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 1. Nieuwe vrienden, nauwe banden
Alsof wij, de Weekend Academie, het alleen kunnen doen: onmogelijk natuurlijk! 
Om meer uit jongeren te halen, om ze zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige, 
verantwoordelijke individuen, zijn zoveel andere mensen en partijen nodig!

Met voorop uiteraard hun ouders. En pal daarna de scholen. Niet te vergeten 
welzijns- en andere maatschappelijke organisaties. Wetenschappers ook. 
En natuurlijk subsidieverstrekkers en fondsen. Allemaal partijen waarmee 
de Weekend Academie de banden in 2018 aanhaalde. Waarmee we nieuwe 
partnerschappen aangingen. En waarmee we ons aanbod versterkten en 
uitbreidden.

Denkt u bijvoorbeeld aan De Grote Oversteek. In 2017 nog een pilot, in 2018 werd 
het coachen van kinderen en ouders bij de overstap van basis- naar middelbare 
school een groot succes.  Ook Haarlem deed hier het afgelopen jaar aan mee, 
onder meer met een school voor nieuwkomers. En in Amsterdam Noord meldde 
het speciaal onderwijs zich voor het programma aan.

Verder hebben we in 2018 nog meer ingezet op ouderbetrokkenheid. Niet alleen 
met De Grote Oversteek maar ook met Startcoaching. Zo versterkten we de 
driehoek kind-school-ouders – misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor 
een succesvolle (school)carrière van jongeren.

Enfi n, leest u in het hoofdstuk Ontwikkelingen in 2018 op welke terreinen en met 
wie we nog meer nieuwe verbindingen zijn aangegaan. In de hoofdstukken daarna 
komen we wat meer in detail op de resultaten van ons werk terug. Resultaten die 
we zonder mensen zoals u, lezer van dit jaarverslag op dit moment, nooit hadden 
gerealiseerd. Dank daarvoor dus, namens alle kinderen, ouders en gezinnen voor 
wie de Weekend Academie het afgelopen jaar zoveel mocht betekenen.

Oguz Dulkadir
Directeur Weekend Academie
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2. De Weekend Academie in 2018 samengevat
De Weekend Academie helpt gemotiveerde jongeren van tien tot zestien jaar bij het 
verbeteren van hun studieprestaties en -vaardigheden, en het ontwikkelen van hun 
talenten, sociale competenties en persoonlijke identiteit. Daarnaast bieden we ouders 
handvatten aan waarmee ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van 
hun kind. Zo versterken we de driehoek van kind-school-ouders, en vergroten we de 
kansen van jongeren in de maatschappij.

1.072 jongeren en 129 scholen BO en VO 
In totaal namen in 2018 1.072 jongeren deel aan één van onze programma’s: 
916 in Amsterdam, 52 in Haarlem en 104 in Almere. Zij waren afkomstig van 129 
verschillende BO en VO scholen. 

60 gezinnen
Vanuit onze Gezinsacademie in de Amsterdamse wijken Bos en Lommer en de 
Baarsjes coachten we 60 gezinnen. 

125 deelnemers Startcoaching
Aan Startcoaching namen in 2018 125 jongeren en hun ouders deel. 

111 Grote Overstekers
In 2018 bedroeg het aantal kinderen dat aan De Grote Oversteek meedeed 111. 

75 nieuwkomerskinderen
Het nieuwe project Ontdek je Nieuwe Wereld is gevolgd door 75 
nieuwkomerskinderen en hun ouders; 7 gezinnen volgden een coachingstraject 
aan huis.

43 kinderen voor We Can
In 2018 hebben 43 kinderen in de Amsterdamse buurt Bos en Lommer begeleiding 
gekregen binnen het nieuwe project We Can.

32 jongeren bij OBA
In het kader van de pilot Studiebegeleiding OBA werkten in de opstartfase 32 
jongeren onder begeleiding van een coach aan hun studievaardigheden.
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3. Belangrijkste ontwikkelingen in 2018 
Pilots werden programma’s, programma’s werden uitgebreid, deelnemers – zowel 
jongeren als ouders - namen toe. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen van de 
Weekend Academie in 2018 hier voor u op een rij.

Grote Oversteek in Haarlem én voor nieuwe doelgroepen
De Grote Oversteek, dat kinderen en ouders coacht bij de overstap van de 
basisschool naar het voortgezet onderwijs, is in het najaar van 2018 ook van start 
gegaan in Haarlem. Onder andere in de Internationale Taalklas, die onderwijs 
verzorgt aan nieuwkomers. En in Amsterdam Noord doet sinds dit jaar een 
basisschool voor speciaal onderwijs mee. 

Kritisch denken met de Verhalenfabriek
De Verhalenfabriek is voor het tweede jaar onze 
leverancier van aansprekende begrijpend lezen teksten 
voor de kinderen van tien tot twaalf jaar. Elke week is er 
een nieuwe tekst, met vragen en opdrachten om de 
tekst te bespreken. De teksten sluiten aan bij de 
thema’s zoals ‘omgaan met geld’ (zie ook hierna) of 
de actualiteit, en nodigen uit tot kritisch denken.

Nieuwkomers wegwijs maken
Ontdek je Nieuwe Wereld kende in 2018 een voort -
varende start. Dit driejarige project, waarin de Weekend 
Academie samenwerkt met Pharos en Inholland, richt zich 
op kinderen en hun ouders die nieuw zijn in Nederland. Doel: 
hen op een ervaringsgerichte manier kennis laten maken met 
ons land. We zijn onder andere het Oranjefonds, het R.C. Maagdenhuis, 
KNR PIN, en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden zeer erkentelijk voor 
hun steun aan het programma.

Leren leren in de bieb
Rabobank Amsterdam, de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) en de 
Weekend Academie kwamen in 2018 overeen om in 2019 te beginnen met de 
pilot Studiebegeleiding in de OBA . Met dit programma bieden we jongeren uit de 
onderbouw van het VO studiebegeleiding in de rustige omgeving van de bibliotheek 
aan. Het draait vooral om ‘leren leren’. Dank aan Rabobank Amsterdam, het 
Oranjefonds en het Fonds voor Sociale Initiatieven voor de fi nanciering. 

Go for Fit
2018 was het derde jaar van Fit@WeekendAcademie. Binnen dit driejarig project, 
gefi nancierd door Fonds NutsOhra, werken we aan verbetering van de ervaren 
gezondheid bij de leerlingen en de ouders. Gezond eten en drinken, bewegen en 
ontspannen staan structureel op het programma van de Weekend Academie en zijn 
aandachtspunten tijdens de coaching van ouders.
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Omgaan met geld
We hebben onze samenwerking met 
Moneyschool in 2018 verder uitgebreid. 
In het schooljaar 2018-2019 volgden 
en volgen alle deelnemers aan ons 
jongerenprogramma een activiteitenreeks 
over het leren omgaan met geld. Ook traint 
Moneyschool onze coördinatoren zodat 
die het programma op hun eigen vestiging 
kunnen uitvoeren.

Van de straat
In de Amsterdamse wijk Bos en Lommer 
voerden we voor het eerst We Can 
uit. Met dit project willen we moeilijk 
bereikbare jongeren ‘van de straat halen’ 
om ze op een laagdrempelige manier voor 
huiswerkondersteuning te motiveren en te 
interesseren. Liefst met betrokkenheid van 
hun ouders.

Werken met ontwikkeldoelen
Nieuw in 2018 was het werken 
met ontwikkeldoelen bij het 
jongerenprogramma. Elk kind heeft 
met zijn ouder(s) en een begeleider 
meerdere items gekozen waarin 
het beter wilde worden. Dit kon een 
studie- of een sociale vaardigheid zijn.

Cultuur: leuk!
Dankzij een subsidie van het 
ministerie van Sociale Zaken konden 
we met de kinderen meerdere keren 
op een culturele excursie. 
Zo maakten ze (onder meer) kennis 
met fotografi emuseum FOAM, het 
Amsterdam Museum, en diverse 
instrumenten en muziekstijlen bij de 
muziekschool. Ze keken achter de 
schermen bij de Stadsschouwburg. 
Of ze maakten een dansvoorstelling 
mee in het theater.
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4. Ons jongerenprogramma
Het jongerenprogramma van de Weekend Academie kent in alle vestigingen dezelfde 
opzet. Met uitzondering van de schoolvakanties volgen de deelnemers wekelijks een 
vast programma, bestaande uit huiswerkbegeleiding (Train your Brain), persoonlijke en 
maatschappelijke ontwikkeling (Dare to Dream), en sport en ontspanning (Be Active).

Zo gaan we met elkaar om
Aan de pedagogische aanpak van ons jongerenprogramma ligt de gedachte 
van de Vreedzame wijk ten grondslag. Daarin staat het creëren van een veilig 
groepsklimaat waarin ieder zich gezien en gehoord weet centraal. We benaderen 
de jongeren en ouders positief en gaan uit van hun eigen kracht. We begroeten 
alle jongeren met een hand en starten met een rondje ‘hoe is het met iedereen’. 
Zo komen de begeleiders erachter of de jongeren iets kwijt willen. Dat is ook 
de houding van de jongeren naar elkaar toe. Dit werkt ontspannend en helpt 
eventuele confl icten op te lossen.

Eerst de huiswerkbegeleiding
Onder de noemer Train your Brain helpen we kinderen bij hun huiswerk. 
Ze werken in kleine groepjes aan begrijpend lezen via teksten van de Verhalen-
fabriek, en ontwikkelen gaandeweg hun executieve en studievaardigheden. 
Denk hierbij aan organiseren en plannen, beter concentreren, of het samenvatten 
van een tekst. Nieuw in 2018 waren de ontwikkeldoelen, door de kinderen zelf op 
papier gezet, tijdens een kennismakingsgesprek met een ouder en de begeleider. 
Daar konden ze gedurende het jaar naartoe werken. Daardoor verliepen ook de 
voortgangsgesprekken gestructureerder.
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Een kind: “Ik ben goed in 
rekenen. Dat zegt de juf 
ook. Maar verhaalsommen 
vind ik echt lastig. Daarmee 
wil ik oefenen.” 

Een begeleider: “Meerdere kinderen 
hadden moeite zich te concentreren. 
Hoe konden we ze helpen? Opvallend 
genoeg was niet ieder kind gebaat 
bij dezelfde aanpak. De een kon het 
beste apart zitten, de tweede leerde 
goed met muziek op, en de derde had 
motivatie nodig via beloningen.” 

Voorbeelden van persoonlijke doelen?
Van ‘ik wil leren vijftien minuten zelfstandig aan een taak te werken’ tot ‘ik wil een 
boekverslag leren maken’. Van ‘ik wil oefenen in het maken van samenvattingen’ 
tot ‘ik wil mijn huiswerk beter leren plannen’. Van ‘ik wil leren klokkijken’ tot ‘ik wil 
beter kunnen presenteren in de groep’. En van ‘ik wil omgaan met mijn boosheid’ 
tot ‘ik wil Engelse woordjes leren’.

Dan ontwikkeling en beroepsoriëntatie 
Bij Dare to Dream besteden we aandacht aan de maatschappij, persoonlijke 
ontwikkeling en beroepsoriëntatie. In dit kader vonden in 2018 gastlessen, 
workshops en excursies plaats en ontwikkelden we activiteiten rondom de thema’s 
identiteit (welke talenten heb je, welke wil je ontwikkelen?), communicatie (over 
debatteren, reclame, en sociale en offl  ine media), Go for Fit (een gezonde leefstijl) 
en Omgaan met geld. 

Voorbeelden?
De Weekend Academie heeft zoveel vestigingen, we zullen ons wat dit jaarverslag 
betreft beperken tot:
• Presentaties van een fysiotherapeut, advocaat, basketballer, mondhygiënist, 

tijdschriftenmaker, politieagent, actrice, Olympisch roeister, judoleraar, piloot (en 
nog veel meer). 

• Workshops van Plastic Whale, Unicef, de Animatiebus, Stichting 4West, de 
Talentenschool, Moneyschool, Keet Smakelijk, WarChild, Dance Court, Kunstlinie 
Almere Flevoland, Kids Eiland, Making Music, Beats ’n drums (en nog veel meer).

• Excursies naar Muiderslot, de Amsterdamse grachten, Stadsschouwburg, Nemo, 
Klimhal Amsterdam, FOAM, Molen de Adriaan, Teylers Museum (en nog veel meer).
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Een workshop uitgelicht:
In de muziekworkshop van Aslan leerden jongeren in een korte tijd akkoorden te 
spelen op klankstaven. Ze waren zo enthousiast dat ze bijna niet zonder muziek 
te maken hun klankstaaf vasthielden. Door de aan de staven gebonden kaartjes 
met kleuren wist iedereen wanneer hij of zij de noot moest spelen. Wanneer drie 
klankstaven tegelijk werden gespeeld, ontstond een akkoord. Degenen zonder 
klankstaaf zongen mee met Count on me van Bruno Mars. Aan het einde van het 
thema-uur speelden en zongen ze het nummer gezamenlijk.

Een kind na de presentatie van een professionele roeicoach:
“Ik wil graag profvoetballer worden en mijn school afmaken. Dit kan dus prima 
tegelijk als ik maar hard mijn best doe.”

Een deelnemer naar aanleiding van een workshop over non-verbale communicatie:
“Je kan iemand dus blij maken met een peace-teken of een duim omhoog zonder 
iets te zeggen.”

Een reactie op de workshop van Moneyschool:
“Ik ga sparen en niet meteen al mijn zakgeld uitgeven. Want soms wil ik iets kopen 
en is mijn zakgeld op.”

Afsluiten met Be Active 
Elke week wordt het laatste deel van het programma afgesloten met een sportieve 
activiteit. Daarin is veel aandacht voor een gezonde leefstijl. Binnen dit onderdeel 
draait het ook om samenwerken en omgaan met winnen en verliezen. Dit zijn 
immers belangrijke sociale competenties. De kinderen genoten er ook in 2018 
weer van om hun energie kwijt te kunnen en keken enorm naar Be Active uit!
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Nieuw: We Can
Een apart programma binnen het jongerendeel, is We Can. In 2018 voerden 
we het voor het eerst en alleen uit in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. 
Daar zijn 43 kinderen met hun ouders begeleid. Niet de makkelijkste jongeren: 
zie die maar eens te motiveren voor huiswerkondersteuning. Daartoe deed de 
We Can-coach wekelijks mee met activiteiten van jongerenwerkers van DOCK. 
Zo kwam hij in contact met de jongeren en kon hij hen op een laagdrempelige 
manier voor de ondersteuning interesseren. Vervolgens slaagde hij er ook in de 
huiswerkbegeleiding te geven.

Ouderbetrokkenheid bij het jongerenprogramma
We weten uit ervaring en onderzoek dat de betrokkenheid van ouders bij 
(de schoolcarrière van) hun kinderen van groot belang is. Daarom hechten we 
eraan een goed contact met ouders te hebben en regelmatig met hen te spreken 
over de deelname van hun kind aan de Weekend Academie. Driemaal per jaar 
vindt er een offi  cieel gesprek plaats met ouders. Maar natuurlijk is er tussendoor 
ook altijd gelegenheid voor ouders om met onze begeleiders te spreken. 

Hoe belangrijk ouders én rolmodellen zijn?
Tijdens een eindgesprek vertelde een vader dat hij echt blij is met de Weekend 
Academie. Hij zag ook veel vooruitgang op school bij zijn kind en kreeg dit ook 
van school teruggekoppeld. Daarnaast vertelde hij dat zijn zoon geen ruzies meer 
maakte met andere kinderen. De begeleidster van de Weekend Academie had het 
kind namelijk geleerd van de situatie weg te lopen als hij boos werd. Even diep 
ademhalen en tot tien tellen, zo kom je weer tot jezelf. Dat had haar ook zo goed 
geholpen. De jongen had goed geluisterd: rolmodelschap werkt!

De vader tot slot: “Bedankt voor al 
jullie werk. Mijn kind voelt zich echt 
thuis bij de Weekend Academie!” 
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5. Voor de nieuwkomers
Ontdek je Nieuwe Wereld is de naam van ons in 2018 gestarte project voor kinderen 
(van tien tot twaalf jaar) en hun ouders die nieuw zijn in Nederland – in dit geval 
Amsterdam. De deelnemers komen uit alle delen van de wereld. Drie groepen kinderen 
volgden eenmaal per week na schooltijd een drie uur durend programma. De locatie 
wisselde: meestal trokken we erop uit.

Wie deden mee?
Voor de zomervakantie namen dertig kinderen deel aan Ontdek je Nieuwe Wereld; 
na de zomervakantie startten we met 45 deelnemers. De kinderen doen in principe 
mee tot de zomervakantie 2019. Maar omdat er binnen de doelgroep relatief veel 
wordt verhuisd (voor werk, naar een ander AZC, of bijvoorbeeld bij het verkrijgen 
van een status) zal er nog veel in- en uitstroom plaatsvinden. 

Zelfredzamer en de taal leren 
De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het verkleinen van de 
kennisachterstand van de nieuwkomers, vergroten van hun zelfredzaamheid, 
en het leren van de Nederlandse taal in een ervaringscontext: in de praktijk dus. 
Daarom trekken we er voortdurend op uit. Daarnaast willen we, samen met 
Pharos en Inholland, de aanpak van Ontdek je Nieuwe Wereld ontwikkelen tot een 
methodiek die ook door andere organisaties kan worden gebruikt. 
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Het programma voor de kinderen 
Ieder kind heeft een werkboek met een persoonlijk landschap. Gedurende het 
programma wordt het eigen landschap verder ontdekt en vergroot met ervaringen 
in fi lmpjes en foto’s. Zo krijgt de nieuwe wereld van het kind steeds meer vorm. 
Ook ouders kunnen zo goed zien wat hun kind beleefd heeft en Nederland 
ontdekken door de ogen van hun kind. Het verrijken van de Nederlandse taal 
staat naast een veilige omgeving centraal bij elke activiteit. Daarnaast regelen we 
workshops en gastlessen op de vaste programmalocatie van het Talentenhuis.

Voorbeelden van het ontdekkingsprogramma? 
• speurtocht in de buurt en gebruik leren maken van het openbaar vervoer;
• kennismaken met de manier van leven in Nederland;
• op onderzoek in de gezondheidszorg in Nederland; 
• leren fi etsen; 
• met geld leren omgaan;
• kennismaken met (Nederlandse) 

sporten, cultuur en beroepen. 

Voorbeelden van workshops en excursies?
• uitstapjes naar en gastlessen van de brandweer, politie, tandarts, een 

restaurant;
• excursies naar stadsboerderij Osdorp, de Molen van Sloten, de schaatsbaan;
• workshops dans en koken, kennismaken met allerlei beroepen in het 

Ambachtslab. 

Een kind: “Het was heel leuk om het 
werk van de politie te zien. Ik wil later 
ook politieagent zijn.” 

Een kind: “Hier was leuk, omdat ik 
weet nu waar woon ik, waar is het 
centrum van Amsterdam, waar mijn 
school woont en all this.”

En een ouder: “Mijn kind neemt de 
verhalen van jullie mee. Na de gastles 
van de tandartsen kwam hij enthousiast 
thuis en leerde ons opnieuw hoe je juist je 
tanden moet poetsen en wat belangrijk is.” 
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Het programma voor de ouders 
We communiceren wekelijks met de ouders via een groeps- of individuele app met 
foto’s en video’s over ons programma. Zo kunnen ze met hun kind over de dag 
napraten. Daarnaast sturen we ze informatie over verschillende (gratis) activiteiten 
voor kinderen en ouders die in de buurt plaatsvinden - bijvoorbeeld tijdens 
schoolvakanties, sinterklaas of Koningsdag. De afgelopen tien maanden hebben 
we vijf ouderbijeenkomsten georganiseerd. Niet alleen om de voortgang van het 
programma te bespreken en hulpvragen te bekijken, maar ook om het sociaal 
netwerk van de ouders te vergroten.

Besproken onderwerpen tijdens de ouderbijeenkomsten: 
• presentatie van met de kinderen behandelde thema’s, 

activiteiten en workshops;
• Nederlands leren en oefenen thuis, met het 

hele gezin;
• de Stadspas (kortingspas voor minima 

in Amsterdam) en hoe deze aan te vragen;
• het Jongerencultuurfonds en Jeugdsportfonds; 
• een gezonde levensstijl;
• het ANWB Kinderfi etsplan (ANWB, nog bedankt 

voor de vier fi etsen met informatie en materiaal 
om verkeersregels te leren!) 

Ten slotte: gezinscoaching
De derde tak van Ontdek je Nieuwe Wereld is coaching 
van gezinnen – zeven, het afgelopen jaar. We hielpen hen 
(twee)wekelijks met het oefenen van de Nederlandse taal 
en het ontdekken van de buurt met alle voorzieningen zoals 
het buurthuis, de school, de bibliotheek en sociale voorzieningen. 

Voorbeeld?
We coachen een moeder uit Egypte. In het begin was ze erg onzeker om 
Nederlands te spreken. Bellen vond ze spannend. Inmiddels mailt ze zelfstandig 
in het Nederlands en heeft ze ook een paar keer gebeld. Bovendien is ze minder 
onzeker over haar grammatica. Ze leest nu een paar keer per week in het 
Nederlands voor aan haar oudste dochter.

We communiceren wekelijks met de ouders via een groeps- of individuele app met We communiceren wekelijks met de ouders via een groeps- of individuele app met 
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6. Ouderbetrokkenheid op het VO
Is ouderbetrokkenheid bij het leven en de prestaties van een basisschoolkind al 
zeer belangrijk voor het vergroten van diens mogelijkheden, dat geldt voor een 
kind op het voortgezet onderwijs misschien nog wel meer. Hiervoor heeft de 
Weekend Academie het project Startcoaching ontwikkeld. Startcoaching coacht 
kinderen en ouders bij de overstap naar middelbare school. Wij dagen hen uit om 
het beste uit zichzelf te halen, te ontdekken waar hun talenten liggen en leerling en 
ouders samen voor te bereiden op de uitdagingen op de middelbare school.  

Zo is de werkwijze
In 2018 zijn binnen Startcoaching 125 gezinnen begeleid. Na een aanmelding van 
school bespreekt de coach met de ouders waaraan gewerkt gaat worden en hoe 
vaak er contact zal zijn. Door te adviseren, bemiddelen, wegwijs te maken of te 
instrueren, helpt de coach de ouders op een steunende manier betrokken te zijn 
bij het schoolleven van hun kind. Dat lukt niet zonder slag of stoot. Soms is taal een 
probleem of botert het niet met de mentor van school. Of er is thuis veel ruzie over 
mediagebruik of bedtijden. Dat vraagt om een nog actievere rol van de Startcoach. 
Een gelijkwaardig contact blijft echter het uitgangspunt.

Contact met de school
Hoe het contact en de samenwerking met scholen verloopt, is wisselend en 
sterk afhankelijk van alle mensen die erbij betrokken zijn. Als iedereen - ouders, 
zorgcoördinator, mentor, coach en leerling – weet wat er van hem of haar wordt 
verwacht en hier tijd in wil steken, zien we een positief eff ect. Er vindt in elk geval 
regelmatig afstemming plaats tussen de Weekend Academie en de school over 
de lopende trajecten. Is er verandering merkbaar? Zitten we op de goede weg of 
moet het plan van aanpak aangepast worden? Kunnen we afronden? Ook komt het 
voor dat school een negatief beeld heeft van een leerling of niet in de gaten heeft 
wat er thuis speelt. Dan is het fi jn als een coach het beeld van de school een stukje 
completer kan maken. 
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GESPREKSKAART
STARTCOACHING

Welke school ga ik naar toe? 
Wat is het niveau, welke stappen
kan ik zetten na mijn diploma?

Praten over 
de toekomst

Waar ben ik tussen 
school en thuis?

Bijbaan,
geld verdienen

Vriendschap en loyaliteit

Huiswerk overhoren
Magister ontdekken

Samen een planning maken 
voor huiswerk, leerstrategieen 

bedenken en oefenen.

Loop- en
fietsroute

Verantwoordelijk en
zelfstandigStudievaardigheden

oefenen

Voel ik mij veilig op 
straat? Is mijn kind 

veilig op straat?

Waar doe ik/ mijn kind 
zijn of haar huiswerk?

Social media, 
telefoongebruik

driehoeksgesprek

interactieve ouder en
leerling bijeenkomst

?!

Kennis over
de puberteit

Wie zijn mijn vrienden? Wie zijn
de vrienden van mijn kind?

OP S
TRAA

T

THU
IS

Afspraken over
vrije tijd

Jongeren
het beste uithelpen zichzelf

te halen

Zorgen bespreken

De weg in school
leren kennen

OP SCHOOL

Informatie
van school

Wij zijn jouw fanclub!!

Ouderbetrokkenheid & Schoolsucces

Successen delen

 Zit mijn kind lekker 
in zijn of haar vel? 

Welke signalen zijn belangrijk, 
wat zie en hoor ik? Afspraken met 

mentor

info
kaart
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Meest voorkomende coachingsvragen in 2018
• Het (verder) ontwikkelen van eff ectieve plan- en leerstrategieën om tijd 

effi  ciënter in te delen en leerstof sneller/beter op te kunnen slaan.
• Het vergroten van de motivatie voor het maken van huiswerk. En hoe 

kunnen ouders en kind afspraken maken over bijvoorbeeld game- en social-
mediagebruik. 

• Als ouder een balans vinden tussen het vergroten van de zelfstandigheid van 
hun kind en vertrouwen hebben in zijn of haar kunnen – en hoe ondersteun je 
je kind in dit proces. 

• Het maken van en houden aan een planning, zowel voor het maken van 
huiswerk als voor organisatorische taken als tas inpakken.

• Een gezond slaapritme ontwikkelen om op tijd en fi t op school te verschijnen en 
de concentratie in de les te verbeteren. Opvallend: doordat sommige kinderen 
‘s middags meerdere uren slapen, vallen ze ‘s avonds pas laat in slaap…

Een vader vertelt… dat hij het in zijn land van herkomst niet zo makkelijk had 
als zijn kinderen nu. Die hebben alles maar zijn niet tevreden. Hij vindt het lastig 
om zijn zoon te bereiken. Eén van de Startcoaches heeft hem aan de hand van de 
positieve benadering laten oefenen met casussen. De vader zag in dat hij zijn zoon 
vaak alleen vertelt wat niet goed gaat maar hem niet complimenteert bij het halen 
van een voldoende. Hij ontdekt zelfs dat het niet alleen zijn zoon maar ook hemzelf 
een goed gevoel geeft als hij een complimentje heeft uitgedeeld. 

Een leerling vertelt… dat hij gepest wordt op school. 
Hij loopt vaak in kleding met gaten en draagt niet de 
nieuwste mode. Vaak zijn het de kleren van zijn broer. 
Als de Startcoach aan het einde van het huisbezoek 
nog even napraat met moeder, geeft die aan het 
lastig te vinden fi nancieel de touwtjes aan elkaar te 
knopen. Haar man is arbeidsongeschikt, zij kan geen 
baan vinden. Door goed doorvragen komt de coach 
erachter dat de ouders niet op de hoogte zijn van 
mogelijke fi nanciële ondersteuning vanuit de Stadspas 
of de scholierenvergoeding. Coach en moeder bellen 
samen naar het Juridisch Loket voor een afspraak. Het 
verminderen van de fi nanciële zorgen creëert rust bij 
moeder, vader én leerling.
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7. Naar het VO – maar waar, hoe en wat?
Voor veel kinderen én hun ouders is de overstap van de basisschool naar het voorgezet 
onderwijs niet gemakkelijk. Ze hikken aan tegen de keuzes en de consequenties daarvan, 
hebben geen inzicht in de verschillende mogelijkheden, of hebben eenvoudig geen idee 
welke kant ze op willen. De Grote Oversteek biedt hier uitkomst.

Succesvol uitgevoerd
Was 2017 nog een pilotjaar, in 2018 is De Grote Oversteek succesvol uitgevoerd 
op 12 basisscholen. Het coachen van ouders en kinderen begint met gezamenlijke 
bijeenkomsten in groep 8 van de basisschool. Die bijeenkomsten worden ook weer 
voortgezet in het VO maar dan is er ook individuele begeleiding. In totaal namen in 
2018 111 jongeren aan het programma deel. 

Doelstellingen van De Grote Oversteek
Het primaire doel is om de kinderen te versterken in hun sociale- en persoonlijke 
ontwikkeling, en het trainen van hun metacognitieve vaardigheden. Daarnaast is 
het doel om ouders blijvend te versterken in hun onderwijsondersteunende en 
pedagogische vaardigheden. Subdoelstellingen zijn er ook, zoals:
• ontwikkelen van vaardigheden als planmatig werken, onderzoeken, en het 

voorbereiden van een presentatie;
• coping in relatie tot sociale media;
• concreet voorbereiden op het VO via proefl essen in (nog onbekende) vakken als 

wiskunde, scheikunde, Engels en Frans.
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Enkele reacties over het eerste halfjaar:

Bijeenkomsten
Voor de zomervakantie
Als achtstegroepers bezochten de kinderen samen met hun ouders drie 
bijeenkomsten over:
• schoolkeuze;
• leerstijlen, plannen en zelfstandigheid op de middelbare school;
• Magister en contacten binnen de middelbare school.

Na de zomervakantie
Eenmaal uitgestroomd naar 36 middelbare scholen bezochten de 111 brugpiepers 
en hun ouders drie bijeenkomsten over:
• leren leren;
• ontwikkeling en motivatie;
• en een feestelijke afsluiting met een terugblik op het afgelopen halfjaar plus 

een certifi caatuitreiking. 

“We hebben samen afspraken gemaakt over wat 
je wel en niet doet via WhatsApp. Dus wel leuke 
emojis sturen, maar geen scheldwoorden. Wel 
elkaar helpen met huiswerk via de telefoon, maar 
geen ruzie maken of pesten via WhatsApp.”

“Ik heb zoveel zin om straks andere talen te leren 
op de middelbare school. Mogen we alsjeblieft 
volgende week een proefl es Spaans of Duits doen?’’

“Een leerling was erg onzeker over haar schooladviesniveau. 
Zij wist niet goed wat ze ermee kon. Door na te denken over 
de toekomst en de leerwegen van het schoolsysteem in 
Nederland helder te maken, kwam ze erachter dat ze door 
kan groeien en elk werk kan doen dat ze leuk vindt.’’



23

Enkele reacties over het tweede halfjaar:
Een meisje had op de basisschool weinig vrienden en vond contact maken erg 
moeilijk. Zij kreeg vanuit De Grote Oversteek begeleiding op, onder andere, sociaal-
emotionele redzaamheid en leerde contact te maken. En nu, op de middelbare 
school, zegt haar moeder: 

“Ze zit nu meer op haar 
plek, ik ben blij dat ze nu 
vriendinnen heeft durven 
maken. Ze gaat nu iedere 
week met hen leuke dingen 
doen. Ik zie haar bloeien.” “Ik leerde eerst wel drie uur achter elkaar. Maar 

toen hoorde ik dat je hoofd daarvan snel vol 
raakt. Nu leer ik via de Pomodoro Techniek. Dat is 
25 minuten leren, vijf minuten rust, en dit dan vier 
keer herhalen met daarna 25 minuten lang een 
pauze. Ik leer nu minder maar haal betere cijfers.”

Ook hier geldt: maatwerk
In de praktijk blijkt dat het aanbieden van het programma maatwerk is. De coaches 
hebben, door de vele gesprekken met ouders en kinderen, een goed beeld van 
waar de behoeften liggen. Zij ontwikkelen activiteiten om hier goed op aan te 
sluiten. Dat laat onverlet dat de diverse methodieken nog aangevuld en verbeterd 
moeten worden. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Plannen voor 2019. 
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8.  Een coach voor het hele gezin? 
Dat noemen we de Gezinsacademie

Help, mijn kind pubert! Hoe kan ik het contact met school verbeteren? Mijn kind is niet 
zelfstandig (of juist teveel). Communiceren met kinderen: hoe pak je dat aan? Hiervoor 
biedt de Weekend Academie in Amsterdam West de Gezinsacademie aan. In 2018 deden 
er zestig gezinnen aan mee.

Doelstellingen van de Gezinsacademie
Dat zijn er vier:
• stimuleren en bewustwording van persoonlijke talenten; 
• vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid;
• ouders ondersteunen bij het vergroten van inzicht en vaardigheden met 

betrekking tot de bijdrage die zij (kunnen) leveren aan de ontwikkeling van hun 
kind;

• ondersteunen van de driehoek kind-school-ouders.

Echt maatwerk
De gezinscoaching vindt individueel plaats, in samenwerking met een groot 
aantal buurt- en wijkpartners (van DOCK en Streetcornerwork tot naaiateliers), en 
via ouderbijeenkomsten (twee in 2018). De aanpak is echt maatwerk. Soms zijn 
ouders onbekend met de Nederlandse taal en het Nederlandse schoolsysteem 
waardoor ze geen grip op hun kinderen hebben. In dat geval bieden onze coaches 
ondersteuning aan op het gebied van rolmodelschap. Soms ook, gaan de coaches 
samen met moeders op zoek naar een passende opleiding, werk, een taalcursus 
of vrijwilligerswerk. En soms ook, begint een traject bij een bijeenkomst waarna 
persoonlijke begeleiding volgt.
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Individueel traject, voorbeeld 1
Een moeder van vier kinderen maakte zich zorgen om een van hen. Die was meer 
bezig met geld verdienen dan met school. En zijn toekomst dan? Samen met de 
coach stelde ze een aantal doelen op om het contact met haar zoon te verbeteren. 
Ook de vader werd erbij betrokken. Met toestemming van de ouders zocht de 
coach contact met de zorgcoördinator van de school van de jongen. Die zette een 
speciaal traject uit waardoor de zoon zijn schoolkansen weer op kon pakken. Kon 
de Weekend Academie hem dan een stageplaats bieden? Uiteraard.

Individueel traject, voorbeeld 2
Een andere moeder wendde zich tot de Gezinsacademie omdat ze de opdrachten 
van haar studie niet goed begreep. Presenteren had ze ook nooit gedaan. En nu 
moest ze een presentatie op school geven. De coach legde haar uit hoe je een 
presentatie opbouwt, en leerde haar technieken en tips & tops, zoals duidelijk 
articuleren, rechtop staan en rustig praten: “Elke keer als ik mijn cijfer zie, denk ik aan 
de oefeningen die wij samen deden. Samen hebben wij gezorgd voor een voldoende. 
Presenteren vind ik niet eng meer.” Dat cijfer was overigens een 7,6.

En voorbeelden van activiteiten in de buurt?
• Begin 2018 leidden we tijdens een door West Beweegt georganiseerde 

sportinstuif een knutselhoekje voor kinderen die niet konden sporten: zo 
kwamen we in contact met nieuwe ouders.

• Samen met de projectleider Jeugd & Veiligheid van Bos en Lommer runden 
coaches van de Weekend Academie de Verhalenkar. Ze vertelden aan de 
kinderen verhalen die een link met een gezonde leefstijl hebben, zoals: ‘op tijd 
naar bed en fris in de ochtend op school’.

Een moeder van vier kinderen maakte zich zorgen om een van hen. Die was meer Een moeder van vier kinderen maakte zich zorgen om een van hen. Die was meer 
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9.  Twee succesfactoren: kwaliteitsbewaking 
en deskundigheidsbevordering

Binnen de Weekend Academie streven we naar een klimaat waar constant geleerd en 
ontwikkeld wordt, en waar ruimte is voor professionele ontmoetingen. Leest u hieronder 
hoe we kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering aanpakken.

Kwaliteitsbewaking  
• Binnen alle programma’s hebben de teams wekelijks overleg. Op de agenda 

staan onderwerpen als intervisie, methodiek of tussentijdse evaluatie van een 
activiteit.

• Er zijn ontwikkelgroepen ten behoeve van onze programma’s met onderwerpen 
als ouderbetrokkenheid en schoolsucces, gezinscoaching, Moneyschool, 
nieuwkomers, Go for Fit en studievaardigheden;

• Er is regelmatig werkoverleg met de leidinggevende.
• We doen aan conceptbewaking via ons instrument zelfevaluatie met 

kwaliteitscriteria en een nagesprek daarover.
• Jaarlijks brengen we een bezoek aan de jongerenprogramma’s met 

terugkoppeling van de leidinggevende en een stafmedewerker.
• Er is (twee)wekelijks intervisie met alle coaches (derdejaars studenten).
• Teamleiders gaan met coaches mee naar het kennismakingsgesprek met 

gezinnen en zijn minimaal eenmaal aanwezig bij een coachingsafspraak.
• Tweemaal per jaar per project wordt een digitaal tevredenheidsonderzoek 

onder de stagiairs en vrijwilligers afgenomen (anoniem).
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Deskundigheidsbevordering
In 2018 verzorgden we de volgende workshops voor onze derdejaars 
studenten en medewerkers:

• basisworkshop Vreedzaam voor studenten en medewerkers;
• begeleidingsmethodiek Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces voor studenten;
• gebruiken van een WA-gesprekskaart als onderlegger bij een 

kennismakingsgesprek met gezinnen;
• trainingen Het sociaal competentiemodel per jongerenteam door externe 

trainers;   
• begeleidingsmethodiek van eerste- en tweedejaars studenten;
• begeleidingsmethodiek gezinnen: de 7-fasen methodiek;
• de Groeimindset;
• transactionele analyse;
• praten over Gezonde Leefstijl met ouders en kinderen door de GGD;
• sexting en grooming door Qpido;
• training over de kernprocedure in Amsterdam door OCO;
• Visual Thinking Strategies; kunst kijken verbinden aan mondelinge 

taalvaardigheid; 
• workshop Storytelling door Bureau Barel;
• het opvoedkwaliteitenspel door Inkura;
• training Vluchtelingen in Nederland door Pharos; 
• basis EHBO voor teamleiders van het jongerenprogramma. 
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10. Plannen voor 2019
De Weekend Academie staat nooit stil. Behalve dat we ook in 2019 enthousiast 
doorgaan met het uitvoeren van onze programma’s, gaan we ook verder met het 
uitbreiden en verbeteren ervan. Op dat gebied staat de volgende activiteiten op de 
agenda…

• De methodiek voor verbeteren executieve vaardigheden uitbreiden. 
• De methodiek van het Opvoedkwaliteitenspel verspreiden onder alle coaches 

en teamleiders. 
• De inventarisatielijst ‘Waar wil jij beter in worden’ compacter maken bij de 

voortgangsgesprekken met ouder, kind en begeleider. 
• Onderzoeken hoe de methodiek van VTS ingezet kan worden binnen het 

jongerenprogramma. 
• Onderzoeken of de methodiek van De Grote Oversteek binnen ons reguliere 

programma uitgebreid kan worden.
• Aanpassen van de methodiek van De Grote Oversteek voor nieuwe 

doelgroepen nieuwkomers en het speciaal onderwijs.
• Een nieuwe tranche starten van De Grote Oversteek in Amsterdam West, 

Nieuw-West en Noord. 
• In Haarlem starten met De Grote Oversteek in samenwerking met de 

internationale schakelklas en basisschool De Wadden. 
• Een leerkaart met symbolen ontwikkelen voor studievaardigheden. 
• Een activiteitenkaart met symbolen ontwikkelen voor het programma De Grote 

Oversteek. 
• Met de Gemeente Almere in gesprek over een variant van het Grote Oversteek-

programma. 
• Voortgang van Startcoaching in Amsterdam. 
• Binnen Startcoaching voor een toetsweek een ‘plan’-middag organiseren. 
• Beschrijven van de methodiek Leefstijl. 
• Beschrijven van de methodiek Nieuwkomers. 
• Mede organiseren van en deelnemen met jongeren aan de Superradendag voor 

jongeren in Amsterdam.
• Implementeren van het in 2018 opgezette programma Studiebegeleiding in de 

OBA.
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11. 2018 fi nancieel
VERKORTE JAARREKENING 

BATEN UITKOMST 2017 UITKOMST 2018

Subsidies € 1.196.981,00 € 1.113.116,00

Overige baten € 81.027,00 € 45.317,00

Som der baten € 1.278.008,00 € 1.158.433,00

LASTEN 

Activiteit- en 
personeelskosten

€ 1.143.907,00 € 1.122.318,00

Overige bedrijfskosten € 94.166,00 € 105.714,00

Som der lasten € 1.238.073,00 € 1.228.032,00 

SALDO BATEN EN LASTEN  € 39.935,00 € - 31.049,00
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12. Samenwerkingspartners: hartelijk bedankt!
De Weekend Academie werkt met zeer veel organisaties samen wat betreft onze 
programma’s en voor advies en fi nanciële middelen.

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

Programma’s
• ZID theater
• De Verhalenfabriek
• Educatieve uitgeverij: Fysio Educatief
• DOCK
• GGD: Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
• Maatje meer voor een maatje minder
• Qpido
• Happy Dance
• Kinderombudsman
• Jongerencultuurfonds
• Cultureel Verschil
• Follow Your Sun (Talent ontdekken)
• Aslan Muziek Centrum
• Dansgezelschap ICK
• Child Press Organisatie
• Keetsmakelijk (koken met kinderen),
• Diversiteitsland
• Moneyschool
• Empowerment Team
• Nederlandse Jeugd Raad
• Bureau Barel
• 4 West
• De Talentenschool
• Samen Doen
• Altra
• Ouder en Kind Centrum
• Vrouwen Academie
• Fresh in de Les
• Stichting VoorUit
• Humanitas
• Elance Academy
• Eigenwijks
• Ouder en Kind Teams in Amsterdam-West en Nieuw-West
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• Buurtmakelaars van Bos en Lommer, De Baarsjes, Westerpark, Osdorp en 
Slotervaart en De Aker, Nieuw Sloten

• West naar succes
• West beweegt
• School ‘s cool
• Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
• SKC
• De Boot (HvA)
• Studiezalen

Financiële steun en expertise
• Overheid
• Gemeente Amsterdam, stadsdelen West en Nieuw-West
• Gemeente Haarlem
• Gemeente Almere
• Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid
• Fondsen
• Stichting Kinderpostzegels Nederland
• Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
• Stichting het R.C Maagdenhuis
• Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
• Stichting Zonnige Jeugd
• Rotary club Gooi en Eemland
• VSB fonds
• Oranje Fonds
• Kansfonds
• Fonds voor Sociale Initiatieven Stichting Steunfonds bja-cow
• Knr/Projecten In Nederland
• Ars Donandi/W.J.O. de Vries fonds
• Madurodam Kinderfonds
• Stichting Boschuysen
• Stichting Hulp na Onderzoek
• J.C. Ruigrok stichting
• Sint Jacobs Godshuis
• Stichting Aviom
• Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis
• Fonds Nuts Ohra
• Rotary Club Amsterdam/Stichting Rotarkids CCJA
• Rotary Club Haarlem/Kennemerland
• Ronde Tafel Eem en Gooi
• Bedrijven
• Ymere
• Bearing Point
• Rabobank Amsterdam
• Booming
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Hogescholen
• Hogeschool van Amsterdam
• Hogeschool Inholland Amsterdam
• Hogeschool Inholland Haarlem
• Hogeschool Inholland Alkmaar
• Windesheim Flevoland
• Hogeschool Utrecht

Universiteiten
• Universiteit van Amsterdam
• Amsterdam University College

Vrijwilligersorganisaties
• Vrijwilligerscentrale Amsterdam
• Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere
• Vrijwilligerscentrale Noord Holland
• Amsterdam Cares

Training
• TrainInn
• Metathese
• Vrijwilligers Centrale Amsterdam
• Vrijwilligersdienst

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



www.weekendacademie.nl


