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De Weekend Academie is expert op het gebied van talentontwikkeling, mentorschap en gezinscoaching. Wij ondersteunen gemotiveerde jongeren en hun 

ouders bij hun ontwikkeling en het vergroten van hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. 

 

De meeste jongeren die deelnemen aan de Weekend Academie groeien op in sociaal- economisch zwakke wijken. Ze wonen in een omgeving waar veel 

werkloosheid en criminaliteit voorkomt, komen op school soms tekort én hebben weinig positieve rolmodellen in hun omgeving. 

 

De Weekend Academie ondersteunt jaarlijks ruim duizend kinderen in de leeftijd van tien tot vijftien jaar en hun ouders in hun weg naar een kansrijke 

toekomst. Met onze positieve benadering helpen we jongeren hun talenten, zelfvertrouwen, studie- en sociale vaardigheden te versterken. 
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Jongerenprogramma- werken in de wijk 

De Weekend Academie wil alle kinderen perspectief op een positieve toekomst bieden, waarin zij in een veilige omgeving hun eigen talenten maximaal 

kunnen ontplooien. Met huiswerkbegeleiding en extra inhoudelijke activiteiten aan de hand van thema’s wil de Weekend Academie de kinderen kennis laten 

maken met alle mogelijke richtingen die zij zelf kunnen kiezen en hun sociale vaardigheden vergroten. Excursies, gastpraktijklessen en speeddates zijn hier een 

prachtig middel voor. Binnen het programma voor jongeren bieden wij wekelijks de volgende activiteiten aan in een 2,5 tot 5 uur durend programma: 

Train Your Brain: huiswerkbegeleiding en studievaardigheden 

Dare to Dream: sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen staat centraal. Aandacht voor mens en maatschappij, persoonlijke  

                         ontwikkeling en beroepsoriëntatie, durven dromen over wie je wilt zijn en wat je wilt worden 

Be Active: sportieve en creatieve activiteiten 

Binnen dit programma werken wij samen met wijkpartners (zoals Dock, FreshindeLes, Jonge Sla), met kennispartners (zoals Pharos, Hogeschool INholland en 

&Samhoud) en uitvoerend partners (zoals de studenten van Hogescholen, de VrijwilligersAcademie en vrijwillig gastsprekers uit onze hele maatschappij) 

Rolmodelschap en een positieve benadering 

Onze jongeren worden begeleid door eerste- tweede- en derdejaars agogische HBO studenten. Dat is een bewuste keus. Deze jonge mensen staan in leeftijd 

dichtbij de jongeren en wij zorgen voor teams met een diversiteit aan achtergronden en talenten, zodat ieder kind zich kan herkennen in een positief 

rolmodel. 

Verbinding met de maatschappij 
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Door onze vrijwillige gastsprekers en culturele- en educatieve excursies, komen ze in contact met een breed palet aan beroepskeuzes en ontdekken ze hun 

eigen omgeving en stad. Graag vragen wij ouders om mee te gaan, zo kunnen jongeren en ouders hun ervaringen met elkaar delen. 

 

In 2016 namen er 1116 jongeren uit Amsterdam, Haarlem en Almere deel aan het jongeren programma 

GezinsAcademie 

De manier waarop ouders invulling geven aan hun leven, het gezin, ouderschap en opvoeding heeft een enorme invloed op de keuzes die kinderen maken. 

Ook op het gebied van school, leren en ontwikkeling is de invloed van de ouders enorm. Bemoedigend ouderschap en ouderbetrokkenheid thuis dragen bij 

aan een positieve toekomst van kinderen in onze maatschappij.  Als Weekend Academie blijven we zoeken naar samenwerking, ook wanneer de afstand van 

ouders tot de leef- en leerwereld van hun kind groot is. Kinderen hebben recht op betrokken ouders en ouders hebben het recht om bij te dragen aan de 

ontwikkeling van hun kind. 

 

De Weekend Academie coacht (tot nu toe al ruim 500) gezinnen bij het vergroten van hun sociale en maatschappelijke kennis, versterkt hun pedagogische 

vaardigheden en ondersteunt bij de opbouw van hun netwerk. Als ouders willen deelnemen aan de GezinsAcademie krijgen ze een student-coach toegewezen 

die in principe beschikbaar is voor een heel schooljaar. De coachingsgesprekken zijn de kern van de ondersteuning die gezinscoaching aan ouders biedt. 

Empowerment is het uitgangspunt: ouders nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het (her)ontdekken van hun talenten en het stimuleren van de 

ontwikkeling van hun kinderen. De GezinsAcademie biedt individuele en groepscoaching aan. 
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De individuele coaching aan huis vindt gedurende het schooljaar (twee)wekelijks plaats bij het gezin thuis. Coaching aan huis heeft een preventief, positief, 

toegankelijk en pro-actief karakter. Op het moment dat we binnenkomen bij een gezin gaan we uit van de kracht van ouders, niet van hun beperkingen.  

In 2016 werden er 192 gezinnen gecoacht door de derdejaars student-coaches van de Weekend Academie 
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Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces 

Voor sommige kinderen en hun ouders uit de wijken waar wij werken, is de overstap naar het voortgezet onderwijs niet alleen een spannende stap, maar ook 

een risicovolle stap, gelet op het aantal kinderen uit deze groep dat uitvalt, afglijdt in schoolniveau of geen startkwalificatie behaalt. De Weekend Academie is 

inhoudelijk en uitvoerend partner van jongeren, ouders én scholen. 

 

 

Tijdens de eerste klas middelbare school stimuleren wij leerlingen en ouders op het gebied van hun personal en social resources. Wij dagen ze uit om het 

beste uit zichzelf te halen, te ontdekken waar hun talenten liggen en bereiden jongeren voor op de uitdagingen op de middelbare school. Samen met de 

basisschool kijken wij welke kinderen en ouders hier behoefte aan hebben. 

 

 

Door ouders te ondersteunen in hun pedagogisch ondersteunende gedrag en ze te stimuleren in hun onderwijsondersteunende gedrag, wordt de primaire 

hulpbron van leerlingen versterkt. Samen met ouders en kind onderzoeken wij de kansen en uitdagingen op de middelbare school. Dat doen wij bij gezinnen 

thuis, op maat. De gesprekskaart op de volgende pagina vormt het uitgangspunt voor deze gesprekken met ouders.  
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157 leerlingen van het Comenius Lyceum, het Marcanti College en het Mundus College hebben in schooljaar 2016 deelgenomen aan de projecten rondom 

ouderbetrokkenheid en schoolsucces.  
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Hieronder staat een verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 van Stichting Weekend academie. 

 

 

 
Uitkomst 

2016 
    

 €     

Baten      

Subsidies 1.303.675     

Overige baten 42.608     

Som der baten 1.346.283     

 

Lasten      

Activiteit kosten 1.251.470     

Overige bedrijfskosten 89.316     

Som der lasten 1.340.786     

 

Saldo baten en lasten 5.497     

 

 

 



De Weekend Academie-  jaarverslag 2016                      

 

 



De Weekend Academie-  jaarverslag 2016                      

 

 

 



De Weekend Academie-  jaarverslag 2016                      

www.weekendacademie.nl  

Wij zijn superblij met alle leuke illustraties! Daarvoor heel veel dank aan onze partner, Buro Brand! 

 

http://www.weekendacademie.nl/

