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Uitreiking Appeltje van Oranje 2017.  

 



 

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

 

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

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

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

 

 



 

 
Bezoek koning Willem-Alexander aan de Weekend Academie 
 
 

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

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

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

● het aantal geregistreerde kinderen met een stadspas in Amsterdam of Haarlem was 
271. 

● In de wijken Bos en Lommer, de Baarsjes en Westerpark werden in totaal vanuit 
onze GezinsAcademie 100 verschillende gezinnen gecoacht. 

● Aan de pilot Ouderbetrokkenheid en Schoolsucces die we in samenwerking met de 
gemeente Amsterdam op drie voortgezet onderwijs scholen hebben uitgevoerd 
namen in schooljaar 2016-2017 totaal 139 gezinnen deel. 

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

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

 
Kinderen per jongerenprogramma. 

 



 

Ontwikkelingen in 2017 
 

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

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

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

 
● Jongerenprogramma: Tweejarig curriculum 

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

 
● Gesprekskaart voor coaching in het VO 

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

 



 

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

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

 
 
 
 

 
 

 

 Gesprekskaart Startcoaching  

 



 

Fit@weekendacademie 

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

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

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

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

 



 

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

  

 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jongerenprogramma.  
 

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

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

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

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

  

 



 

Jongerenprogramma  
De jongerenprogramma’s vinden plaats in Amsterdam west, Amsterdam nieuw-west, 
Haarlem en Almere. De programma’s richten zich op het versterken van jongeren uit de 
buurt. De jongeren worden ondersteunt bij hun schoolsevaardigheden, beroepsoriëntatie en 
talentontwikkeling. Een overzicht van enkele hoogtepunten van afgelopen jaar.  
 
Studievaardigheden 
Uitgelicht: ontwikkeldoel plannen 
Het overzicht van de dagindeling gaf de kinderen duidelijkheid. Deze planning is later door 
alle jongeren op de vestiging gebruikt en dit was voor ons een succes.  
Daarnaast leerden de kinderen zelf een planning voor hun eigen werk te maken.  
 
“Ik vind het leuk bij de Weekend Academie, want ik begrijp nu veel meer van mijn huiswerk.’’ 

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

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

gaat steeds beter.”  
 

Moeder: “Haar zelfbeeld is ook ontwikkeld op de Weekend Academie.” 
 
 
Quote school “Wat fijn dat wij een gesprek hebben over de jongeren, dan kunnen wij 
makkelijker contact houden over jongeren die opvallen of extra ondersteuning nodig hebben. 
Wij kunnen er dan samen voor zorgen dat ze die ondersteuning krijgen.” 
 
 
 
 
 

 



 

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

Bij het afscheid (met knuffel): “Nog bedankt voor de groep-8 training juf.’’ 
 
Gastlessen en excursies 
Uitgelicht: Gastspreker Artsen Zonder Grenzen 

● Een vrijwilliger van Artsen Zonder Grenzen kwam langs om te vertellen wat hij 
allemaal doet als hij een (ramp)gebied binnenkomt. De kinderen kregen een inkijkje 
in zijn werkzaamheden. Aan het eind van de gastles mochten alle kinderen én 
begeleiders een kaartje invullen voor een vrijwilliger van Artsen Zonder Grenzen. Dit 
namen zij allen ontzettend serieus. Er kwamen verschillende boodschappen in zoals  

 
● In maart zijn twee gastsprekers langsgeweest van consultancybureau Bearing Point. 

Deze gastsprekers hadden samen met ons een actieve les in elkaar gezet. De 
opdracht was om in kleine groepjes een zo hoog mogelijke toren te bouwen van 
spaghetti en plakband. Met deze activiteit werd een beroep gedaan op 
samenwerkingsvaardigheden en creatief denkvermogen. Ze moesten nadenken over 
een stabiele manier van bouwen met spaghetti en plakband en over taken verdelen. 
Jongeren die normaal weinig contact met elkaar hadden, gingen nu met elkaar in 
overleg. 

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

heb ik met iedereen van de Weekend Academie gepraat over de excursie.”  
 

                           

Workshop Amsterdam Light Festival                Haarlem museum 

 
 
 

 



 

Zeeheldenbuurt/Spaarndammerbuurt 
 
Voortraject  
In 2017 is gestart met kwartiermaken in de wijk Westerpark en de Spaarndammerbuurt voor 
de mogelijkheid van coaching van gezinnen door de Weekend Academie. 
Na de zomervakantie is een start gemaakt met het neerzetten van het jongerenprogramma 
van de Weekend Academie. Allereerst is contact gelegd  met een medewerker van Dock in 
de Zeeheldenbuurt. Hij kende verschillende ouders die aangegeven hadden 
studievaardigheden van kinderen te willen verbeteren. Daarnaast kende hij een groep 
moeders die behoefte hadden aan meer informatie over de puberteit.  
Acties die we daarna ondernomen hebben:  zoeken naar een locatie voor het programma, 
contact leggen met OKT’ers die werken in Westerpark, flyeren in de wijk, het informeren van 
belangstellende ouders, het informeren van scholen, contact leggen met buurtwerkers van 
Dock om bekendheid aan de start van de Weekend Academie te geven.  
Verschillende partners geven aan dat er veel behoefte is aan het jongerenprogramma van 
de Weekend Academie in de wijken Zeeheldenbuurt en Staatsliedenbuurt. 
  

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

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

In januari 2018 staat de eerste themabijeenkomst gepland. 
 

 
 

 

 



 

Gezinscoaching 

De Weekend Academie is actief in de wijk met het jongerenprogramma en de 
gezinscoaching. De nadruk ligt op het coachen van ouders in de gezinssituatie. Ouders 
hebben opvoedvragen, vragen over het vergroten van hun netwerk en taal gerelateerde 
vragen. De studentcoaches achterhalen de hulpvraag en maken samen met ouder(s) en/of 
kind een plan van aanpak.  
 

 

 



 

De  meest gestelde vragen van ouders 
De meeste gezinnen die ondersteuning willen, hebben moeite met het handelen en reageren 
op de vragen en eisen die vanuit hun leefwereld van ouders met kinderen op hen afkomen. 
Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is een barrière, maar ook voldoende kennis 
over het Nederlandse onderwijs of over omgaan met speciale behoeftes van kinderen of met 
instanties.  
 
Vaak ondervinden ouders moeilijkheden bij het lezen en begrijpen van brieven, het schrijven 
van teksten en het contact maken/ doorvragen.  
De coach begeleidt de ouder hierin door veel samen te oefenen, bijvoorbeeld voor een 
telefoongesprek of een oudergesprek op school. Als een ouder een opleiding volgt of een 
staatsexamen moet maken, wordt er ook gewerkt aan huiswerkopdrachten. De coach bouwt 
een vertrouwensband met de ouder op. Vanuit deze relatie vertelt de ouder vaak meer over 
de persoonlijke situatie. De coach luistert en steunt de ouder, pas dan komen de 
opvoedingsvragen naar voren. Voorbeelden hiervan zijn: ‘hoe kan ik mijn kind het beste 
helpen bij zijn of haar huiswerk?’ of ‘hoe kan ik het beste omgaan met ADHD?’.  
Ook stimuleren de coaches dit jaar om hun kind in te schrijven bij een vereniging of club, 
zoals sport. De coaches begeleiden dan de ouders en het kind in het vinden van een sport 
en vragen jeugdsportfonds aan.  
 
Coachgesprek 
Z. is een alleenstaande moeder van twee dochters. Naast dat ze huisvrouw is, doet ze veel 
vrijwilligerswerk in de wijk. Ze gaf aan geen moment te hebben voor haar zelf. Dit deels, 
omdat ze het leuk vindt en deels omdat ze verzoeken van anderen niet kan weigeren. 
Z. wilde graag leren hoe ze nee kan zeggen tegen anderen zonder hen te kwetsen. Samen 
met coach N. hebben ze de hulpvraag van moeder Z. in kaart gebracht. Samen kwamen ze 
er achter dat de opvoeding die moeder Z. heeft gehad hier enorme invloed op had. Van haar 
ouders heeft zij altijd meegekregen dat je beter anderen kan helpen dan je zelf. Coach N. 
heeft door middel van rollenspellen moeder bewust gemaakt van het feit dat ze in alle 
situaties eerst aan haar zelf kan denken in plaats van aan de ander. Moeder Z. gaf toe dat 
ze er nooit zo over had nagedacht. 
 
 

Moeder: “Ik hoef niet altijd ‘ja’ te zeggen tegen alles. Het ‘nee’ kunnen zeggen op zijn tijd 
voelt beter dan ik dacht! Ik heb na tijden weer rustig een kopje thee kunnen drinken.” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bijeenkomsten voor ouders 
● In maart is in de Baarsjes samen met het OKT een bijeenkomst voor ouders 

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

 
“Het is niet altijd makkelijk om nee te zeggen tegen kinderen. Ik ben heel blij met jullie tips. Ik 
ga thuis proberen om afspraken te maken met mijn kinderen.”  
 

Ouderbijeenkomst. 
 

 
 
 

Ouderbijeenkomst. 

 



 

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

 

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

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

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

basisschool besproken. Wij (de coaches) gaven zoveel mogelijk tips en ideeën.  
 

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

 

Doelen 
Voor het project zijn 4-tal doelen opgesteld.  

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

 
 

 



 

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

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

 
 
Toelichting: 
Tijdens de Grote Oversteek bijeenkomsten leerden ouders en kinderen elkaar beter kennen 
en hebben ouders meer informatie gekregen over de hoe je je kind kan ondersteunen en 
waar je invloed op hebt. In de individuele coachingstrajecten kregen de ouders handvatten 
van de coaches aangereikt.  
 
Een jongere kreeg vanuit de basisschool de opdracht om meer te lezen, maar daar had ze                
niet zoveel zin in. Haar ouders wisten niet hoe ze het moest aanpakken. Al meerdere keren                
riepen ze ‘je moet lezen’, maar dat hielp niet. De coach legde de ouder meer uit over                 
intrinsieke motivatie en liet door veel vragen te stellen de jongere zelf inzien waarom lezen               
belangrijk is.  
 
Coach: “Ook gaf ik complimentjes aan Noa. Door het heel simpel te laten zien, begrijpen de 
ouders dat deze benadering werkt en oefenen we regelmatig met gesprekjes voeren. Ik ben 

trots op het gezin dat ze het zo goed doen!” 
 
 

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

 
Toelichting 
In de Grote Oversteekbijeenkomsten zijn verschillende leerstrategieën en het gebruik van je 
agenda besproken. Tijdens de coaching kwam vaak naar voren dat de jongeren geen 
compleet beeld van hun toekomstmogelijkheden hadden.  
 
En werkvorm die door onze coaches veelvuldig werd gebruikt, is de ‘Trap’ oefening.  
Stap voor stap wordt er gekeken naar de toekomst en/of schoolcarrière mogelijkheden. De             
ervaringen van coaches over hun eigen schoolloopbaan werd als zeer informatief ervaren. 

 
 
 
  

 



 

 
 

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

 

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

 

 

 



 

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

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

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

  

 



 

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

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

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

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

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

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

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

 

Contact met de VO school 

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

 

 

  

 



 

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

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

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

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

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

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

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

invoeren van menor-ouder-kind gesprekken. 

 

 

 

 

  

 



 

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

  

Uitkomst 2017  

 

Baten   Lasten   

Subsidies €     1.196.981 Activiteit 
kosten/personeel 
kosten 

€     1.143.907 

Overige baten  €     81.027  Overige bedrijfskosten €     94.166 

 

Som der baten €     1.278.008 Som der lasten €     1.238.073 

  Saldo baten en lasten

 

€     39.935 

 

  

 

 

 

 


