, de 
Slootermeerschool, El Amien en de Tijl Uilenspiegel op school zitten: allemaal 
‘bekende’ scholen waar we ook op onze andere vestigingen leerlingen van 
begeleiden en waarmee we dus regelmatig contact hebben. 

Programma
Uit een in het vorige schooljaar gehouden onderzoek bleek dat kinderen zich niet 
altijd veilig voelen in de Kolenkitbuurt. Naar aanleiding daarvan hebben we in 
2014 activiteiten rondom het thema veiligheid in de wijk georganiseerd. Atelier 
Habitat heeft meerdere weken met de leerlingen op een zeer creatieve manier aan 
het onderwerp gewerkt. Met het materiaal dat daaruit voorkwam, hebben we in 
september een tentoonstelling in de bibliotheek ingericht. 
Zo konden alle buurtgenoten zien wat de kinderen vinden van de wijk en wat hun 
bijdragen zijn aan verbeteringen ervan. 

De leerlingen hebben ook zelf de tentoonstelling bezocht. Ze vonden het bijzonder 
hun werk en foto’s terug te zien in de bibliotheek. Na afloop kregen ze de 
gelegenheid met iemand van het stadsdeel te praten over de buurt. Veranderingen 
die ze het liefst terug zouden zien, waren nieuwe speeltuinen, verlichting in 
speeltuinen, hogere hekken bij voetbalkooien en zebrapaden. Aanvullend op deze 
lessenserie deden de leerlingen van de vestiging Kolenkit mee aan de landelijke 
schoonmaakactie Nederland Schoon, samen met de Gemeentereiniging. Want een 
schone buurt helpt óók mee aan een veilig gevoel.

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basisonderwijs 
Kolenkit 

45 69 90%

Voortgezet 
onderwijs  
Kolenkit 

32 36 85%
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Een ander belangrijk onderwerp dat naar voren kwam in het project 
Kinderparticipatie was een gezonde leefstijl. Veel kinderen in de Kolenkitbuurt 
eten ongezond en bewegen te weinig; 40% van hen is te zwaar. Ongezond eten 
moesten de kinderen weer terug naar huis nemen. Ouders zijn onmisbaar bij het 
veranderingsproces rondom een gezonde leefstijl. Samen met de GGD, stadsdeel 
West en een diëtiste organiseerden we daarom ook voor hen een bijeenkomst. 
De ouders gaven elkaar tips, en buurtmoeders verzorgden een gezonde lunch en 
vertelden hoe je gezonde producten aantrekkelijker kan maken voor je kind. 28 
ouders waren bij deze informatieochtend aanwezig en gingen met goede ideeën 
en goede moed weer naar huis.

Nieuw voor vestiging de Kolenkit was verder de samenwerking met de Nationale 
Jeugd Raad (NJR). Via de NJR hebben verschillende jongeren gastlessen gegeven 
over ‘waar komt je voedsel vandaan?’, ‘hoe is het om doof te zijn?’ en over ‘de 
millenniumdoelen’. 
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4g. Vestiging Haarlem
Dit najaar was Serious Request in Haarlem. Daaraan hebben we met de 
Weekend Academie aandacht besteed met een gastles van het Rode Kruis en 
een speciale sociale vaardigheidsles. De leerlingen hebben bovendien zelf een 
actie verzonnen hebben waarmee geld opgehaald is: ze zaten ook kort in de 
televisie-uitzending van Serious Request. Dit vonden ze zo leuk dat ze weer 
een actie op touw willen zetten.

Samenwerking
In Haarlem begeleiden we basisschoolleerlingen van met name de Wadden 
Molendijkschool, de Boerhaavedijkschool, de Piramideschool, de Don Bosco en de 
Meer. Onze leerlingen gaan verder naar de Wilgenschool en de Dreefschool. De 
leerlingen van de Hildebrandschool hebben ons via via weten te vinden. 

Onze VO-leerlingen zijn met name afkomstig van het Haarlem college en 
het Coornhert lyceum. Met het Haarlem college werken we al sinds de start 
van Weekend Academie in Haarlem naar beider tevredenheid  samen. Onze 
coördinatoren zijn in het voorjaar langs geweest om de voortgang van de 
leerlingen met de docenten te bespreken. Met het Coornhert lyceum zijn we 
in contact gekomen omdat we vorig jaar een aantal leerlingen van deze school 
begeleidden. Bij de kennismaking begin dit schooljaar stond deze school 
meteen open voor samenwerking. Die is erg prettig verlopen in 2014: school 
heeft meermaals leerlingen naar ons doorverwezen en we hebben uitgebreid 
(persoonlijk) contact gehad om informatie over de leerlingen uit te wisselen. Wij 
zijn hier erg blij mee, en ook de school geeft aan tevreden te zijn. Volgend jaar 
zetten we de samenwerking graag op deze voet voort. 

Programma
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014 kregen 
de leerlingen in Haarlem les over actief burgerschap. Begin maart kwamen er 
raadsleden van de PvdA, VVD en GroenLinks op bezoek. 

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basisonderwijs 
Haarlem 

46 72 79%

Voortgezet 
onderwijs  
Haarlem 

27 35 84%
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Ook wethouder onderwijs Jan Nieuwenburg was aanwezig. Leerlingen mochten 
telkens bij een ander raadslid aanschuiven en hem of haar het hemd van het lijf 
vragen. De leerlingen werden naar aanleiding van speeddates van lokale politici 
door de wethouder uitgenodigd naar het stadhuis te komen. Daar waren ze geen 
van allen ooit geweest. Het was een zeer geslaagde excursie. 

Tijdens de politiekdagen in het najaar hebben wij ons voorbereid op het bezoek 
van een wethouder dat in januari 2015 zal gaan plaatsvinden. De leerlingen 
hebben geleerd wat het verschil is tussen een democratie en een dictatuur, hoe 
de parlementaire democratie van Nederland werkt, en wat een politieke partij 
is en wat voor standpunten deze kan hebben. Ook hebben wij besproken welke 
belangrijke kwaliteiten en rollen er nodig zijn binnen een partij. Wat maakt een 
partijleider een goede leider en waarom zijn er ook creatieve partijleden nodig? 

Vervolgens zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het oprichten van hun 
eigen politieke partijen. Begin november hebben drie partijen hun eigen 
campagneposter gemaakt en hun eigen campagnefilmpje opgenomen. De 
leerlingen hebben niet alleen veel geleerd over het onderwerp politiek, zij hebben 
ook nagedacht over hun eigen kwaliteiten en over de kwaliteiten van anderen. 

Ook werd er enthousiast gereageerd op de andere gastlessen. De leerlingen 
mochten de toga van een advocaat aantrekken, bij de gastles van de 
productiemanager van Tata Steel konden ze een beschermende helm opzetten, en 
een financieel directeur zette ze aan het rekenen. Door de diversiteit kwam er veel 
aan bod. Veel leerlingen hadden zelf nog nooit aan deze beroepen gedacht. 

De leerlingen in Haarlem hebben een grote verscheidenheid aan gastlessen 
genoten. Waar tot februari 2104 Bedrijf en 

Samenleving de gastlessen verzorgde, 
doet sindsdien de Rotary dat voor een 

groot deel. We zijn erg blij met deze 
samenwerking. 
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4h. Vestiging Almere
In Almere zijn we de afgelopen drie jaar bijzonder sterk gegroeid. Het getuigt 
ervan dat leerlingen tevreden zijn over de Weekend Academie en dat onze 
naamsbekendheid groeit. Daarnaast zijn we voor het derde jaar deelnemer 
aan het Extra handen in de klas-project. De Weekend Academie is een 
duidelijke plek geworden waar leerlingen uit heel Almere meer uit zichzelf 
kunnen halen. 

Samenwerking
Onze basisschoolleerlingen zijn afkomstig van meer dan twintig scholen verspreid 
door de hele stad. Vaak horen leerlingen en ouders van ons als we voorlichting 
geven op of worden doorverwezen door hun school. Maar vaak ook merken 
we dat zij via via bij ons terechtkomen. De meeste leerlingen hebben we van 
de Kameleon, Polygoon, Argonaut, de Ichtus, Al Iman en het Meesterwerk. 
Daarnaast zijn we goed bekend met en bij de Duizendpoot, de Goede Herder en de 
Caleidoscoop. Deze, maar ook andere voor ons wat kleinere scholen zoals Digitalis, 
het Samenspel en de Omnibus, hebben we in het voorjaar geïnformeerd over de 
voortgang van de leerlingen. 

De meeste van onze VO-leerlingen zijn afkomstig van het Baken stad college. 
Deze school stelt al sinds de start van Weekend Academie Almere haar locatie 
aan ons beschikbaar. De lijntjes met deze school zijn kort en dat werkt fijn. In 
juni hebben we de samenwerking uitgebreid geëvalueerd en samen gekeken 
wat we in het nieuwe schooljaar verder kunnen verbeteren. De schoolleiding gaf 
aan erg geholpen te zijn als wij meteen al in het begin van het jaar informatie 
over brugklasleerlingen met hen kunnen uitwisselen. Voor het Baken zijn deze 
leerlingen immers nieuw, terwijl ze bij ons al een jaar of meer in de BO-groep 
hebben meegedraaid. Dit hebben we gedaan; we dragen graag ons steentje bij 
aan een goede overdracht van deze leerlingen. Naast het Baken stad college 
begeleiden we leerlingen van Baken Park en Helen Parkhurst. 

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basis onderwijs
Almere

60 91 86%

Voortgezet 
onderwijs 
Almere

21 42 84%
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Programma
In februari en maart hebben onze leerlingen enkele weken lessen gevolgd over 
politiek, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Het absolute hoogtepunt 
was de gastles die de raadsleden van de PvdA, VVD, SP en D66 gaven aan de 
leerlingen. Die gingen onder leiding van Ernest van der Linden (D66) eerst zelf aan 
de slag met het opstellen van partijprogramma’s rondom het thema ‘opgroeien 
en leren in jouw buurt’. En net als in de echte gemeenteraad werd er over de 
verschillende standpunten vergaderd op de politieke markt, gedebatteerd en vond 
er een stemming plaats. Met deze ervaring en hun standpunten op zak gingen de 
leerlingen vervolgens in groepjes om beurten met leden uit de politiek in gesprek. 
Ter afsluiting overhandigden de leerlingen een kaart met hun standpunten 
aan wethouder René Peeters. Meer geld voor groen en onderwijs en hulp voor 
jongeren bij zoeken van (bij)banen was onder meer hun boodschap.

In november gaf burgermeester Annemarie Jorritsma een gastles op de Weekend 
Academie. Zij is met de leerlingen in gesprek gegaan over een aantal actuele 
kwesties die spelen in de gemeente. Zo had zij een paar stellingen waar ze 
feedback op wilde en mochten de kinderen vragen aan haar stellen.

Naast politiek zijn er een heleboel andere onderwerpen aan bod gekomen 
tijdens het Talentenuur in Almere. Een sociale vaardigheidsles die de leerlingen 
bijgebleven is, ging over het hebben van een handicap. In twee lessen leerden 
leerlingen over wat het is om daarmee te leven, welke handicaps mensen 
kunnen hebben, en hoe mensen met een handicap worden gezien. Door middel 
van opdrachten konden leerlingen zelf handicaps ervaren. Ze vonden het zo 
interessant dat we daarna nog een les hebben gegeven over het thema ‘anders 
zijn’ in meer brede zin. In deze les vertelden 
leerlingen openhartig in welk opzicht zij 
vonden dat ze anders waren dan andere 
kinderen. Zij kregen hiervoor veel 
respect van de andere leerlingen en 
van de begeleiders.

Uniek was ook de excursie naar 
het Museum voor Beeld en 
Geluid. Leerlingen vonden het 
ontzettend leuk om met de 
trein te reizen naar Hilversum. 
In het museum kregen zij een 
rondleiding waarbij zij veel 
interactieve spelletjes konden 
doen. Vol indrukken keerden zij 
weer huiswaarts. 
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Niets leukers dan knutselen: dubbel als er in het knutselen een heuse 
samenwerkingsopdracht schuil gaat. De opdracht was in een drietal een brug 
bouwen tussen twee tafeltjes die vijftig centimeter uit elkaar stonden: met niks 
anders dan rietjes, satéprikkers en plakband. Snel werd duidelijk dat een goede 
taakverdeling, planning en een gezamenlijke uitvoering hoge noodzaak waren. 
Uiteindelijk moest er een dik woordenboek minstens tien seconden op blijven 
liggen. Dit is ieder groepje gelukt.
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4i. Vestiging Utrecht
In Utrecht zagen we ook in 2014 een positieve lijn. In samenwerking 
met Youké boden we ouders  aanvullende hulp aan in de vorm van 
informatiebijeenkomsten en oudertrainingen waarbij opgroeien en leren 
centraal stonden. Doel was hen op interactieve wijze te laten zien welke rol 
zij kunnen vervullen bij het ondersteunen van hun kind in het leerproces.

Samenwerking
We hebben veel leerlingen van basisschool de Piramide (twee locaties), Prinses 
Margriet, basisschool Het Rieten Dak en de Cleophasschool in Utrecht. Ook met 
de Marcussschool en Aboe Da’oedschool zijn de banden aangehaald. Afgelopen 
jaar zijn we langs geweest bij Piramide 1 voor leerlingenoverleg en een bezoek 
aan de klas, zodat we zien hoe er op de Piramide lesgegeven wordt. Ook met de 
Cleopasschool hebben we afgelopen jaar uitgebreid contact gehad. Op Piramide 2, 
Het Rieten Dak en de Prinses Margriet hebben we met leerkrachten en de IB’er de 
verschillende leerlingen doorgesproken. In juli hebben we kennis gemaakt met de 
nieuwe directeur van de Prinses Margriet school.  

VO-scholen hebben we via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang van 
onze leerlingen. Met het Globe college hebben we aan het einde van het schooljaar 
afspraken gemaakt over werving voor het nieuwe schooljaar. Op het Wellant waren 
we in juni bij de ouderbijeenkomst voor nieuwe leerlingen van de school aanwezig 
om ouders te vertellen over ons programma. Verder hebben we met het Bonifatius 
College en het Gerard Rietveld College afspraken gemaakt voor het nieuwe 
schooljaar. 

Programma
Voor de leerlingen was het programma in 2014 uitdagend en gevarieerd. Het 
thema politiek is uitgebreid aan bod gekomen. Yvonne Kemmerling, wethouder 
in Soest, heeft onze leerlingen zelfs twee gastlessen gegeven. De eerste ging over 
het bedenken van een politieke partij met eigen standpunten. Tijdens de tweede 
gastles organiseerde zij heuse verkiezingen op de Weekend Academie. 

Aantal leerlingen 
1e halfjaar 2014

Totaal aantal 
leerlingen 2014

% Ouderopkomst 
2014

Basis onderwijs
Utrecht

62 75 92%

Voortgezet 
onderwijs 
Utrecht

25 35 93%



40

Ook was er een gastles van Lucas van Gils (finalist in het TV programma De nieuwe 
premier van Nederland) over opgroeien als straatschoffie en doelen vinden en 
najagen. Een gepassioneerd en inspirerend verhaal. In maart kwamen raadsleden 
van D66, PVDA en VVD naar de Weekend Academie. Aan het einde van de les 
overhandigden de leerlingen hen hun eigen dromen voor Utrecht. 

Mooie ervaringen beleefden leerlingen ook tijdens de excursies. Indrukwekkend 
was de rondleiding door de stad, verzorgd door oud-daklozen en verslaafden. 
Leerlingen leerden hierdoor een hele andere kant van het leven (in Utrecht) 
kennen. Totaal anders was het voor ze om de Domtoren te beklimmen en Utrecht 
van bovenaf te bekijken. 

Op het gebied van sociale vaardigheden hebben we in Utrecht veel aandacht 
besteed aan het geven en ontvangen van complimenten. Erg leuk was ook de 
les over ruilen. Leerlingen kregen de opdracht om in de wijk een appel te ruilen 
tegen andere (grotere) voorwerpen. Deze les paste helemaal in de huidige trend 
om te delen en ruilen in plaats van te bezitten. Leerlingen werkten aan hun 
presentatievaardigheden door vreemden te benaderen, en duidelijk te vertellen 
wie ze waren en wat hun bedoeling was.

Ook de les over samenwerken en bewust worden van geld was zeer geslaagd. 
Hierin moesten de leerlingen zelf een villa maken. De villa had nog helemaal 
niets en het gehele interieur moest nog worden gekozen. De leerlingen kregen 
geld dat ze eerst nog moesten uitknippen. Waarde: € 4.850,-. Ook kregen ze een 
lijst waaruit ze spullen mochten kiezen met prijzen erbij. Voor kinderen die van 
rekenen houden, was het optellen van alle bedragen een mooie activiteit. De 
groep 6-leerlingen zette zich aan het uitknippen van het geld. Creatieve leerlingen 

tekenden de gekochte spullen. Zo ontstond er 
vanzelf een goede taakverdeling binnen de 

groep. De leerlingen leerden door middel 
van het samenwerken en overleggen. 

Bovendien moesten ze nadenken 
over de noodzaak van sommige 

dingen. Ze waren erg enthousiast 
en gingen met elkaar in overleg. 
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5. Toekomst
Wij zijn bijzonder opgetogen over het feit dat in 2014 meer leerlingen dan ooit 
het beste uit zichzelf haalden op de Weekend Academie en dat ook de Ouder 
en Kind Academie zo succesvol was.

Tot 2018 willen we op de volgende manier werken aan het vergroten van de 
kansen van onze leerlingen op een positieve toekomst.

• Door te werken aan hun leerplezier: omdat leerlingen zich hierdoor blijven ont-
wikkelen en zich verbinden met hun omgeving.

• Door te werken aan hun zelfvertrouwen: omdat zelfvertrouwen ervoor zorgt dat 
je kansen ziet en durft te pakken.

• Door hun ouders bij onze activiteiten te betrekken: omdat ouders hun kinderen 
als rolmodel kunnen inspireren en stimuleren in hun ontwikkeling.

• Door intensief contact met rolmodellen te onderhouden: omdat rolmodellen 
kinderen inspireren hun dromen waar te maken en hen hierbij op weg kunnen 
helpen.

• Door onze kennis en ervaring met anderen te delen: omdat we willen dat ieder 
kind gelijke kansen heeft.

• Door vernieuwend te zijn: omdat we willen blijven aansluiten op de maatschap-
pelijke ontwikkelingen en de behoeften van de leerlingen.

Ook het komende jaar gaan we dóór met het vormgeven aan deze ambities. 
Natuurlijk kan dat niet zonder uw steun. Wij nodigen u daarom van harte uit 
de handen ineen te slaan om samen met ons het beste uit onze huidige en 
toekomstige leerlingen en ouders te halen!
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Bijlage: samenwerkingspartners
De Weekend Academie werkt met veel organisaties samen voor wat betreft 
het programma, voor advies of financiële middelen.

Partners in het programma 
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 Bedrijf en Samenleving in Haarlem en Eiffel. 
In Osdorp hebben de leerlingen les in het Talentenhuis. We werken regelmatig 
samen met andere organisaties in het pand samen aan projecten. Zo hebben 
onze leerlingen deelgenomen aan activiteiten van Bureau Barel en organiseren 
we in de zomervakanties samen met de Talentenschool en 4West twee fantastisch 
leuke zomerweken. In de eerste week kunnen leerlingen vijf dagen lang aan allerlei 
activiteiten meedoen, waaronder sport en spel, natuur, circus, dans en theater. 
Daarbij wordt samengewerkt met onder andere De Natureluur, Circus Elleboog en 
Sciandri. In de tweede week kunnen leerlingen 5 dagen mee op kamp.

Voorbeelden van samenwerkingspartners op programmagebied zijn:

• Atelier Habitat
• Diversion
• Jonge Sla
• Nederlandse Jeugd Raad
• Eiffel 
• Bureau Barel
• Blikopeners

Financiële steun

Voor financiële steun en expertise kon de Weekend Academie in 2014  
terecht bij:

• Gemeente Amsterdam, stadsdelen West en Nieuw-West
• Gemeente Haarlem
• Gemeente Almere
• Stichting Kinderpostzegels Nederland
• Stichting Boschuysen 
• Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
• Stichting het R.C Maagdenhuis
• Stichting Theodora Boasson
• Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
• Stichting Zonnige Jeugd
• Janivo Stichting
• Rotary club Amsterdam/Stichting Rotarkids CCJA
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• VSB fonds
• Oranjefonds
• Oranjefonds/Fonds Bayer
• Skanfonds
• Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser
• Van Baaren Stichting
• Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis
• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
• Fonds voor Sociale Initiatieven Stichting Steunfonds bja-cow
• Ymere
• Knr
• Dr. Hofstee stichting
• Eiffel Foundation
• Rabobank Amsterdam
• Stichting Medemens
• Ars Donandi
• Charity Stichting Rob Beers
• PWC 
• Madurodam
• Stichting Hulp na Onderzoek
• J.C. Ruigrok stichting
• Stichting Sionshulp
• Fiep Westendorp Foundation
• Stichting Mundo Crastino Melio
• Sint Jacobs Godshuis

Raad van Advies
De leden van de Raad van Advies denken geheel op vrijwillige basis mee met het 
management over uitbreiding en doorontwikkeling van de Weekend Academie. 

Hogescholen:
• Hogeschool van Amsterdam
• Hogeschool Inholland Amsterdam
• Hogeschool Inholland Haarlem
• Hogeschool Inholland Alkmaar
• Windesheim Flevoland
• Hogeschool Utrecht

Universiteiten:
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• Universiteit van Amsterdam
• Amsterdam University College
• Nyenrode New Business School

Vrijwilligersorganisaties:
• Vrijwilligerscentrale
• Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
• Nederland Cares (Amsterdam, Haarlem en Utrecht) 

Training:
• TrainInn
• Metathese
• Vrijwilligers Centrale 
• &Samhoud

Partners Ouder en Kind Academie

Voorbeelden van samenwerkingspartners Ouder en Kind Academie

• Samen Doen
• Altra
• Ouder en Kind Centrum
• Vrouwen Academie
• Bos en Lommerschool 
• Basisschool de springplank
• Fresh in de Les
• Stichting VoorUit
• Academie van de Stad
• Eigenwijks 
• Timotheus school
• Comenius Lyceum 
• Meridiaan Lyceum
• Mundus College
• Marcantie College



www.weekendacademie.nl


