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2015 was een prima jaar voor Hoedje van Papier! Het 

feit dat we dit jaar 10 jaar bestonden is zowel in Neder-

land als in Peru uitbundig gevierd. Mensen die bij de 

feestelijkheden aanwezig waren kunnen daar boeiend 

over vertellen, maar voor iedereen is terug te lezen in 

het jubileummagazine wat er de afgelopen tien jaar 

allemaal is bereikt. Zelfs als je in grote lijnen de activi-

teiten kent is het indrukwekkend om het allemaal ge-

bundeld te zien en op deze manier de projecten letter-

lijk een gezicht te zien krijgen. 

Als organisatie is het altijd goed om te reflecteren op 

het eigen functioneren. Dit heeft een paar jaar geleden 

geleid tot het definiëren van onze kernwaarden. Het 

handelen van de medewerkers wordt hieraan ge-

toetst, waardoor deze waarden dus geen papieren tij-

ger vormen. Dit jaar hebben we de thema’s van onze 

veelheid aan activiteiten benoemd; de activiteiten van 

Hoedje van Papier richten zich op Taal, Tools en Talen-

ten. Door de thema’s te benoemen is makkelijker uit te 

leggen wat al die activiteiten van ons met elkaar ge-

meen hebben en is ook scherper te maken als een ac-

tiviteit niet bij ons past.

In Cusco merken we dat onze organisatie Pasa la Voz 

in de afgelopen 10 jaar is uitgegroeid tot een gewaar-

deerde en gerespecteerde samenwerkingspartner. Be-

halve de activiteiten met de kinderen en jongeren, die 

in dit verslag uitvoerig aan de orde komen, speelt 

Pasa la Voz een grote rol bij het verder professionali-

seren van de medewerkers van instellingen waar kin-

deren en jongeren verblijven. Dit is een proces van 

lange adem, maar voor een verbetering van het leef-

klimaat van kinderen en jongeren die in moeilijke situ-

aties opgroeien van zeer groot belang.

Ik wens u, als betrokkene bij onze werkzaamheden, 

veel leesplezier. 2015 was in meer dan één opzicht een 

feestelijk jaar!

Henk Kleij

Voorzitter stichting Hoedje van Papier

InleIdIng
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2  OrganIsatIe, persOneel  
en bestuur

2.1. algemeen

Algemene gegevens

Oprichting stichting Hoedje van Papier: 24 maart 2005

Inschrijving kamer van Koophandel: 5 juli 2005

Oprichting Asociación Pasa la Voz: 30 mei 2005

Registratie bij SUNARP: asiento 7 de la partida  

N. 11039084 del libro de Asociaciones civiles del  

Registral.

Doelstelling 

Bevorderen van participatie in de samenleving voor 

groepen en individuen voor wie dat niet vanzelfspre-

kend is, door middel van methodieken en projecten 

gerelateerd aan taal, media en educatie.

KernwAArDen

Stichting Hoedje van Papier werkt vanuit de volgende 

kernwaarden:

-  Hoedje van Papier werkt vanuit een grote betrokken-

heid bij de maatschappij en de mensen met wie wij 

samenwerken. Deze betrokkenheid inspireert ons 

tot wat we doen en hoe we dit doen.

-  In een maatschappij die continu evolueert en veran-

derende eisen stelt aan burgers, maar ook aan or-

ganisaties zoals de onze, is het belangrijk flexibel te 

zijn. Wij zijn als organisatie in staat ons creatief en 

daadkrachtig aan te passen aan datgene waar het 

meest behoefte aan is.

-  Geen mens of organisatie staat op zichzelf. Samen-

werking met andere organisaties en het aangaan 

van verbindingen is dan ook de kracht van Hoedje 

van Papier. Ook de mensen op wie onze projecten 

zijn gericht proberen we te stimuleren om zich te 

verbinden aan andere mensen, netwerken en doel-

stellingen. 

-  Hoedje van Papier gelooft dat ieder persoon kwali-

teiten en dromen heeft. Sommige mensen hebben 

een extra steuntje in de rug nodig om deze te ont-

dekken en in te zetten. Onze projecten zijn dan ook 

gericht op het activeren van mensen door uitgaan 

van eigen kracht.

-  Hoedje van Papier voert haar projecten met aan-

dacht voor mens en kwaliteit uit en heeft zich daar-

mee als een betrouwbare partner weten te onder-

scheiden. 

Korte gescHieDenis

In eerste instantie is de Nederlandse stichting in 

2005 in het leven geroepen om vanuit Nederland 

ondersteuning te bieden aan het project Pasa la Voz 

in Peru, o.a. in de vorm van beleidsontwikkeling, 

managementondersteuning, financiële werving, voor-

lichting & communicatie en vrijwilligersorganisatie. 

In 2008 is de Nederlandse stichting bovendien be-

gonnen met de organisatie van media-activiteiten in  

Rotterdam, waarbij zij op verzoek van de Deelgemeente 

Feijenoord de Peruaanse methodieken heeft vertaald 

naar de Nederlandse context. Sinds dat moment zijn 

de activiteiten van de Nederlandse stichting steeds 

verder uitgebreid en is de organisatie enorm gegroeid. 

De afgelopen jaren heeft Hoedje van Papier zich ver-

der ontwikkeld tot een organisatie die door middel 

van de uitvoering van diverse succesvolle methodie-

ken en projecten binnen de pijlers Taal, Tools en Talen-

ten mensen in staat stelt om optimaal te participeren 

binnen de maatschappij. Voorbeelden zijn de projec-

ten VoorleesExpress, Computerwijk en TaalOnderons-

jes. Daarnaast is de stichting bij uitstek geschikt om 

als wendbare en onafhankelijke partij in te spelen op 

vraagstukken die vanuit de maatschappij en partner-

organisaties worden gesteld en om hiervoor effectieve 

projecten en interventies te ontwikkelen. Belangrijke 

partners waren Stichting Het Vergeten Kind, Woon-

stad, Vitaal Pendrecht, Pameijer, TriviumLindenhof en 

House of Hope.

Jubileum

In juli 2015 hebben wij met trots ons 10-jarig jubileum 
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gevierd, zowel in Nederland als in Peru. Daarbij heb-

ben we alle mensen uitgenodigd die de afgelopen ja-

ren hebben geholpen om van Hoedje van Papier een 

succes te maken. 

In Nederland is het jubileum gevierd samen met het 

bestuur, medewerkers en financiers. In totaal waren 

ruim 100 mensen aanwezig tijdens een avondvullend 

programma. Op de avond werd o.a. een filmpje ver-

toond dat speciaal voor het 10-jarig jubileum is ge-

maakt en waarin het ontstaan en de doelen van de 

stichting duidelijk in beeld worden gebracht. Ook is 

er een speciaal jubileum-magazine uitgebracht met 

verhalen en interviews en dat in een goody bag met 

andere presentjes werd uitgedeeld. Ook de vele vrij- 

willigers mochten allemaal een tasje ophalen met het 

magazine en een boekje als bedankje voor hun inzet.

In Peru werd het jubileum samen met de organisa-

ties uit het netwerk, de begeleiders van de kinderen 

en natuurlijk met de kinderen zelf gevierd. Omdat we 

de participatie van kinderen hoog in het vaandel heb-

ben, mochten alle kinderen van Pasa la Voz tijdens 

een grote bijeenkomst zelf beslissen hoe zij het jubi- 

leum wilden vieren. Omdat zij nooit eens echt kunnen 

genieten, besloten zij dat ze graag een disco wilden 

organiseren. Een lokale disco bood ons gratis ruim-

te, waar ruim 140 kinderen gedurende een paar uur 

hebben gedanst, lol hebben gemaakt en taart hebben 

gegeten. Een ex-gevangene die deel heeft genomen 

aan de workshops van Pasa la Voz was dj en ook an-

dere ex-leerlingen van Pasa la Voz kwamen langs. Zij 

namen zelf het initiatief om te vertellen wat Pasa la 

Voz voor hen betekend heeft. 

Voor het personeel van de organisaties uit het netwerk 

hebben we een spelletjesdag georganiseerd. Tijdens 

de spelletjes leerden de genodigden meer over Pasa 

la Voz, maar werd er vooral veel lol met elkaar ge-

maakt. Omdat we weten dat deze mensen heel hard 

moeten werken en altijd klaar staan voor anderen, 

vonden we dat zij wel een dag ontspanning en ple- 

zier hadden verdiend. 

nieuwe HuisstiJl

Naar aanleiding van het 10-jarig jubileum is in 2015 

ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor de stichting. 

Basis daarvoor was de bepaling van het beleid aan de 

hand van drie belangrijke pijlers waarop we ons de 

komende tijd willen richten: Taal, Tools en Talenten. 

Zij vormen de basis voor een nieuwe uitstraling naar 

buiten toe, waarbij de website en de nieuwsbrief zijn 

vernieuwd, een nieuwe brochure is uitgebracht en er 

nieuw briefpapier en nieuwe visitekaartjes zijn ont-

worpen. 

2.2.  bestuur en persOneel 
stIchtIng hOedJe van 
papIer

Bestuur

Voorzitter  Dhr. H.W. Kleij

Secretaris  Dhr. P.C. Piket

Penningmeester  Dhr. P.C. Piket

Algemeen bestuurslid  Dhr. A.B. Fernandes

Algemeen bestuurslid  Mevr. E.J. Hagenaars-Baldee

Algemeen bestuurslid  Mevr. E.C. Eskes – van Utrecht

Het bestuur komt tenminste 4 keer per jaar bijeen. Bij-

na alle leden zijn op 1 januari 2012 aangetreden voor 

vijf jaar, behalve mevrouw Eskes die op 1 juni 2015 is 

toegetreden tot het bestuur. De bestuursleden hebben 

een controlerende functie.

Stichting Hoedje van Papier staat bij de belasting-

dienst aangemerkt als ANBI-instelling onder fiscaal-

nummer 8147.52.743. 

Directeur en mAnAgement

Het management van Hoedje van Papier wordt uit-

gevoerd door een directeur, daarbij ondersteund door 
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Mano, projectbureau voor maatschappelijke ontwik-

keling. In 2009 is Liesbeth Kerstens, directeur van de 

stichting naar Nederland verhuisd, nadat zij 5 jaar in 

Peru heeft gewoond en gewerkt. Sindsdien is zij actief 

voor zowel de projecten in Peru als de activiteiten in 

Nederland. In Nederland is zij verantwoordelijk voor 

de aansturing van het team en de bewaking van het 

strategisch en operationeel plan. Vanuit Nederland 

coördineert zij bovendien de activiteiten in Peru. Daar-

voor reist zij twee of drie keer per jaar naar Peru om 

projecten ter plekke te evalueren en nieuwe strate-

gische plannen te maken met het team in Peru. Daar-

naast heeft Mano een belangrijke rol, met name op 

beleidsmatig, zakelijk-organisatorisch en financieel 

vlak en op het gebied van relatienetwerken en kwar- 

tier maken. 

Personeel

Naast de directeur, werkten in 2015 nog 12 mede- 

werkers in dienst van Hoedje van Papier, waarvan 

twee medewerkers met een contract voor onbepaalde 

tijd. Twee medewerkers werden tijdelijk ingezet, één 

in verband met extra drukte en één in verband met 

zwangerschapsverlof van één van de medewerkers. 

Daarnaast werkte een medewerker namens Mano 

voor Hoedje van Papier op het vlak van fondsenwer- 

ving, de coaching van vakkrachten en de uitvoer van 

de workshops. Eén ZZP-er werd ingeschakeld voor de 

uitvoer van een aantal belangrijke, grote opdrachten 

en 7 derdejaars stagiaires werkten in 2015 gedurende 

28 uur in de week op kantoor ter ondersteuning van 

de activiteiten.

extern Personeel

Voor de uitvoer van de projecten werkt Hoedje van Pa-

pier vaak met extern personeel. Veelal gaat het hier 

om vrijwilligers. Voor een aantal projecten betalen 

wij de externe medewerkers een kleine vergoeding, 

aangezien het hier gaat om meer gekwalificeerde 

medewerkers. Voor de uitvoer van mediaprojecten en 

trainingen huurden wij regelmatig ZZP-ers in. 

Voor het aannemen en uitbetalen van extern per-

soneel zijn richtlijnen opgesteld. Deze zijn erop gericht 

om vrijwilligers en betaalde medewerkers zo optimaal 

mogelijk in te zetten en te activeren. Daarbij streven we 

ernaar om onze projecten zo goedkoop mogelijk aan 

te bieden en uit te voeren, terwijl we tegelijkertijd onze 

externe medewerkers zoveel mogelijk ontwikkelings- 

mogelijkheden bieden en een vergoeding uitbetalen 

zoals dit volgens de regelgeving is vastgesteld. 

Voor het externe personeel dat een kleine vergoeding 

ontvangt, heeft Hoedje van Papier een overeenkomst 

getekend met een payroll service. Op deze manier kan 

Hoedje van Papier deze medewerkers volgens de re-

gels uitbetalen zonder dat zij zelf de risico’s loopt van 

het aannemen van personeel in loondienst.

2.3.  bestuur en persOneel  
asOcIacIón pasa la vOz 

Vanwege de groei van Pasa la Voz en de steeds belang- 

rijkere rol die de organisatie speelt binnen de regio en 

ook op nationaal niveau, is per 26 augustus 2015 een 

nieuw bestuur gevormd. De leden zijn experts op het 

gebied van onderwijs en pedagogiek en hebben een 

groot netwerk. Op deze manier kan er van het bestuur 

een actievere inzet worden verwacht op het vlak van 

beleidsvorming en bij advisering rondom de activi- 

teiten van de stichting. 

Bestuur

Voorzitter Pavel Chaparro Acurio

Secretaris Teresa Milagros Campos Chong

Penningmeester Tania Castro Gonzales

Algemeen lid Maria Dora Elguera Velarde

Ook in 2015 staat Pasa la Voz wederom ingeschreven 

bij het overkoepelende en controlerende overheidsor-

gaan voor internationale samenwerking (APCI). 
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Personeel

In Peru werken 12 personen betaald mee aan de 

projecten van Pasa la Voz. Om goede contacten met 

Lima te leggen en onderhouden is bovendien voor 

de tweede helft van het jaar een ZZP-er aangenomen. 

Daarnaast was de directeur van de stichting werkzaam 

vanuit Nederland. 
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3 actIvIteIten nederland 
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3 actIvIteIten nederland 

3.1. algemeen

Doelen

Elk mens heeft het recht om zich te ontwikkelen en om 

op actieve wijze deel uit te maken van de maatschap-

pij. Met onze projecten geven we kwetsbare groepen 

in onze samenleving een steuntje in de rug, zodat ook 

zij zich kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk 

kunnen participeren in de maatschappij. Kinderen en 

jongeren in achterstandswijken, statushouders, senio-

ren, mensen met een beperking, al deze mensen en 

nog vele anderen ondersteunen we om de stap te zet-

ten van kwetsbaar naar daadkrachtig. 

In de verschillende projecten van Hoedje van Papier 

wordt er gewerkt aan:

•	 	het	ontwikkelen	van	praktische	en	communicatieve	

vaardigheden.

•	 	het	 versterken	 van	 het	 sociale	 netwerk	 door	 ont-

moetingen te realiseren met andere (wijk)bewoners.

•	 	het	ontwikkelen	en	ontplooien	van	talenten.	

•	 	het	aanbieden	van	gerichte	training	en	begeleiding	

bij verschillende vormen van vrijwilligerswerk, 

waardoor deelnemers een zinvolle bijdrage aan de 

maatschappij leveren.

Deze aandachtsgebieden geven deelnemers geza-

menlijk nieuwe handvatten voor het weer of meer 

meedoen in de maatschappij. Het hart van onze orga-

nisatie bestaat uit een professionele staf, gekwalifi-

ceerde vakkrachten en een groot aantal specifiek ge-

trainde en begeleide vrijwilligers. Hierdoor is het 

mogelijk dat Hoedje van Papier in staat is om tegen 

relatief lage kosten een groot verschil te maken in  

levens van velen. 

tAAl, tools, tAlenten 

De activiteiten die Hoedje van Papier uitvoert zijn on-

der te verdelen in de thema’s Taal, Tools en Talenten. 

Naast deze activiteiten, voeren we regelmatig projec-

ten op maat uit. Dit zijn projecten die samen met op-

drachtgevers en deelnemers worden bedacht en 

vormgegeven. 

taal 

Onze taalprojecten worden ingezet op drie gebieden: 

ze stimuleren de taalontwikkeling, bevorderen de taal-

beheersing en pakken laaggeletterdheid aan. Voor-

beelden zijn het wegwerken van taalachterstand bij 

kleuters en schoolgaande kinderen, laagdrempelige 

taallessen voor volwassenen waarbij de nadruk ligt op 

praktische situaties, ondersteuning voor ouders bij de 

begeleiding van hun kinderen bij de taalontwikkeling, 

maar ook creatieve workshops rondom taalontwikke-

ling, bijles of huiswerkbegeleiding. 

tools 

De projecten die onder de noemer Tools vallen, hel-

pen deelnemers bij het ontwikkelen van praktische en 

sociale vaardigheden die van belang zijn in het dage-

lijks leven, waarmee ze zelf meer kunnen ondernemen 

in hun leven en waardoor hun wereld wordt vergroot. 

Voorbeelden zijn computercursussen voor volwasse-

nen, huiswerkbegeleiding en bijlessen op school en 

het helpen van nieuwe Nederlanders met de admini- 

stratie of lastige brieven. 

talenten 

Hoedje van Papier vindt het belangrijk dat ieder mens 

de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

Mensen die hun eigen talenten nog niet zien of niet 

durven ontplooien, helpen we dus graag door het aan-

bieden van creatieve workshops. Denk aan workshops 

op het gebied van film, radio, journalistiek, verhalen 

schrijven en theater voor zowel kinderen als volwas-

senen, maar ook aan activiteiten die de betrokkenheid 

van kinderen en jongeren bevorderen zoals een kin-

derraad, een jongerenraad of talkshow voor jongeren.
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mAAtwerKProJecten in oPDrAcHt vAn… 

Hoedje van Papier voert naast haar eigen vaste aan-

bod regelmatig activiteiten op maat uit. Dit zijn projec-

ten die we samen met opdrachtgevers bedenken en 

vormgeven. We beperken ons hierbij niet tot Rotter-

dam, maar voeren deze activiteiten uit in het gehele 

land. Als de opdrachtgever zich inzet voor mensen, 

voor hun talenten en hun ontwikkeling, werken wij 

daar graag aan mee. Het maatwerk bieden we aan op 

de gebieden waarin wij onszelf inmiddels goed bewe-

zen hebben: Taal, Tools en Talenten.

Zo gaven we voor de VoorleesExpress Rotterdam  

ouders op aanvraag een training interactief voorlezen, 

voor Het Vergeten Kind realiseerden we een kinder-

talkshow in de stijl van RTL Late Night en ontwikkel-

den we onder meer workshops Spannende Verhalen 

Schrijven, een kinderreportersteam en een Junior 

Persconferentie. Voor Computerwijk hebben we op 

aanvraag een computercursus georganiseerd in com-

binatie met het maken van een magazine. 

3.2. taal

3.2.1. algemeen

Stichting Hoedje van Papier voert verschillende taal-

projecten uit, voor jong en oud. In augustus 2012 zijn 

we begonnen met de uitvoering van het project Voor-

leesExpress in Rotterdam, een project voor kinderen 

die opgroeien in een taalarme omgeving. De metho-

diek van dit project hebben we in de loop der jaren 

uitgebreid met de programma’s Meer Taal Meer Kans 

en Taal voor Thuis. Op de Pendrecht Universiteit wordt 

door vrijwilligers voorgelezen voor de klas en sinds 

2014 bieden we het taalproject voor volwassenen, ge-

naamd TaalOnderonsjes, aan. Een nieuw taalproject 

voor kinderen in 2015 is Buitenkans, dat we samen met 

TriviumLindenhof hebben ontwikkeld. Alle taalactivitei-

ten worden uitgebreid besproken in dit hoofdstuk. 

3.2.2. vOOrleesexpress

wAt Doen we?

De VoorleesExpress is een landelijk project, opgericht 

in 2006 in Utrecht. Inmiddels zijn er al 114 locaties ver-

spreid over het hele land en er blijven er steeds meer 

bij komen. Het doel van het project is het terugdringen 

van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 8 jaar 

en het verrijken van de taalomgeving bij gezinnen 

thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorle-

zer bij een gezin thuis om een uur voor te lezen. Het 

gaat hierbij om kinderen die ondersteuning kunnen 

gebruiken bij hun taalontwikkeling. De vrijwilliger  

introduceert het voorleesritueel bij het gezin en de  

ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over 

te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het 

dagelijks leven. Vrijwillige voorlezers worden begeleid 

door een vrijwillige coördinator, die verantwoordelijk 

is voor een groepje van 5 à 6 voorlezers en gezinnen. 

In 2015 is VoorleesExpress Rotterdam uitgevoerd in 

bijna alle deelgebieden in Rotterdam, te weten: 

Kralingen-Crooswijk, Noord, Delfshaven, Schiebroek, 

Overschie, Prins Alexander, Centrum, Feijenoord, 

Charlois, IJsselmonde en Hoogvliet. Hierbij lag de  

focus primair op de wijken die als taalarme wijken zijn 

benoemd. 

VoorleesExpress Rotterdam werkt met een Noord- en 

een Zuidoever. De deelgebieden ten noorden van de 

Maas behoren tot de Noordoever en de deelgebieden 

ten zuiden van de Maas behoren tot de Zuidoever. 

Deze verdeling is gemaakt om het werk zo efficiënt 

mogelijk uit te voeren. Een schooljaar wordt in twee 

seizoenen opgedeeld, het najaarsseizoen start in sep-

tember en het voorjaarsseizoen start in februari. In 

2015 vonden het 13e en het 14e seizoen van Voorlees-

Express Rotterdam plaats.



18

Binnen de VoorleesExpress voerde Hoedje van Papier 

ook de volgende programma’s uit:

	 •	 Taal	voor	Thuis

Taal voor Thuis is ontwikkeld door Stichting Lezen & 

Schrijven om ouderbetrokkenheid te vergroten. In 

2013 is een pilot uitgevoerd waaruit bleek dat Taal 

voor Thuis geïntegreerd kon worden binnen het pro-

gramma van de VoorleesExpress. Met behulp van 

speciaal door Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelde 

themaboekjes kunnen ouders leren hoe zij in gesprek 

kunnen gaan met hun kinderen en hen kunnen stimu-

leren om (meer) met taal bezig te zijn. In 2015 hebben 

we tijdens de trainingen voor de vrijwilligers aandacht 

besteed aan de methodiek en het materiaal is aan alle 

voorlezers beschikbaar gesteld. 

Tegelijkertijd hebben wij een pilot opgestart, waarbij 

we voor 21 gezinnen een apart nazorgtraject verzorg-

den. We hebben gekozen voor een intensievere bena-

dering waar bij gezinnen die het voorleestraject al 

hebben doorlopen een vrijwilliger gedurende 20  

weken de Taal voor Thuis methodiek toepast. Het gaat 

hierbij om gezinnen waarvan wij, samen met de voor-

lezer en coördinator, hebben vastgesteld dat ze nog 

wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Van de 21 

gezinnen worden 19 gezinnen begeleid door studen-

ten Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam. De 

overige 2 gezinnen worden begeleid door hun ‘eigen’ 

voorlezer uit het voorgaande seizoen. 

	 •	 Meer	Taal	Meer	Kans

Meer Taal Meer Kans biedt Rotterdamse ouders van 

Antilliaanse of Turkse afkomst begeleiding bij het 

tweetalig opvoeden van kinderen in de leeftijd van 2 

tot en met 5 jaar. Uit onderzoek blijkt dat ouders vaak 

moeite hebben met het op de juiste manier aanbieden 

van twee talen. In september zijn we een traject  

gestart met 5 Antilliaanse gezinnen en 7 Turkse gezin-

nen. Met behulp van Papiaments- en Turkssprekende 

vrijwilligers leren we de ouders hoe ze hun kinderen 

een zo gestructureerd mogelijke taalopvoeding kun-

nen bieden. De reacties van gezinnen en vrijwilligers 

zijn positief en daarom hebben we besloten om het 

project in 2016 uit te breiden met twee extra nationali-

teiten: Marokkaanse en Chinese gezinnen. 

Hoe verliePen De Activiteiten?

Werving van vrijwilligers en gezinnen is elk jaar een 

van de belangrijkste onderdelen van het project. Het 

werven van voorlezers en coördinatoren gebeurt door 

middel van advertenties, vacaturesites, social media, 

mond-tot-mond reclame en flyeren. We merken dat 

steeds meer vrijwilligers zich aanmelden, omdat een 

bekende van hen ook mee doet, of mee heeft gedaan, 

aan het project en zij door hun enthousiaste verhalen 

hebben besloten om zich ook aan te melden. Behalve 

de reguliere vrijwilligers, lopen ook elk voorleessei-

zoen studenten van de Hogeschool Rotterdam stage 

bij de VoorleesExpress. 

Het werven van gezinnen gaat grotendeels via de ba-

sisscholen. Wij geven regelmatig voorlichtingen in de 

ouderkamers op de scholen, waarbij we groepjes ou-

ders uitleg geven over de VoorleesExpress en waar ze 

zich direct kunnen aanmelden. In 2015 hebben we in 

totaal 48 voorlichtingen gegeven. Daarnaast merken 

we ook hier dat steeds meer gezinnen zich zelf aan-

melden omdat ze er via een bekende over hebben ge-

hoord. Als laatste werven we ook gezinnen via flyers, 

logopediepraktijken, welzijnspartners, peuterspeelza-

len en kinderdagverblijven.
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DelfsHAven 

De van Oldenbarneveltschool

Augustinusschool

Auris Hildernisseschool

Babylon

CBS De Ark

CBS Mozaïek

De Boog

Dr. J. Woltjerschool

Eloutschool

Emausschool

Islamitische Basisschool 

Al-Ghazali

Mariaschool

Nicolaasschool

OBS Delfshaven

Valentijnschool

Arentschool

In 2015 is samengewerkt met 91 basisscholen en 16 peuterspeelzalen/kinderdagverblijven.

BAsisscHolen

centrum

Jan Prins School

OBS Het Landje

Willem van der Veldenschool

Willibrordschool

KrAlingen-crooswiJK 

De Kleine Wereld

Koningin Wilhelminaschool

ODBS Pierre Bayle

OBS De Esch

Oscar Romeroschool

Talmaschool

Waalse School

noorD 

Combinatie 70

De Klimop

De Provenier

Dominicusschool

Het Plein

Hildegardisschool

Imeldaschool

OBS Daltonschool De Margriet

Prinses Julianaschool

scHieBroeK 

Jacob Maris-School

Stephanusschool

Prins AlexAnDer 

CBS Onze Wereld

De Kleine Prins

De Pionier School

De Stelberg

Instituut De Piloot

overscHie 

Albert Schweitzerschool

cHArlois 

Beatrixschool

Christophoorschool

De Akkers

De Globe

De Hoeksteen

De Kameleon

De Klaver

De Toermalijn

OBS Charlois

Oranjeschool

Steven Stemerdingschool

Wilhelminaschool

feiJenoorD 

Agnesschool

Cosmicus

De Clipper

De Globetrotter

De Kleine Pijler

De Mare

De Nieuwe Haven

De Pijler

De Piramide

De Schalm

De Sleutel

De Wissel

Groen van Prinstererschool

OBS Nelson Mandela

OBS Pantarijn

Paus Joannesschool

Pniëlschool

Hoogvliet 

Andries van der Vlerkschool

De Notenkraker

De Schakel

De Tuimelaar

Jacobusschool

PCB Oudeland

‘t Prisma

Zalmplaatschool

iJsselmonDe 

CBS Beatrix

De Catamaran

De Groene Palm

De Kubus

Dr. M. Polanoschool

Het Open Venster

PC De Regenboog

Prins Willem Alexanderschool

Prinses Margrietschool

SBO van Heuven Goedhartschool
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PeutersPeelzAlen/KinDerDAgverBliJven

DelfsHAven 

PSZ Muizefant

PSZ De Troetelberen

KrAlingen-crooswiJK 

PSZ Bavokring

PSZ De Woelwaters

PSZ Kleine Prinses

PSZ Uk en Puk

noorD 

PSZ DE KINDERTUIN

feiJenoorD

PSZ De Brink

PSZ De Groene Prins

PSZ De Locomotief

PSZ De Regenboog

PSZ ’t Balsemientje

PSZ Toermalijn

Hoogvliet 

PSZ Kapoentje

moeiliJKHeDen en oPlossingen

•	 	Het	afgelopen	jaar	hebben	we	zoals	altijd	te	maken	

gehad met gezinnen die vroegtijdig zijn gestopt. Re-

denen hiervoor zijn drukte, te lange wachtlijsten, 

verhuizing of we konden het gezin bij de start van 

het seizoen niet meer bereiken. Dit laatste wil niet 

zeggen dat het gezin überhaupt niet meer mee doet 

aan het voorleesseizoen, maar het komt wel voor 

dat een traject hierdoor pas later kan starten. Dit 

hebben we beter kunnen ondervangen dan andere 

jaren, doordat we twee weken voor de start alle ge-

zinnen nog eens hebben nagebeld. Indien we het 

gezin niet konden bereiken, hebben we de toeleider 

gebeld om de gegevens van het gezin te controle-

ren. Op deze manier hadden we van bijna alle gezin-

nen op tijd de juiste gegevens en liep de start van 

het seizoen minder vertraging op. 

  Bij het uitvallen van een gezin gaan we op zoek naar 

een vervangend gezin. We hebben bijna altijd wel 

gezinnen op de wachtlijst staan, waardoor het niet 

lastig is om een nieuw gezin te vinden. Mocht het 

een keer voorkomen dat we geen vervangend gezin 

hebben, dan nemen we contact op met de toeleiders 

om zo snel mogelijk een nieuw gezin te vinden.

•	 	Het	komt	ook	voor	dat	vrijwilligers	tijdens	het	voor-

leesseizoen stoppen. Genoemde redenen hiervoor 

zijn bijvoorbeeld drukte, het vinden van een baan 

waardoor ze in tijdnood komen of persoonlijke om-

standigheden. Ook in dit geval wordt gezocht naar 

een vervangende voorlezer of coördinator. 

  Wat betreft de vrijwilligers is het vooral een uitda-

ging geweest om voorlezers te vinden voor het pro-

ject Meer Taal Meer Kans. Hiervoor moesten we op 

zoek naar voorlezers die zowel vloeiend Nederlands 

als Turks of Papiaments spreken. Een van de sta- 

giaires op kantoor heeft hiervoor een speciaal wer-

vingsplan gemaakt. Verder hebben de vrijwilligers 

die we gevonden hebben erg geholpen door in hun 

eigen kringen mensen enthousiast te maken voor 

het project. 

•	 	Het	blijkt	nog	steeds	een	uitdaging	om	de	methode	

Taal voor Thuis op de best mogelijke manier te inte-

greren. Vanuit de voorlezers hebben wij teruggekre-

gen dat er vaak onvoldoende tijd is om de methode 

optimaal in te zetten. Vandaar dat we er dit jaar voor 

hebben gekozen om een pilot te doen, waar we bij 

cHArlois

PSZ ’t Molentje Akker

PSZ Toermalijntje
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een aantal gezinnen alleen met Taal voor Thuis aan 

de slag gaan tijdens een apart natraject. De evalua-

ties van deze aanpak zullen nog plaatsvinden en aan 

de hand daarvan beslissen we hoe we de methode 

in 2016 gaan voortzetten. 

resultAten

Bereik

	 •	 	Gezinnen

In 2015 hebben we in totaal 365 gezinnen bereikt in 

Rotterdam. Uiteindelijk hebben we bij 325 van deze 

gezinnen het voorleestraject geheel afgerond en hier-

mee hebben we ons doelaantal van 300 gezinnen 

ruimschoots gehaald. 

In seizoen 13, dat liep van februari tot eind juni, is er 

bij 147 gezinnen voorgelezen met behulp van 116 

voorlezers. Op de Noordoever hebben 71 gezinnen 

het voorleestraject afgerond en op de Zuidoever heb-

ben 76 gezinnen het seizoen afgemaakt. 

In seizoen 14, dat liep van september 2015 tot eind ja-

nuari 2016, hebben in totaal 178 gezinnen het voor-

leestraject afgerond, met behulp van 153 voorlezers. 

Op de Noordoever is er bij 95 gezinnen voorgelezen 

en op de Zuidoever bij 83 gezinnen. 

Binnen deze aantallen vallen ook de voorlezers die 

zich in hebben gezet voor de methodes Meer Taal 

Meer Kans en Taal voor Thuis. Voor Meer Taal Meer 

Kans geldt dat 5 Papiaments- en 5 Turkssprekende 

voorlezers de methodiek bij 12 gezinnen hebben inge-

zet. Daarnaast zijn 21 mensen aan de slag gegaan met 

de pilot t.a.v. Taal voor Thuis. 

In onderstaande tabel is zichtbaar hoeveel gezinnen in 

welke deelgebieden hebben meegedaan:

Deelgebied Doelaantal 2015 totaal 13 & 14

Noordoever  

Centrum  18

Delfshaven 50 55

Kralingen-Crooswijk 40 43

Noord 30 32

Overschie  1

Prins Alexander  8

Schiebroek  9

Totaal	Noordoever	 	 166

Zuidoever	 	

Charlois 50 50

Feijenoord 50 53

Hoogvliet 20 22

IJsselmonde 20 34

Totaal	Zuidoever	 	 159

Totaal	Noord-	en	Zuidoever	 	 325
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	 •	 Vrijwilligers

Veel vrijwilligers hebben zich in 2015 voor de Voor-

leesExpress ingezet. In totaal zijn dit jaar 269 voorle-

zers aan de slag gegaan, inclusief studenten. De stu-

denten lezen bij meerdere gezinnen tegelijk voor, dit 

verklaart het verschil in het aantal gezinnen en het 

aantal voorlezers. De voorlezers werden begeleid 

door in totaal 64 coördinatoren, inclusief studenten. 

Een deel van de studenten die in seizoen 14 hebben 

voorgelezen, is in seizoen 15 gaan coördineren. Dit 

doen zij in duo’s; samen met een medestudent bege-

leiden zij een groepje van circa 8 voorlezers en gezin-

nen.

In onderstaande tabel zijn de aantallen nog eens over-

zichtelijk per seizoen weergegeven.

In totaal hebben we het afgelopen jaar 28 trainingen 

gegeven. De voorlezers hebben een training Interac-

tief Voorlezen gevolgd en de coördinatoren een speci-

ale coördinatorentraining. De vrijwilligers die met 

Meer Taal Meer Kans en Taal voor Thuis aan de slag 

zijn gegaan, hebben nog een extra training gekregen. 

Naast deze vaste trainingen bieden we ook extra 

workshops aan voor de vrijwilligers. Deze kunnen zij 

vrijblijvend bijwonen. Het afgelopen jaar hebben we 

een Verdiepende Training georganiseerd. Deze trai-

ning wordt gegeven door de jeugdspecialist van de 

Centrale Bibliotheek Rotterdam. Er is dieper ingegaan 

op het leesniveau van kinderen en de verschillende 

soorten boeken die voorlezers kunnen kiezen. Verder 

hebben we in 2015 ook een speciale training georgani-

seerd voor vrijwilligers die voorlezen bij kinderen die 

jonger zijn dan 4 jaar. Het voorlezen aan kinderen in 

deze leeftijdscategorie is een vak apart en wij wilden 

de voorlezer graag wat extra tips en handvatten mee-

geven om het voorleestraject zo soepel mogelijk te 

laten verlopen.

inHouDeliJKe resultAten

Het project wordt gedurende de voorleesseizoenen op 

verschillende manier geëvalueerd. Ten eerste hebben 

we nauw contact met alle coördinatoren. Zij gaan drie 

keer met de voorlezer mee op gezinsbezoek en maken 

naderhand een verslag over deze bezoeken. Deze ver-

slagen sturen zij naar de projectleiding, zodat zij goed

op de hoogte blijven van de voortgang van het sei-

zoen. Daarnaast komen de coördinatoren ook twee 

keer op kantoor langs voor een tussen- en een eind- 

evaluatie met de projectmedewerkers van de Noord- 

en de Zuidoever. Hier worden de verschillende situa-

ties binnen de gezinnen uitvoerig besproken. Als laat-

ste worden er elk seizoen vragenlijsten afgenomen bij 

zowel de gezinnen als de vrijwilligers. Hierin wordt 

gevraagd naar hun ervaringen met het project, naar 

de voorleessituatie binnen het gezin en naar mogelij-

ke overige hulpvragen. Door deze verschillende evalu-

aties hebben wij een goed beeld van alle deelnemers 

aan het project. 

Vrijwillige	voorlezer

Vrijwillige	coördinator

Stagiair-voorlezer

Stagiair-coördinator

Totaal	aantal	vrijwilligers

Seizoen 13

84

17

32

22

155

Seizoen 14

121

25

32

-

178

Totaal

205

42

64

22

333
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Conform de oorspronkelijke doelstellingen, zijn de 

volgende resultaten bereikt op inhoudelijk vlak:

-  Gedurende een periode van 20 weken is bij de deel-

nemende kinderen door middel van interactief voor-

lezen gewerkt aan de uitbreiding van de passieve en 

actieve woordenschat. Opvallend is dat we via de 

vrijwilligers steeds meer berichten krijgen over een 

stijging van het taalniveau van de voorleeskinderen. 

De kinderen presteren beter op school en hun woor-

denschat is vergroot. 

-  Het leesplezier van de kinderen uit de gezinnen is 

gestimuleerd.

-  Ouders hebben ervaren hoe ze interactief kunnen 

voorlezen en hoe zij het voorleesritueel kunnen 

overnemen. Concreet houdt dit in dat er meer boe-

ken in huis zijn, kinderen vaker voorgelezen willen 

worden, kinderen meer zelf lezen en zelf ook meer 

voorlezen aan jongere broertjes of zusjes. Ook heb-

ben de ouders veel voorleestips ontvangen van de 

voorlezers.

-  Alle gezinnen hebben samen met de voorlezer een 

bezoek aan de bibliotheek gebracht en hebben een 

bibliotheekabonnement afgesloten. Hierdoor is het 

bezoek aan de bibliotheek bevorderd voor kinderen 

en hun ouders.

-  Er is meer betrokkenheid van Rotterdamse burgers 

tot stand gebracht bij de taalontwikkeling van mede-

stadsgenoten en interculturele ontmoetingen zijn 

tot stand gebracht tussen vrijwilligers en gezinnen. 

Vaak wordt naast het voorlezen een luisterend oor 

geboden en worden over en weer interesses ge-

deeld. Ook ondernemen deze voorlezers en gezin-

nen activiteiten buiten het voorlezen, zoals samen 

eten, het uitwisselen van recepten of samen met de 

kinderen naar een voorstelling gaan.

-  Het project wordt continu gemonitord en wordt nog 

altijd heel positief geëvalueerd door ouders en vrij-

willigers.

Uit de verslagen en vragenlijsten komen veel enthou-

siaste reacties naar voren: 

-   “Moeder is enorm enthousiast over de VoorleesEx-

press. Haar dochter is ontzettend vooruit gegaan en 

het gaat goed met haar op school. De voorlezer zelf 

merkte specifiek een verbetering in het navertellen 

van de verhalen die hij voorleest. Ze heeft echt  

geleerd hoe dat moet en dat gaat nu ook steeds  

beter.”

-  “Het gaat heel goed in dit voorleesgezin. Moeder is 

gemotiveerd om te leren en om voor te lezen en pikt 

ook daadwerkelijk dingen op van de voorlezer. De 

kinderen vinden het heel erg leuk en pakken nu ook 

steeds vaker zelf boekjes. Ook moeder merkt dat 

haar dochter nu steeds meer woorden kent.” 

-  “De woordenschat van Melissa is erg vergroot. Ze 

durft meer te praten tegen haar ouders en tegen de 

voorlezer. Daarnaast is ook haar concentratie beter 

geworden. In de eerste weken was ze snel afgeleid, 

maar nu kan ze zich steeds langer concentreren op 

het verhaal.”

-  “Emilia’s woordenschat is tijdens het voorleestra-

ject erg vergroot. Het leesplezier was al aanwezig en 

is alleen maar gegroeid. Emilia durft nu meer con-

tact te maken met mensen die ze niet (goed) kent. 

Ook op school gaf de juf aan verbetering te zien. 

Emilia laat meer van zich horen op school. Haar  

ouders waren zeer tevreden over het project. Ze 

vonden de voorlezer erg goed en hebben een goede 

band met haar opgebouwd. Ze hebben het project 

als prettig ervaren en waren blij dat het een goede 

match was tussen de voorlezer en Emilia.”
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-  “Moeder vond het een erg leuk project en merkt 

vooral aan de kinderen dat ze steeds vaker met 

boekjes aankomen. Het voorleesritueel is in dit ge-

zin dus goed geïntroduceerd. Moeder geeft aan dat 

ze nu ook vaker voorleest. Ze leent vaak boeken van 

de bibliotheek, die de kinderen zelf uitkiezen. Moe-

der geeft aan dat ze heel positief is over het project 

en dat ze het al aan veel mensen heeft aangeraden.” 

-  “Het gezin is samen met de voorlezer naar de biblio-

theek geweest en dat was een groot succes. Er lig-

gen nu ook diverse boeken in huis die er enthousiast 

bij worden gehaald. Iedereen vond het leuk om naar 

de bibliotheek te gaan. De moeder ziet verbetering 

bij de kinderen en vindt dat het goed en leuk gaat.”

-  Een vader uit seizoen 13: “Kan Naomi (de voorlezer) 

weer bij ons komen? Wij vonden het zo leuk! Maar 

sindsdien lezen wij ook zelf voor, we wisten hiervoor 

niet hoe dat moest. Wij zijn zelf nooit voorgelezen 

vroeger namelijk.”

-  Een moeder tijdens seizoen 14: “De voorlezer is heel 

leuk! Als ik zelf voorlees lees ik alleen de tekst op en 

zijn mijn kinderen snel afgeleid. De voorlezer ge-

bruikt allerlei gebaren en laat mijn kinderen ook het 

verhaal uitspelen en ze bewegen, dat werkt goed zie 

ik! Ik hoop dat ik het zelf ook zo kan als de voorlezer 

weg is..”

3.2.3 taalOnderOnsJes

wAt Doen we?

Onder de naam TaalOnderonsjes organiseert Hoedje 

van Papier laagdrempelige conversatielessen met als 

doel om de spreekvaardigheid in het Nederlands te 

bevorderen. Het project richt zich op een brede groep 

volwassenen in verschillende deelgebieden van Rot-

terdam, die behoefte heeft aan laagdrempelige en 

praktische spreekvaardigheidslessen die dicht bij huis 

en in een ontspannen sfeer worden gegeven. Dit kun-

nen ook mensen zijn die in het kader van de tegen-

prestatie willen investeren in het verbeteren van het 

spreken van de Nederlandse taal. 

In een blok van 5 weken worden er 10 taallessen van 2 

uur verzorgd door twee taalvrijwilligers. Door te wer-

ken met een kleine groep van maximaal 12 deelne-

mers is er veel tijd om in te gaan op de persoonlijke 

leerwensen. Door onderling te oefenen groeit het zelf-

vertrouwen in het spreken van de Nederlandse taal, 

ontstaat er duurzaam contact met zeker 8 andere 

buurtbewoners en wordt deelname aan het maat-

schappelijk leven vergroot. Wij hebben in 2015 drie 

praktische en laagdrempelige modules aangeboden, 

gericht op kennismaking, aanpak van praktische zaken 

en gezond leven. Deze lessen hebben wij verzorgd in 

verschillende ontmoetingscentra in Delfshaven in sa-

menwerking met welzijnsorganisatie Zowel! Daar-

naast hebben wij een cursus verzorgd in Prins Alexan-

der in samenwerking met Buurtwerk Alexander en 

een cursus in Wijkgebouw De Bron in Kralingen-Croos-

wijk in samenwerking met de gemeente Rotterdam.

Hoe verliePen De Activiteiten?

Het doel was om in 2015 in Delfshaven 25 cursussen 

uit te voeren. Daarnaast is aandacht besteed aan het 

doorontwikkelen van het lesmateriaal. Onze samen-

werkingspartners zorgden voor de werving van deel-

nemers en geschikte locaties. Vanuit Hoedje van Pa-

pier werden de vrijwilligers geworven, getraind en 

intensief begeleid en werden de deelnemers uitgeno-

digd en gemonitord. Ook werd het lesmateriaal ver-

zorgd en waar nodig werd ondersteuning geboden bij 

de uitvoer van de lessen, zodat deze volgens het con-

cept van TaalOnderonsjes werden aangeboden. 

Door de vrijwilligers zijn er leuke activiteiten binnen 

en buiten georganiseerd, zoals een bezoek aan de bi-

bliotheek, de kinderboerderij en zelfs een boottocht. 

Ook werd de afsluiting van een module altijd geza-
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menlijk gevierd, waarbij de deelnemers traktaties 

meenamen van thuis en zij van de vrijwillige docenten 

een certificaat met een persoonlijke felicitatie ontvingen. 

Achter de schermen is dit jaar hard gewerkt aan het 

verankeren van het project, door de kaders vast te leg-

gen en kwalitatieve verbeteringen door te voeren, 

mede met input van de deelnemers, vrijwilligers en de 

samenwerkingspartners. 

In 2015 is gebruik gemaakt van onderstaande locaties:

Locaties

Delfshaven	 	 Samenwerkingspartner

Vrouwen Emancipatie Centrum  Zowel!

Westervolkshuis

Huiskamer Burgemeester Meineszstraat

Huiskamer Grote Visserijstraat

Nozepandje

Buurthuis Bulgaarse straat

Post West

Laurens De Schans

  

Prins	Alexander	

Youngsters  Buurtwerk Alexander

Kralingen-Crooswijk

Wijkgebouw de Bron  Gemeente Rotterdam

moeiliJKHeDen en oPlossingen

•	 	In	het	jaar	2015	zijn	er	grote	stappen	gemaakt,	zowel	

voor wat betreft de doorontwikkeling als in de uit-

voer. Dit betekende dat er van het team een hoge 

mate van flexibiliteit en inventiviteit werd gevraagd 

om de uitvoer soepel te laten verlopen. Dankzij de 

inzet van het gehele team en de vrijwilligers is dit 

gelukt. 

•	 	Bijkomende	moeilijkheid	was	de	beperkte	beschik-

baarheid van geschikte locaties, op de gewenste tij-

den voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers. 

Uiteindelijk is het gelukt om samen met onze part-

ners verschillende buurthuizen en huiskamers be-

reid te vinden om ruimtes beschikbaar te stellen 

voor de lessen. In 2016 zal het vinden van geschikte 

locaties niet gemakkelijker worden, aangezien een 

aantal locaties hun deuren zal sluiten. Wij zullen 

daarom in 2016 samen met onze samenwerkings-

partners op zoek gaan naar andere locaties, zoals 

bijvoorbeeld ouderkamers op scholen. 

•	 	Tot	slot	was	het	verloop	van	deelnemers	in	een	aan-

tal gevallen een probleem, waardoor de groeps-

grootte soms onder de 10 deelnemers kwam te lig-

gen. Mogelijk lag dit aan de niveauverschillen, maar 

een aantal deelnemers is nooit komen opdagen. 

Volgens onze samenwerkingspartners is dit pro-

bleem inherent aan de doelgroep waar we ons op 

richten. We hebben dit verloop geprobeerd te on-

dervangen door de deelnemers na inschrijving tele-
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fonisch te benaderen, vervolgens een geschreven 

uitnodiging te sturen en hen op de eerste lesdag een 

sms’je te sturen. Ook hebben wij uiteindelijk een 

aantal groepen samengevoegd. 

resultAten

Bereik

Wij kijken tevreden terug op de behaalde resultaten in 

2015, waarin wij de vooraf gestelde doelen hebben 

behaald. In plaats van de 25 cursussen hebben we 

maar liefst 27 cursussen in Delfshaven gerealiseerd. 

Eind dit jaar hebben wij bovendien een groep gestart 

in Prins Alexander. Zij zullen in 2016 een vervolgmo-

dule gaan volgen. De groep die gestart is in Kralin-

gen-Crooswijk, zal de eerste module in 2016 verder 

afronden en is daarom niet in onderstaande tabel op-

genomen. Omdat veel deelnemers meerdere cursus-

sen hebben gevolgd, is het aantal inschrijvingen voor 

de cursussen hoger dan het aantal unieke deelnemers. 

In totaal hebben 124 unieke deelnemers deelgenomen 

aan één of meerdere cursussen.

22 vrijwilligers hebben dit jaar totaal maar liefst 280 

lessen, dat is 560 uur aan conversatieles verzorgd. 

Hun tomeloze inzet, enthousiasme, betrokkenheid en 

flexibiliteit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 

het succes van TaalOnderonsjes. Ook in 2016 zullen 

wij weer investeren in het bieden van handvatten, trai-

ningen, goed materiaal, organisatorische ondersteu-

ning en begeleiding, zodat zij de lessen met plezier en 

zelfvertrouwen kunnen geven.

In onderstaande tabel wordt het aantal deelnemers en 

vrijwilligers weergegeven:

Doelstelling

25

100-150

200-300

15-20

Gerealiseerd 

Delfshaven

27

114

200

20

Gerealiseerd 

Prins Alexander

1

10

10

2

Totaal

gerealiseerd

28

124

210

22

Inhoudelijke	resultaten

Een groot deel van onze deelnemers heeft 2 of 3 mo-

dules met veel plezier en inzet gevolgd. Hoewel het 

voor kwam dat wij met kleine groepjes startten, zagen 

wij ook dat deze groepen per les steeds groter en 

hechter werden. Vaak gehoorde reacties van de deel-

nemers zijn dat men de taal beter heeft leren spreken, 

maar ook dat men zich specifiek voor deze cursus 

heeft ingeschreven vanwege de goede en laagdrem-

pelige sfeer. Een groot aantal van de deelnemers leeft 

zeer geïsoleerd en voor hen was deelname aan 

TaalOnderonsjes een belangrijke gelegenheid om 

even de deur uit te zijn. Tegelijkertijd krijgen wij vaak 

terug dat de deelnemers graag door willen gaan met 

de lessen, ook nadat zij alle modules hebben afge-

rond. 

Een belangrijk doel van TaalOnderonsjes is om als op-

stap te dienen om de participatie van de deelnemers 

aan de samenleving te bevorderen. Na afronding van 

de lessen willen wij dan ook vooral dat de deelnemers 

actief blijven. In 2015 hebben wij hier invulling aan ge-

geven door wensen van de deelnemers te inventarise-

ren en samen met onze samenwerkingspartners de 

mogelijkheden door te nemen om deze in de praktijk 

te brengen. Een groot aantal deelnemers stroomt dan 

ook door naar andere taallessen op een hoger niveau 

of wordt doorverwezen naar andere activiteiten die 

door de partners in de wijk worden aangeboden. Op 

deze wijze wordt voorkomen dat de deelnemers weer 

terugvallen op het oude taalniveau of weer uit het 

zicht verdwijnen.

modules

Unieke	deelnemers

Inschrijvingen	cursussen

Inzet	vrijwilligers
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Wij zijn verheugd te vernemen dat Zowel! en Buurt-

werk Alexander tevreden zijn over onze samenwer-

king en dat wij ons ook in 2016 gezamenlijk zullen in-

spannen om de taalachterstand in de wijken terug te 

dringen en participatie onder de buurtbewoners te 

bevorderen.
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edwIn wIllemen – taaldOcent laurens de schans:

“wat is er niet leuk aan groepsgewijs liedjes van hazes taalkundig ontleden, samen 

een krant te lezen, of het leren tellen door bingo te spelen, met een groep mannen 

die hier al jaren woont maar van wie niemand nooit eerder echt de kans had om tijd 

aan zijn taalvaardigheid te spenderen! het is leuk om te zien dat mensen al in een 

paar bijeenkomsten zekerder van zichzelf worden en een steeds actievere houding 

aannemen. de gehele groep wilde graag door en dus zal ook ik er weer graag mijn 

tijd en energie in stoppen!”
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deelneemster taalOnderOnsJes In het wester vOlkshuIs te delfshaven: 

“kan het niet vaker dan twee keer in de week? Ik vind het leuk en gezellig”.

lInda OverduIn en anJa kOOl-OverduIn– taalvrIJwIllIgers laurens, de schans:

“meerdere cursisten hebben aangegeven graag verder te gaan met de taallessen en 

om een vervolgmodule gevraagd, omdat ze er veel van leren en het erg leuk vinden 

bij ons”. 
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3.2.4.  samenwerkIng met de pendrecht 

unIversIteIt

Naast de reguliere taalprojecten, heeft Hoedje van Pa-

pier in samenwerking met partners projecten op maat 

ontwikkeld. Zo werken wij sinds 2014 samen met de 

Pendrecht Universiteit. Voor hen verzorgen wij diver-

se workshops en lessen binnen het programma van 

de Kinderfaculteit. Bij de Kinderfaculteit kunnen kinde-

ren van alle basisscholen in Pendrecht na schooltijd 

hun favoriete les, training of activiteit volgen. Het doel 

van deze lessen is om de schoolresultaten van de kin-

deren te verbeteren en hen handvatten te bieden om 

mee te doen in de maatschappij. Ook worden compe-

tenties ontwikkeld die belangrijk zijn voor de integrale 

ontwikkeling van kinderen als actieve burgers binnen 

de school en de wijk. 

Ook in 2015 hebben wij een voorleesproject verzorgd 

bij de Kinderfaculteit. Het gaat hierbij om taalaanbod 

voor leerlingen van de onderbouw in de vorm van in-

teractief voorlezen. Door middel van voorlezen met 

aansluitend een creatieve verwerking, wordt aan het 

leesplezier en de woordenschatontwikkeling van kleu-

ters gewerkt. Hierbij sluiten onze vrijwillige voorlezers 

zoveel mogelijk aan bij thema’s die ook worden aan-

geboden door de school, hetgeen verdieping van deze 

thema’s inhoudt. De voorlezers hebben allemaal een 

training Interactief Voorlezen & Didactiek gevolgd bij 

Hoedje van Papier. Zij worden ondersteund door een 

vrijwilliger, zodat er aandacht is voor elk kind en er op 

de inbreng van hen allemaal kan worden ingegaan. In 

2015 zijn 18 vrijwillige voorlezers en ondersteuners 

actief geweest.

Gedurende de eerste periode van 20 weken, die liep 

van maart t/m juni 2015, is er op elke school die is 

aangesloten bij de Kinderfaculteit voorgelezen, te we-

ten: de Hoeksteen, de Beatrixschool, Over de Slinge 

Krabbedijkestraat, Over de Slinge Sommelsdijkstraat 

en SBO de Koppeling. Er is in totaal aan 10 groepen 

voorgelezen, bestaande uit 103 leerlingen. Na de zo-

mer heeft het project in een andere vorm vervolg ge-

kregen. Er werd gedeeltelijk tijdens en gedeeltelijk na 

schooltijd voorgelezen aan de leerlingen van Over de 

Slinge Krabbedijkestraat, in termijnen van 8 weken. 

Tot en met december 2015 is in deze vorm aan 29 kin-

deren voorgelezen. Het project zal ook in 2016 in deze 

vorm worden voortgezet. 

Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de voor-

lezers was het voorlezen een leuk en inspirerend mo-

ment van de week. Een voorlezer van groep 3: 

“Terugblikkend heb ik het voorleesproject als een hele 

leuke tijd ervaren, het was een periode waarbij de zon 

letterlijk weer scheen en ik elke dinsdag- en woensdag-

middag naar school fietste om er samen met de kinde-

ren een educatieve en gezellige tijd van te maken.” 

3.2.5.  buItenkans In samenwerkIng met 

trIvIumlIndenhOf

TriviumLindenhof biedt op verschillende manieren 

ondersteuning aan gezinnen en kinderen die proble-

men of vragen hebben omtrent opvoeding. Bij een 

deel van de kinderen en jongeren is de situatie dusda-

nig complex dat zij niet kunnen opgroeien in een 

thuissituatie. TriviumLindenhof ondersteunt hen zo 

goed mogelijk in hun ontwikkeling door in de basisbe-

hoeften te voorzien; maar ook in hun sociaal-emotio-

nele ontwikkeling en het vinden van hun plek binnen 

de maatschappij. Zij vinden het belangrijk dat deze 

ondersteuning kan worden aangevuld met meer indi-

viduele aandacht en talentontwikkeling.

Dit doet Hoedje van Papier dan ook middels het pro-

ject Buitenkans, dat in november 2015 is opgestart. De 

kinderen, woonachtig op de verschillende locaties van 

TriviumLindenhof, worden voorgelezen en aan de 

hand van boeken kunnen zij dingen bespreken, uiten 

en leren die hen bezighouden. Deze een-op-een aan-

dacht is heel belangrijk voor de kinderen en is een 
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aanvulling op hetgeen reeds geboden wordt door de 

medewerkers van TriviumLindenhof. 

Geschoolde voorlezers met ervaring op pedagogisch 

en orthopedagogisch vlak, hebben bij Hoedje van Pa-

pier een training ‘Filosoferen met kinderen’ gevolgd, 

zodat zij handvatten meekregen om aan de hand van 

een boek met kinderen in gesprek te gaan en hen hier-

bij bewust te laten zijn van hun eigen rugzak. In 2015 

is door 7 vrijwilligers aan 35 kinderen voorgelezen die 

woonachtig zijn in leefgroepen, gezinshuizen, me-

disch kinderdagverblijven en crisisopvangcentra. In 

2016 verwachten wij aan nog meer kinderen voor te 

lezen.

3.3. tOOls

3.3.1. algemeen

Hoedje van Papier organiseert diverse activiteiten die 

onder de pijler ‘Tools’ vallen. Sinds 2013 voert Hoedje 

van Papier het project Computerwijk uit in Rotterdam: 

computercursussen voor een diverse doelgroep die 

niet of nauwelijks met een computer kan omgaan. Ook 

projecten als Welkom in mijn Wijk, een uitwisselings-

project voor basisscholen, en de diverse activiteiten 

die we voor de Pendrecht Universiteit hebben ontwik-

keld, zoals de Zomerschool, Colleges op Zondag en 

een Kinderraad helpen de deelnemers met het ontwik-

kelen van praktische vaardigheden die belangrijk zijn 

om in het dagelijks leven volwaardig mee te doen.

3.3.2. cOmputerwIJk rOtterdam

wAt Doen we?

Het project Computerwijk is in 2003 ontwikkeld in Am-

sterdam en is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk 

initiatief. In 2013 werd Hoedje van Papier uitvoerder 

van het project in Rotterdam.

Met het project Computerwijk verzorgt Hoedje van Pa-

pier computercursussen in de wijk, verzorgd door ge-

trainde vrijwillige docenten. De deelnemers delen hun 

interesse in de computer; hun afkomst, achtergrond 

en geloof is heel verschillend. Tijdens de cursus ko-

men ze vaak voor het eerst met elkaar in contact, iets 

wat anders niet of nauwelijks gebeurt. Zo vergroten 

de cursussen niet alleen het zelfvertrouwen en de kan-

sen van de deelnemers, maar dragen deze ook bij aan 

een prettigere en sterkere buurt. 

Er is tijdens de cursussen veel ruimte voor persoonlij-

ke aandacht en een veilige leeromgeving en er wordt 

gebruik gemaakt van locaties en organisaties die de 

doelgroep al bereiken. De cursussen zijn daardoor 

laagdrempelig en toegankelijk.

Het project Computerwijk Rotterdam kent specifiek de 

volgende doelstellingen:

•	 	Door	het	aanbieden	van	computercursussen	de	ken-

nis over en het gebruik van computers vergroten, 

teneinde digibetisme tegen te gaan.

•	 	Het	met	de	computercursussen	aanleren	van	prakti-

sche toepassingen om deze in te zetten voor onder 

andere het vinden van (on)betaald werk, verzorgen 

van de eigen (financiële) administratie, contact on-

derhouden met anderen, persoonlijke ontwikkeling 

en ondersteunen van schoolgaande kinderen waar-

door de zelfredzaamheid van de deelnemers en de 

actieve deelname van de deelnemers binnen de sa-

menleving wordt vergroot.

•	 	Door	 het	 aanbieden	 van	 computercursussen	 op	 

wijkniveau en door de inzet van vrijwillige docenten 

het met elkaar in contact brengen van verschillende 

wijkbewoners om daarmee versterking van de soci-

ale cohesie op wijkniveau te realiseren.

•	 	Het	 creëren	 van	 samenwerkingsverbanden	 tussen	

getrainde vrijwilligers en organisaties in de wijk, 

waarmee laagdrempelige voorzieningen kunnen 

worden aangeboden voor een diverse doelgroep.

Deze doelstellingen worden bereikt door het aanbie-
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den van cursussen op drie niveaus: Dubbelklik Basis, 

Dubbelklik Plus (beiden 6 weken) en Dubbelklik XL (9 

weken). 

Dubbelklik Basis 

Dubbelklik Basis is een laagdrempelig programma 

voor beginners op de computer. Iedereen kan deelne-

men. De cursisten maken kennis met de computer en 

oefenen met de muis en het toetsenbord. Er wordt 

kennis gemaakt met internet en het tekstverwerkings-

programma Word. 

Dubbelklik Plus 

Deze cursus is een vervolg op de cursus Dubbelklik 

Basis. De cursisten oefenen verder met internet, 

Gmail, Word, YouTube en een online encyclopedie. 

Dubbelklik xl 

Tijdens de cursus Dubbelklik XL verdiepen de cursis-

ten zich in specifieke programma’s en onderwerpen. 

In deze cursus worden onder meer tekstverwerking, 

internetbankieren, OV reisinformatie en online winke-

len behandeld. 

Hoe verliePen De Activiteiten?

In 2015 zijn cursussen uitgevoerd in de gebieden 

Charlois, Feijenoord, Delfshaven en Kralingen-Croos-

wijk. Bovendien zijn we gestart in een nieuw gebied, 

namelijk in Noord. De spreiding van de cursussen zag 

Blok 1

jan/feb 

1

5

5

7

18

Blok 2

mrt/apr

5

7

5

17

Blok 3

mei/jun

7

8

6

21

Blok 4

sep/okt

1

7

7

8

23

Blok 5

nov/dec

6

8

6

2

22

totaal

2

30

35

32

2

101

Charlois

Feijenoord

Delfshaven	

Kralingen-Crooswijk

Noord

totalen

er als volgt uit: 

In de verschillende gebieden wordt met lokale part-

ners samengewerkt, zowel voor het gebruik van com-

puterruimtes als voor de werving van cursisten en 

docenten. Per gebied zijn de samenwerkingspartners:

Charlois	

- Pit010 

- House of Hope 

Feijenoord

- Proeftuin de Dam

- Buurthuis Oleander

- Buurthuis Irene

- Wilskracht Werkt

- Wmo Radar

- DOCK

Delfshaven

- Zowel! Delfshaven

- Carré College

- G. K. van Hogendorpschool

- Laurens Delfshaven

- V.E.C.

- Casa Tiberias

Kralingen-Crooswijk

- ‘t Huys te Krooswijck

- Oscar Romeroschool



32 33

- Wijkservicepunt Goudseplein

- Middin

- Buurtwerk

Noord

- Wijkcentrum het Klooster

- DOCK

Cursisten kunnen zich gedurende het gehele jaar aan-

melden voor een cursus. Vaak melden zij zich via een 

welzijnsorganisatie in de wijk, maar ook via mond-tot-

mond reclame, advertenties in kranten en door middel 

van flyers worden cursisten geworven. Middels een 

telefonische intake door het team van Computerwijk 

of door welzijnspartners uit de wijken wordt vervol-

gens bepaald op welk niveau een cursist kan starten. 

Twee belangrijke partners, Zowel! Delfshaven en 

DOCK Noord, zijn door Hoedje van Papier getraind in 

het verzorgen van intakes. Zij kunnen deze intakes nu 

zelfstandig uitvoeren en sturen de gegevens door 

naar Hoedje van Papier, waar de aanmeldingen wor-

den verwerkt en ingepland. Naast deze twee partners 

zijn er ook incidentele intakes verzorgd door de mede-

werkers van Wilskracht Werkt. 

In 2015 zijn onderstaande cursusniveaus aangeboden:

Basis

1

9

12

11

1

34

Plus

1

11

13

11

1

37

xl

10

10

10

30

Charlois

Feijenoord

Delfshaven	

Kralingen-Crooswijk

Noord

Naast het werken met vrijwillige docenten, hebben we 

in 2015 een pilot uitgevoerd met de inzet van vrijwilli-

ge coördinatoren. Er is gekozen voor deze opzet om-

dat er vanuit het project de VoorleesExpress al langer 

met succes volgens deze constructie wordt gewerkt. 

Vrijwillige coördinatoren krijgen extra taken en onder-

houden het contact met een vooraf afgesproken aan-

tal vrijwillige docenten. Op deze manier kan Compu-

terwijk Rotterdam groeien in aantal cursussen, maar 

blijft het kleinschalige karakter en het intensieve con-

tact behouden. In het laatste blok van het jaar is de 

helft van de cursussen uitgevoerd met behulp van een 

vrijwillige coördinator. In 2016 willen we de inzet van 

coördinatoren verder uitbreiden. 

moeiliJKHeDen en oPlossingen

•	 	Het	 vinden	 van	 geschikte	 locaties	 blijft	 een	 uitda-

ging. Het is van groot belang dat de locaties makke-

lijk bereikbaar zijn en dat de juiste apparatuur be-

schikbaar is. Dat was niet altijd het geval. We 

proberen dit zoveel mogelijk op te vangen door op 

tijd bij de locaties langs te gaan en te controleren of 

alles werkt. Indien dit niet het geval is, overleggen 

we met de beheerder van de locatie wat de moge-

lijkheden zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken 

als het aanschaffen van muizen, de beschikking over 

de juiste inloggegevens of het laten nakijken van de 

internetverbinding. Ook zijn langere termijn afspra-

ken gemaakt met een aantal locaties, zodat ruim van 

tevoren bekend is op welke tijdstippen er ruimte be-

schikbaar is voor de cursussen.
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resultAten

Bereik

Cursisten

Voor 2015 was het doel om minimaal 800 en maxi-

maal 1.000 deelnemers in te schrijven voor een cur-

sus, waarvan minimaal 560 unieke cursisten. Uitein-

delijk zijn in totaal 921 deelnemers ingepland voor een 

computercursus, waarvan 552 unieke cursisten. We 

hebben de ondergrens van 560 unieke cursisten dus 

net niet gehaald. Dit komt doordat veel cursisten zijn 

doorgestroomd naar vervolgcursussen of de cursus 

over hebben gedaan in het geval zij niet het niveau 

hadden bereikt om in aanmerking te komen voor een 

certificaat. We vonden het van groot belang om de 

deelnemende cursisten betrokken te houden en de 

kans te geven om de cursus te blijven volgen, vandaar 

dat wij hen voorrang hebben gegeven. 

In onderstaande tabel wordt duidelijk hoeveel cursis-

ten in elk van de gebieden in Rotterdam hebben deel-

genomen:

Blok 1

jan/feb 

5

47

62

67

181

Blok 2

mrt/apr

45

71

41

157

Blok 3

mei/jun

63

65

55

183

Blok 4

sep/okt

12

62

63

62

199

Blok 5

nov/dec

57

80

46

18

201

totaal

17

274

341

271

18

921

uniek

17

164

190

163

18

552

Charlois

Feijenoord

Delfshaven	

Kralingen-Crooswijk

Noord

Totaal	ingeplande	cursisten:

Uit de vragenlijsten die de cursisten (anoniem) hebben 

ingevuld, blijkt dat de doelgroep er als volgt uitziet: 

- 71% van de cursisten is vrouw.

-  Driekwart van de cursisten is tussen de 41 en 67 jaar, 

19% is 68 jaar of ouder en 6% is tussen de 20 en 40 

jaar. 

-  De afkomst van onze cursisten is zeer divers, al is er 

wel een kleine meerderheid Nederlands of Suri-

naams. Daarnaast hebben we onder andere cursis-

ten van Afghaanse, Antilliaanse, Engelse, Indische, 

Kaapverdische, Kroatische, Marokkaanse en Turkse 

afkomst. 

-  Een klein gedeelte van de cursisten heeft op het mo-

ment van het volgen van de cursus een betaalde 

baan (17%). Een even groot gedeelte is gepensio-

neerd. De overige cursisten (63%) zijn werkzoekend, 

doen vrijwilligerswerk of zijn huisman/-vrouw. Een 

heel klein gedeelte (3%) is student. 

-  De meerderheid van de cursisten geeft zich op voor 

de computercursus omdat tegenwoordig veel zaken 

met de PC moeten worden geregeld. Daarnaast zijn 

contact met familie en het zoeken van werk belang-

rijke redenen om deel te nemen.

Vrijwillige docenten

Elke cursus wordt verzorgd door 2 docenten. In 2015 

hebben we gewerkt met 51 verschillende docenten, 

van wie er veel meerdere cursussen tegelijk of achter 

elkaar hebben gegeven. We hebben 27 nieuwe docen-

ten getraind en hebben afscheid moeten nemen van 

19 docenten. Vrijwilligers hebben verschillende rede-

nen om te stoppen met hun vrijwilligerswerk, waar-

van de meest voorkomende reden is dat zij (weer) be-
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taald werk hebben gevonden en hierdoor niet meer in 

de mogelijkheid zijn om overdag computerles te geven. 

Inhoudelijke	resultaten

Bij de laatste cursusbijeenkomst wordt cursisten ge-

vraagd om de cursus te evalueren. Er wordt onder an-

dere gevraagd naar de sfeer, de kwaliteit van de les-

boeken, de locatie, de kennis van de docenten en de 

tijd die docenten hebben genomen voor de cursisten. 

In 2015 zijn hier de volgende gegevens uit gekomen:

-  Cursisten zijn zeer tevreden over hoe het Computer-

wijkteam communiceert met cursisten: 92% geeft 

aan erg tevreden te zijn. 

-  Ook de docenten worden door vrijwel alle cursisten 

positief geëvalueerd. Zij behaalden bijna allemaal 

de maximale score voor wat betreft de tevredenheid 

over het verzorgen van de lessen.

afscheidsbrief van een vrijwillig docent:

“hallo cursisten, 

wat was het een gezellige laatste les! Ik heb ervan genoten, de hele cursus was het een 

plezier om met jullie om te gaan. de groep was vrij hecht en ik vond het leuk om te zien 

hoe en wat jullie allemaal leerden. trots was ik op al jullie e-mails, met plaatjes en 

documenten, cv’s, huiswerk en type oefeningen! Jullie verrasten mij soms ook, en ik heb 

jullie ook goed leren kennen. Ik ben ook maar een ‘ongeschoolde’ vrijwilliger en ik leer 

een boel, zoals dat sommige cursisten het moeilijk vinden om klassikaal les te krijgen, of 

concentratieproblemen hebben. en dan kijk ik verder en zie ik toch dat jullie het kunnen! 

thuis en op websites die jullie vaker bezoeken gaat het best goed.

succes met de pc vaardigheden en maak nog eens een oefening uit het boek!”
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melvIn OlarIO, 60 Jaar:

“In het begin was ik gewoon bang om achter een computer te zitten. bang dat ik het 

stuk zou maken. maar nu niet meer! Ik heb er goed mee leren werken”. 

rIa lander, 52 Jaar:

“Ik ben door computerwijk heel wat te 

weten gekomen over de computer. Ik heb 

ook erg leuke mensen leren kennen waar 

ik nu nog steeds contact mee heb. Ik 

vind het jammer dat computerwijk maar 

drie cursussen aanbiedt, want ik zou 

best meer willen leren!” 

 

rIpan markaban, 77 Jaar:

 “fijn dat we hier terecht kunnen en dat er docenten zijn die ons zo goed helpen. 

Iedereen heeft erg veel geduld met elkaar. door deze cursussen heb ik ook hele 

leuke mensen leren kennen.”       
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pedrO anthOny, 65 Jaar:

 “tijdens één van de cursussen maakten we een facebook account aan. via facebook 

heb ik een vriendin teruggevonden met wie ik 21 jaar geleden een relatie had. 

ze woont in curaçao en bleef hopen dat ik op een dag terug zou komen. binnenkort 

vertrek ik naar curaçao en… gaan we trouwen!” 

 



38

3.3.3. welkOm In mIJn wIJk

wAt Doen we?

Welkom in mijn Wijk, een project van de gelijknamige 

landelijke stichting Welkom in mijn Wijk, is een uitwis-

selingsprogramma waar kinderen van twee onderling 

sterk verschillende basisscholen elkaar ontmoeten. De 

praktijk van de afgelopen jaren laat namelijk zien dat 

heel veel kinderen – en hun ouders - geen idee hebben 

van hoe het leven in andere straten, wijken en dorpen 

eruit ziet. Hoedje van Papier heeft in 2015 het project 

uitgevoerd in Rotterdam. 

Na voorbereidende gesprekken met directie en leer-

krachten van de deelnemende scholen, worden tij-

dens de uitwisselingen de volgende stappen gezet:

1.  De twee groepen leerlingen van groepen 7/8 van de 

deelnemende scholen worden aan elkaar gekop-

peld. Er worden kleine groepjes (“kleurgroepjes”) 

gemaakt met een paar kinderen van de eigen klas en 

een paar van de partnerklas.

2.  Alle ouders worden geïnformeerd over het doel en 

werkwijze van Welkom in mijn Wijk. Werving van 

ouders voor actieve deelname aan het programma 

vindt plaats door een brief en het persoonlijk aan-

spreken door de leerkracht.

3.  In week één van het programma bereiden de  

leerlingen zich in de klas voor, met behulp van een 

projectboekje. Hiermee oriënteren ze zich op de ei-

gen wijk, school, wie zij zelf zijn en waar ze van hou-

den. In die eerste week gaat ook aandacht uit naar 

hoe je een goede gast of gastheer/-vrouw bent.

4.  Aan het eind van de eerste week maken de kinderen 

via internet kennis met de kinderen van hun partner-

school. Ze lezen verhalen die de kinderen schreven 

en zien hun foto’s. 

5.  In de tweede week ontvangen de deelnemers leer-

lingen van de partnerschool en gaan ze op bezoek in 

de andere wijk. Ze zijn afwisselend gastheer in de 

eigen wijk en gast bij de andere school. In de ge-

mengde groepjes worden allerlei opdrachten uitge-

voerd. Een gezamenlijke speurtocht maakt een be-

langrijk deel uit van het programma. Alle activiteiten 

zijn vormgegeven volgens de methodiek van het 

Coöperatief Leren. 

6. In deze tweede week worden de ouders en studen-

ten ingezet als vrijwilliger begeleiders. Ze zijn voor-

bereid op hun taak door een projectmedewerker, de 

leerkracht en een instructiefilm voor vrijwilligers op 

DVD.  

7.  De uitwisseling wordt feestelijk afgesloten met een 

gezamenlijke bijeenkomst voor alle deelnemende 

leerlingen. Met een spellenestafette wordt speels 

getoetst hoe goed de leerlingen elkaar hebben leren 

kennen. Er worden prijsjes uitgereikt en begeleiders 

benoemen de leuke gebeurtenissen per groepje en 

geven aan waar ze aan zagen dat de kinderen goed 

samenwerkten. 

8.  Aan het eind van deze bijeenkomst krijgen leer-

krachten en leerlingen middelen om zelf het contact 

te onderhouden na de uitwisseling. Voor leerkrach-

ten is dit “We houden contact” met tips om de klas-

sen na de uitwisseling betrokken bij elkaar te hou-

den. Leerlingen krijgen een boekje waarin zij 

contactgegevens van kinderen van de partnerschool 

kunnen schrijven. 

9.  Na afloop van de uitvoering vindt een evaluatie 

plaats met leerlingen, leerkrachten en projectmede-

werkers. Deze gegevens worden gebruikt om het pro-

gramma te monitoren en aan te passen waar nodig.

Hoe	verliepen	de	activiteiten?

Er zijn in 2015 zeven uitwisselingen gerealiseerd. Deze 

verliepen volledig volgens plan en de reacties van zo-

wel de kinderen als van alle betrokken medewerkers 

en vrijwilligers waren erg enthousiast. Talloze leerza-

me, mooie en interessante momenten hebben tussen 

groepen en individuele kinderen plaatsgevonden. De 

horizon van alle kinderen is succesvol verbreed en de 

kinderen en de scholen hebben zich intensief ingezet 

om dit te realiseren.
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De scholen die hebben meegedaan aan de  

uitwisselingen zijn deels dorpsscholen uit de regio 

Rotterdam / Zuidwest Nederland en deels scholen uit 

wijken in Rotterdam met een sterk verschillende wijk- 

en woonomgeving of sociaal economisch klimaat. In 

deze dorpen of wijken bleek voldoende animo te zijn 

voor het project en was ook de werkdruk lager dan bij 

de scholen uit de aandachtswijken.

In de weken voorafgaand aan de daadwerkelijke uit-

wisseling is de projectleider bij alle scholen op bezoek 

geweest om alle betrokken leerkrachten en studenten 

bekend te maken met de methodiek van Welkom in 

mijn Wijk. Iedereen heeft een training gekregen rond-

om alle ins en outs van het project. Ook de begelei-

ders die een belangrijke taak hebben binnen het pro-

ject zijn allen goed voorbereid. Zij zijn tijdens de 

uitwisselingsdagen goed ingelicht en getraind. 

De sfeer tijdens de uitwisselingen was uitstekend. Op 

een dag na, waarbij er een probleem was met twee 

kinderen die zich flink misdroegen en wat zijn weer-

slag had op de andere kinderen, zijn alle uitwisselings-

dagen verder erg goed verlopen. De uitwisselingen 

kenmerkten zich door krachtige ontmoetingen en 

nieuw ontstane vriendschappen.

Moeilijkheden	en	oplossingen

•	 	Oorspronkelijk	was	het	project	gepland	voor	2014,	

maar de meeste scholen die wilden deelnemen, ble-

ken er in de loop van het jaar de voorkeur aan te 

geven het project op een later tijdstip uit te voeren. 

Dit had onder andere te maken met het feit dat ze 

voor veel organisatorische uitdagingen stonden 

met betrekking tot het veranderend gemeentelijk 

onderwijsbeleid. In 2015 is het alsnog gelukt het 

project met succes uit te voeren. 

•	 	Het	oorspronkelijke	doel	was	bovendien	om	10	uit-

wisselingen te realiseren met 20 scholen/groepen. 

Gezien de enthousiaste feedback die voortkwam uit 

de pilot, verwachtten we dat dit realistisch was. Uit-

eindelijk zijn er 7 uitwisselingen gerealiseerd en 

daarmee 42 uitwisselingsdagen. Ondanks het feit 

dat tijdens de voorbereiding contact is geweest met 

ongeveer 50 enthousiaste scholen en de teller 

steeds in de buurt van de 10 uitwisselingen heeft 

gestaan, hebben veel scholen die een positieve in-

tentie hadden of zelfs al groepen hadden toegezegd, 

zich noodgedwongen moeten terugtrekken. Sommi-

gen uit tijdgebrek, anderen omdat de doelen van 

hun reguliere curriculum waren gewijzigd en weer 

anderen omdat de werkdruk voor de docenten/me-

dewerkers die het project zouden moeten uitvoeren 

te hoog werd. 

•	 	Werving	voor	externe	projecten	op	scholen	is	vaak	

lastig, gezien het drukke eigen programma dat scho-

len hebben. Welkom in mijn Wijk kost een school de 

nodige inspanning en tijd en deze ontbreken vaak 

juist bij scholen. Echter, wanneer scholen eenmaal 

hebben meegedaan wil het merendeel de ervaring 

graag herhalen. Het is belangrijk dat we scholen sti-

muleren hun ervaringen met andere scholen te de-

len, zodat de werving voor nieuwe scholen in de 

toekomst gemakkelijker verloopt. Mond-tot-mond 

reclame werkt erg goed voor dit project.

•	 	Eén	 uitwisseling	 was	 lastig	 tijdens	 de	 uitvoering,	

aangezien een aantal kinderen onacceptabel gedrag 

vertoonde tijdens een uitwisselingsdag. Ondanks 

dat de rest van de uitwisseling verder goed verliep, 

had deze gebeurtenis wel invloed op het gewenste 

eindresultaat. 

•	 	De	 bedachte	 opzet	 om	 Pabo-leerlingen	 (mede)ver-

antwoordelijk te maken voor de uitvoering van het 

project, bleek te ambitieus. Dit was onder meer de 

opzet om de druk bij docenten vandaan te halen, 

door een poel van studenten voor toekomstige uit-
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wisselingen te creëren. Echter bij de uitwisselingen 

is gebleken dat de docenten over dit project ontzet-

tend enthousiast zijn en hier graag tijd aan beste-

den. Een aantal studenten heeft ondersteund bij de 

uitvoering, maar het merendeel van de organisatie 

is uiteindelijk door de docenten zelf uitgevoerd. 

resultAten

Bereik

Het project Welkom in mijn Wijk heeft in Rotterdam 

uiteindelijk de volgende resultaten opgeleverd:

•	 	14	groepen	van	in	totaal	11	scholen	hebben	meege-

daan aan het uitwisselingsproject

•	 	In	totaal	zijn	er	42	uitwisselingsdagen	ingevuld	(bin-

nen- en buitenschools)

•	 	316	kinderen	hebben	elkaar	ontmoet	en	zijn	d.m.v.	

coöperatief leren in contact met elkaar gekomen

•	 	18	 docenten	 /	 schoolmedewerkers	 zijn	 bekend	 

gemaakt met de methodiek en uitvoering en hebben 

de uitvoering begeleid

•	 	62	ouders	of	vrijwilligers	hebben	de	uitvoering	van	

het project ondersteund

•	 	5	Pabo	studenten	zijn	getraind	in	de	methodiek	en	

hebben meegewerkt in de uitvoering 

Inhoudelijke	resultaten

De effecten van het uitwisselingsproject zijn geëvalu-

eerd in samenwerking met de Universiteit Leiden. 

Daaruit bleek dat de multiculturele competenties van 

leerlingen zijn toegenomen:

-  Leerlingen zijn na afloop van de uitwisseling meer 

geïnteresseerd in leerlingen die anders lijken dan zij 

zelf. Bovendien tonen de resultaten dat de leerling-

  en positiever staan tegenover contact en vriend-

schappen met hun leeftijdsgenootjes.

-  Leerlingen geven aan minder gespannen te zijn over 

toekomstig contact met leeftijdgenoten die anders 

lijken dan zij zelf.

-  Leerlingen vinden na afloop van het project dat zij 

meer gelijk zijn aan elkaar dan zij aanvankelijk dach-

ten.

-  Vooral op het gebied van oogcontact, luisteren en 

houding is er vooruitgang. De leerlingen staan meer 

open voor elkaar, maken meer oogcontact, luisteren 

meer naar elkaar en hun lichaamshouding is in het 

algemeen meer gericht op de ander.

3.3.4.  samenwerkIng met de pendrecht 

unIversIteIt

Ook binnen de pijler Tools werden samen met de 

Pendrecht Universiteit diverse activiteiten uitgevoerd:

Zomerschool

Net als in 2014 hebben wij ook in 2015 een zomer-

school georganiseerd: een leuke en leerzame week 

voor kinderen van groep 6 en 7 van de basisschool, 

gericht op het oefenen van taal, rekenen en studie-

vaardigheden ter voorbereiding op het aankomende 

schooljaar. Tegelijkertijd richtten de vier betrokken 

vrijwillige docenten zich op het verbeteren van de mo-

tivatie, het zelfvertrouwen en de zelfstandige werk-

houding van de kinderen, o.a. door de talenten van de 

kinderen te benadrukken. Aan het programma hebben 

18 kinderen tussen de 8 en 12 jaar deelgenomen. Zij 

konden met meer motivatie, zelfvertrouwen en kennis 

het nieuwe schooljaar starten. Naast al het harde wer-

ken en de serieuze vakken, was er tijdens deze week 

ook altijd veel ruimte voor plezier en creativiteit. Zo 

hebben de kinderen een echt Keith Haring kunstwerk 

gemaakt op het plein!

Colleges op Zondag

De Colleges op Zondag, die in 2014 zijn gestart, heb-

ben ook in 2015 gedurende het gehele jaar plaatsge-

vonden. Op deze zondagen werden extra lessen taal, 

rekenen en studievaardigheden aangeboden, waarbij 

de behoefte per leerling werd afgestemd met de leer-

kracht. Daarnaast hielpen de vrijwillige docenten met 

huiswerk. Tijdens de Colleges op Zondag kregen de 
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leerlingen de individuele aandacht die zij op school 

niet altijd kregen. In totaal zijn 32 leerlingen wekelijks 

begeleid door 9 vrijwillige docenten en ondersteuners.

amIra, vrIJwIllIg dOcent:

“eén van mijn leerlingen, richomar, vertelde mij met trots dat hij voor een toets 

2 punten vooruit was gegaan, vergeleken met groep 5. vorig jaar kreeg hij een 5 

en nu een 3 (voor die toets is een 1 gelijk aan een 10). Ik vind het geweldig dat 

hij resultaat ziet!”
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3.4. talenten

3.4.1. algemeen 

In het kader van talentontwikkeling zijn in 2015 vele 

projecten ontwikkeld en gerealiseerd. Een steeds be-

langrijkere samenwerkingspartner is Stichting Het 

Vergeten Kind. Samen met deze stichting zijn vele ac-

tiviteiten opgezet en uitgevoerd, gericht op kinderen 

die noodgedwongen niet thuis kunnen opgroeien. 

Ook verschillende mediaprojecten die Hoedje van Pa-

pier heeft georganiseerd met diverse partners hebben 

bijgedragen aan de ontwikkeling van vaardigheden en 

het zichtbaar maken van zowel kinderen als mensen 

met een beperking, mannen uit de mannenopvang en 

volwassenen uit aandachtswijken. Belangrijke part-

ners waren Woonstad, Kingswork, House of Hope, Pa-

meijer, de Agnesschool, organisaties voor mannenop-

vang in de vier grote steden en TriviumLindenhof. De 

activiteiten die in het kader van de pijler Talenten zijn 

uitgevoerd, worden in dit hoofdstuk uitgebreid be-

schreven. 

3.4.2.  samenwerkIng met stIchtIng het 

vergeten kInd

Stichting Het Vergeten Kind zet zich breed in om het 

welzijn te verbeteren van kinderen die door een insta-

biele of onveilige thuissituatie noodgedwongen niet 

thuis kunnen opgroeien. Dit doet zij door het leefkli-

maat kindvriendelijk te maken, door met een gevari-

eerde, leuke en leerzame activatietour langs de op-

vang te gaan en door te zorgen voor kinderplezier 

buiten de opvang. Ook worden activiteiten georgani-

seerd met als doel deze kinderen ‘zichtbaar’ te maken 

bij het Nederlands publiek en wordt er samengewerkt 

met belangrijke jeugdzorg-stakeholders om hun situa-

tie duurzaam te verbeteren. Met al deze inspanningen 

moet een positieve bijdrage worden geleverd aan het 

welzijn van kinderen die noodgedwongen niet thuis 

kunnen opgroeien, waardoor ze volwaardig kunnen 

deelnemen aan de maatschappij.

Al in 2014 werkte Stichting Het Vergeten Kind nauw 

samen met Hoedje van Papier voor de ontwikkeling en 

uitvoer van een deel van haar activiteiten. In 2015 is 

deze samenwerking verder uitgebreid en zijn boven-

dien afspraken gemaakt voor een intensievere lange 

termijnsamenwerking voor de komende jaren richting 

2020, waarbij er o.a. gezamenlijk wordt nagedacht 

over de (door)ontwikkeling van activiteiten die onder 

de pijler Activatie van Het Vergeten Kind vallen. 

Activiteiten die in 2015 in samenwerking met Het Ver-

geten Kind zijn uitgevoerd:

	 •	 		HVK	Talks	–	Talkshow	

  De eerste editie van de talkshow HVK Talks vond be-

gin 2015 plaats tijdens de Week van Het Vergeten 

Kind en werd opgenomen in de RTL Late Night Stu-

dio van NH Schiller in Amsterdam. Doel van de talk-

show was om de situatie in verschillende vormen 

van opvang in Nederland in beeld te brengen en 

problemen aan de kaak te stellen. Aan de talkshow 

namen kinderen uit opvangcentra uit heel het land 

deel die in gesprek gingen met tafelgasten uit het 

werkveld en de landelijke politiek. Johnny de Mol 

fungeerde als talkshow host en Milouska Meulens 

schoof aan als zijn kritische tafeldame. Er waren 4 

gespreksrondes, waarbij 3 serieuze thema’s werden 

behandeld, zoals de verschillen tussen leefgroepen 

en gezinshuizen en het noodgedwongen vele ver-

huizen van kinderen in opvanglocaties. 18 jongeren 

werden ter voorbereiding in 2014 uitgebreid ge-

traind door toe te treden tot de jongerenraad, waar-

in ze allerlei workshops volgden, om zo uiteindelijk 

te kunnen schitteren tijdens de talkshow. 

	 •	 HVK	filmworkshops	

  10 groepen kinderen uit diverse opvanglocaties 

maakten tijdens deze co-productie met Het Vergeten 
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Kind en Stichting En…Actie! onder begeleiding van 

een professionele filmcoach hun eigen korte speel-

film van 5 minuten. De kinderen deden alles zelf: 

van het bedenken van het verhaal, schrijven van het 

script, filmen en acteren tot het toevoegen van ge-

luiden, muziek en de voice-over. In de films spelen 

ook bekende Nederlanders uit de entertainmentwe-

reld, de politiek en het werkveld mee. De thematiek 

van de films werd van tevoren bepaald door een 

commissie van afgevaardigde kinderen en begelei-

ders van de opvangcentra en was dit keer “het leven 

van kinderen in opvangcentra”. In totaal hebben 92 

kinderen deelgenomen aan de filmworkshops en 

zijn er 10 korte films van 5 tot 7 minuten gemaakt. 

De films beleefden begin 2016 hun première in de 

bioscoop.

	 •	 Première	HVK	Filmfestival	2015

  De filmpjes die de kinderen in 2014 gemaakt hebben 

tijdens de filmworkshops, beleefden in 2015 een gala 

première. Deze vond plaats op 1 februari in  

Pathé Tuschinski, waar werd gestreden om de HVK 

movie awards voor Beste film, Beste Verhaal en de 

Publieksprijs. De films werden beoordeeld door een 

landelijk bekende jury. Het evenement was voor de 

kinderen een geweldige ervaring waar zij zich aan 

een groot publiek konden laten zien en even hele-

maal mochten stralen. Tijdens de première waren 75 

kinderen uit verschillende opvanglocaties aanwezig. 

	 •	 	HVK	Tour:	workshops	Heldenverhalen/Super-

heroes 

  Op vergelijkbare wijze als de Spannende Verhalen 

workshops van 2014 werd in 2015 ingezet op het 

thema Heldenverhalen/Superheroes. In totaal na-

men 69 kinderen uit 12 opvanglocaties en in de leef-

tijd van 8 tot 12 jaar deel aan workshops van een 

dag. Tijdens de workshop schreven zij onder bege-

leiding van een vakkracht van Hoedje van Papier 

hun heldenverhalen, die vervolgens gebundeld wer-

den in een boek. Het boek werd professioneel vorm-

gegeven en er werden 300 exemplaren gedrukt. Het 

boek werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse HVK Award 

uitreiking begin 2016. Dit jaar ging deze award naar 

de gemeente Almere, dus het boek is door Johnny 

de Mol en de kinderen overhandigd aan burgemees-

ter Weerwind van deze gemeente. 

	 •	 HVK	Jongerenraad:	The	Unforgettables

  Kinderen en jongeren die verblijven in verschillende 

opvangcentra in Nederland onderzochten in de HVK 

Jongerenraad, luisterend naar de naam The Unfor-

gettables, groepsgewijs hoe het ervoor staat met 

een aantal van tevoren bepaalde thema’s die hen 

aangaan. Dit jaar waren dit thema’s als “het kind 

centraal”, “voorzieningen en faciliteiten in op-

vanglocaties” en “veiligheid van kinderen in azc’s”. 

Vier groepjes van in totaal 15 jongeren werden be-

geleid door een gespecialiseerde vakkracht van 

Hoedje van Papier, die de locaties van de opvang-

centra 3 keer bezocht en met de jongeren diverse 

werkvormen uitvoerde. Begin 2016 werden de work-

shops afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst 

waarbij alle groepjes elkaar ontmoetten, de resulta-

ten bundelden, een presentatie- en gesprekstraining 

kregen, er filmpjes werden gemaakt en voorberei-

dingen werden getroffen voor de talkshow die tij-

dens de Week van het Vergeten Kind 2016 plaats-

vond. 

	 •	 HVK	Talks	–	Magazine	

  In 2015 voegden we aan HVK Talks een nieuw on-

derdeel toe: een eigen magazine. Onder begeleiding 

van een professionele journalist en een fotograaf 

maakten kinderen kennis met de basisprincipes van 

de geschreven pers. Ze leerden uit welke onderde-

len een magazine bestaat, maakten zich verschillen-

de vormen van tekstschrijven eigen, deden onder-

zoek, oefenden interviewtechnieken en de 

basistechnieken van de (digitale) fotografie en pas-
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ten deze toe in de praktijk. De jongeren werden via 

verschillende creatieve schrijfoefeningen aange-

moedigd om hun gedachten om te zetten in woor-

den. Na de eerste workshop interviewden zij een 

medewerker, kind, jongere of volwassene uit hun 

opvang. Op de tweede reportagedag gingen de jon-

geren op pad en interviewden zij de wethouders van 

Almere, voormalig topzwemster Inge de Bruijn en 

verschillende ambassadeurs en vrienden van Het 

Vergeten Kind en schreven er artikelen over. Het 

eindresultaat is de productie van het geschreven 

materiaal en foto´s in een eigen magazine/glossy. 

Aan deze activiteit namen 39 kinderen uit verschillen-

de opvangcentra deel, in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. 

Het magazine bevat 78 pagina’s en kent een oplage 

van 2.500 exemplaren. 

3.4.3. medIa actIvIteIten

Tijdens de multimediaworkshops van Hoedje van Pa-

pier gaan deelnemers onder begeleiding van een ge-

kwalificeerde vakkracht aan de slag met een zelf te 

maken magazine, film of radioprogramma. De activi-

teiten die de deelnemers ondernemen, zijn niet alleen 

leerzaam, maar ook erg leuk. De deelnemers leren 

spelenderwijs wat zij zelf belangrijk vinden in hun le-

ven en durven dit te onderzoeken. Daarbij bevragen zij 

zichzelf, elkaar en anderen. Zo leren de deelnemers 

initiatief nemen, samenwerken, zich inleven in ande-

ren, een kritische houding ontwikkelen, een mening 

vormen, maar ook zelf naar oplossingen zoeken. Het 

resultaat van de workshop is niet alleen een mooie 

film of magazine, maar belangrijker nog: deelnemers 

hebben zich ontwikkeld tot actieve burgers. De multi-

mediaworkshops werden uitgevoerd in opdracht van 

en in samenwerking met diverse partners. 

Activiteiten in opdracht van Woonstad Rotterdam

Al eerder voerde Hoedje van Papier opdrachten uit 

voor Woonstad Rotterdam. Zij vinden het verbeteren 

van de leefbaarheid in de wijken en ook de rol van kin-

deren daarbij belangrijk en werken daarom graag sa-

men met Hoedje van Papier. In opdracht van Woonstad 

Rotterdam zijn in 2015 twee activiteiten uitgevoerd:

	 •	 Workshop	i.s.m.	Kingswork

  Kingswork staat voor christelijk kinderwerk in het 

Oude Noorden van Rotterdam. Regelmatig zag deze 

organisatie kinderen doelloos op straat ‘hangen’, 

omdat hun ouders aan het werk waren en er geen 

opvang voor hen geregeld kon worden. Voor deze 

kinderen zijn ze de PeP-inloop begonnen waar kin-

deren tussen de 8 en 14 jaar elkaar kunnen ontmoe-

ten en plezier kunnen maken. 

  Onder begeleiding van een vakkracht van Hoedje 

van Papier volgden 12 kinderen van Kingswork in 

september een workshop journalistiek van 10 we-

ken, met een magazine van 12 pagina’s als eindre-

sultaat. 

	 •	 	Workshop	met	de	scholen	Globetrotter	en	De	

Schalm

  In de periode tussen de zomervakantie en de kerst-

vakantie voerde Hoedje van Papier twee workshops 

journalistiek van zes weken uit op basisscholen in 

de wijk Katendrecht. Woonstad heeft aangegeven 

dat er in Katendrecht een grove scheiding merkbaar 

is tussen ‘nieuwe’ kinderen, van hoogopgeleide hui-

zenkopers met veel mogelijkheden, en ‘oude’ kinde-

ren, die al langer in Katendrecht wonen in sociale 

woningen en minder mogelijkheden hebben. Het 

doel van de mediaworkshops op Katendrecht was 

dan ook om de ‘kloof’ tussen deze twee groepen kin-

deren te verkleinen. Tijdens de workshops kwamen 

daarom de volgende thema’s aan de orde:

- Kennismaken met elkaars achtergrond

- Interview met iemand die anders opgroeit dan jij

- Architectuur in de wijk

- Inrichten van je woonomgeving
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Om de verbinding tussen de groepen te vergroten 

werden de eindresultaten van beide workshops sa-

mengebundeld in één magazine. Na afloop van de 

mediaworkshops vond er bovendien een gezamenlij-

ke eindpresentatie plaats, waarbij familie en vrienden 

van de deelnemende kinderen werden uitgenodigd en 

de kinderen hun eindresultaten konden presenteren. 

Aan de workshops namen 18 kinderen deel. 

Activiteiten in samenwerking met House of Hope

De organisatie House of Hope wil de leefbaarheid ver-

groten in wijken waar de scores op de sociale index 

onder het gemiddelde liggen. Zij wil dat bereiken door 

zelfredzaamheid en participerend burgerschap te be-

vorderen bij mensen die in eerste instantie de regulie-

re dienstverlening onvoldoende weten te vinden. Dit 

doet zij in drie wijken in Rotterdam Zuid: Tarwewijk, 

Katendrecht en Beverwaard. In 2015 werkten Hoedje 

van Papier en House of Hope samen bij het uitvoeren 

van de volgende activiteiten: 

	 •	 Workshop	vrouwengroep	Beverwaard	

  Al eerder heeft House of Hope in samenwerking met 

Stichting Hoedje van Papier workshops journalis-

tiek uitgevoerd met vrouwengroepen, waaronder 

een groep in Beverwaard. Tijdens een eerste work-

shop hebben de vrouwen kennis gemaakt met de 

basisvaardigheden voor het maken van een maga-

zine. In 2015 gaven wij hieraan een vervolg door de 

12 vrouwen een magazine te laten maken rondom 

het wijkgebouw, ‘de Focus’ waar de workshop 

plaatsvond. De vrouwen legden tijdens deze work-

shop actief contact met verschillende groepen die 

gebruik maken van het gebouw, om hen in beeld te 

brengen voor het magazine. Door het maken van 

dit contact ontstond er meer verbondenheid tussen 

de verschillende groepen in het buurthuis, een ef-

fect dat zich in de toekomst hopelijk uitbreidt naar 

de rest van de wijk. 

	 •	 Workshop	kindergroep	Tarwewijk	

  In januari en februari 2015 vond een workshop 

plaats met 17 kinderen uit de Tarwewijk, waarvan in 

maart een presentatie plaats vond. De kinderen kre-

gen les van zowel een journalist als een videomaker, 

waardoor het eindresultaat zowel een magazine als 

een video was.  

  Voor de kinderen uit de Tarwewijk was dit niet de 

eerste kennismaking met media. Eerder hebben zij 

reeds een workshop journalistiek bij Hoedje van Pa-

pier gevolgd, waardoor zij al basiskennis hadden 

over de journalistiek. In deze vervolgworkshop is 

daarop voortgebouwd en is de nadruk gelegd op het 

vergroten van de wijkbinding, onder andere door de 

kinderen in contact te brengen met ouderen uit de 

wijk. Het in contact komen met ouderen is tijdens de 

workshops geoefend door in rollenspellen verschil-

lende scenario’s na te spelen. Op deze manier leer-

den de kinderen hoe ze dit konden doen en waar ze 

op moesten letten. Na afloop analyseerden de kin-

deren het rollenspel en waren ze klaar om daadwer-

kelijk met de ouderen in contact te komen. 

	 •	 Workshop	vrouwengroep	Tarwewijk

  Bij House of Hope in de Tarwewijk komt wekelijks 

een diverse groep buurtbewoners binnen, waaron-

der een (grotendeels Spaanstalige) vrouwengroep. 

House of Hope constateerde bij deze groep een min-

dere mate van zelfredzaamheid in combinatie met 

een matige taalvaardigheid. Onder de dames heers-

te de behoefte om te werken aan zowel taalvaardig-

heid als computervaardigheid, waarbij de nadruk 

lag op de thema’s werk vinden, omgaan met geld en 

ervaringen en verschillen tussen land van herkomst 

versus Nederland. 

In het najaar van 2015 volgde de vrouwengroep eerst 

een computercursus uit ons programma Computer-

wijk. Het lespakket werd speciaal aangepast aan de 
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specifieke thema’s en aan het niveau van de groep. Na 

het afronden van de computercursus kregen de da-

mes een workshop journalistiek aangeboden, waarbij 

de geleerde computerkennis direct in de praktijk kon 

worden toegepast bij het maken van een magazine. 

Het eindresultaat is een magazine van 12 pagina’s 

waarin reportages van interessante plekken in de buurt 

en interviews met belangrijke mensen in de wijk aan 

bod komen. Aan de workshop namen 12 vrouwen deel.

•	 Workshop	oudergroepen	Katendrecht	

  Twee vrouwengroepen van House of Hope zijn in 

2015 samengevoegd, aangezien de subsidie voor 

één van de vrouwengroepen, genaamd Kaat Mos-

sel, werd stopgezet. De workshop journalistiek die 

werd aangeboden aan de acht vrouwen, richtte zich 

dan ook met name op de binding tussen de vrou-

wengroep(en) onderling en binding met de wijk. Er 

werd actief gewerkt aan het onderling vertrouwen, 

een groter gevoel van sociale cohesie en het vergro-

ten van de taalvaardigheid. Ook hier was het eindre-

sultaat een eigen magazine.

PameijerTV in samenwerking met Pameijer

Pameijer zet zich in voor kwetsbare mensen, zoals 

mensen met een (lichte) verstandelijke beperking of 

met psychosociale of psychische problemen. Het uit-

gangspunt van Pameijer is dat cliënten doen wat ze 

zelf kunnen doen en waar nodig ondersteund worden 

met professionele hulp. Pameijer draagt op deze ma-

nier bij aan empowerment, ontwikkeling en herstel, 

zodat cliënten sterker en zelfstandiger worden. 

PameijerTV is een mediaproject dat Hoedje van Papier 

samen met Pameijer uitvoert en waarbij cliënten van 

Pameijer op professioneel niveau televisie-items ma-

ken voor andere cliënten, over onderwerpen die voor 

hen van belang zijn. Wekelijks komt de redactie 2 dag-

delen van maximaal 4 uur bij elkaar. Tijdens deze bij-

eenkomsten worden de redactieleden getraind en be-

geleid door een vakkracht van Hoedje van Papier bij 

het voeren van een redactievergadering en het produ-

ceren en de eindredactie van verschillende items. 

Deze zijn vervolgens te zien op tv.pameijer.nl. 

In 2015 begeleidde de vakkracht van Hoedje van Pa-

pier gedurende het gehele jaar 15 personen van de 

redactie van PameijerTV.

Activiteiten in samenwerking met de Agnesschool 

De Agnesschool was als eerste basisschool in  

Feijenoord actief binnen de Children’s Zone. Het doel 

van de Children’s Zone is dat de leerlingen in 2020 

minstens zo goed presteren als op scholen in de rest 

van de stad. Daarbij wordt met name geïnvesteerd in 

betere leerprestaties en de ontwikkeling van goede 

sociale vaardigheden, door middel van leertijduitbrei-

ding. De Agnesschool heeft Hoedje van Papier ge-

vraagd om ook in 2015 weer een deel van het pro-

gramma van de Children’s Zone te verzorgen. In het 

kader hiervan heeft Hoedje van Papier 7 workshops 

georganiseerd, verspreid over de groepen 3A en B, 6A 

en B, 7A en B en 8. Het ging hierbij om de workshops 

creatief schrijven, theater en video. De workshops 

duurden 15 weken, gevolgd door een gezamenlijke af-

sluitende les per leerjaar waar de eindproducten door 

de verschillende groepen aan elkaar gepresenteerd 

werden. Op verzoek van de Agnesschool werd tijdens 

de workshops specifiek aandacht besteed aan taalont-

wikkeling. Aan de verschillende workshops namen in 

totaal 129 kinderen deel.

Project “Mannen in de opvang”, in opdracht van Stich-

ting Wende, Stichting Arosa, Blijf Groep en Moviera

In opdracht van bovenstaande organisaties voor man-

nenopvang in de vier grote steden heeft Hoedje van 

Papier in 2015 een magazine gepubliceerd, een website 

ontworpen en een videoclip gemaakt. Hiermee wilden 

de organisaties bewustzijn creëren rondom het taboe, 

de problematiek en de noodzaak van mannenopvang. 
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	 •	 Magazine

  Hoedje van Papier publiceerde een informatief ma-

gazine gericht op hulpbehoevende mannen en hun 

omgeving, bewoners van opvangcentra, beleidma-

kers en hulpverleners. Daarnaast maakt het maga-

zine onderdeel uit van een campagne om het publie-

ke bewustzijn rondom de problematiek te vergroten. 

Hoedje van Papier genereerde samen met een eigen 

vakkracht en in overleg met het projectteam “Man-

nen in de opvang” de content voor het magazine, 

waarvoor mannen uit de opvang, maar ook diverse 

professionals uit het werkveld werden geïnterviewd. 

	 •	 Videoclip	

  Het doel van het maken van een videoclip was om 

deze aan te bieden aan onder andere ministeries, 

politiebureaus, gemeenten, hulpverlenende instan-

ties en partnerorganisaties van de vier grote steden. 

Samen met een vakkracht schreef Hoedje van Pa-

pier een script dat als leidraad van de videoclip werd 

gebruikt. De productie van de videoclip werd ge-

daan in samenwerking met een team van professio-

nals, waaronder een regisseur, cameraman en copy-

writer. 

	 •	 Website

  Hoedje van Papier ontwierp ook een website van de 

mannenopvang. Deze bestaat uit een homepage 

met daarop relevante informatie omtrent de man-

nenopvang in de vier grote steden. De website fun-

geert als een portaal / balie waar hulpzoekende 

mannen als eerste terecht kunnen komen wanneer 

zij via Google op zoek gaan naar hulp voor mannen. 

Op de homepage vindt de bezoeker algemene infor-

matie en kan hij informatie vinden over hulp in de 

vier grote steden. Ook de videoclip en het magazine 

zijn op de website te bezichtigen.

Activiteiten i.s.m. TriviumLindenhof

In het kader van het project Buitenkans, zullen in 2016 

ook diverse media-activiteiten worden georganiseerd. 

In 2015 is reeds een start gemaakt met een klein voor-

proefje in de vorm van een reportage. Op dinsdag 2 

juni hebben jongeren van TriviumLindenhof in restau-

rant Dertien in Rotterdam onder leiding van chef  

Remco van Erp een diner verzorgd en uitgeserveerd 

aan gasten die zich ieder op hun eigen wijze inzetten 

voor kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen 

wonen. Op deze manier wilden zij hen bedanken, én 

konden de jongeren laten zien welke talenten ze in 

huis hebben. Ook de medewerkers van Hoedje van  

Papier behoorden tot de genodigden. Een vakkracht 

van Hoedje van Papier maakte samen met vier jonge-

ren een reportage van de avond, waarbij de jongeren 

zelf het camerawerk verzorgden en interviews  

afnamen. 
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AAntAllen Die in neDerlAnD ziJn BereiKt

taal
VoorleesExpress 325 Gezinnen 334 Vrijwilligers

TaalOnderonsjes 124 Unieke deelnemers 22  Vrijwilligers

Voorleesproject  132  Leerlingen  18  Vrijwilligers

Pendrecht Universiteit 

Buitenkans 35  Kinderen 7 Vrijwilligers

tOOls
Computerwijk 552  Unieke deelnemers 51  Vrijwilligers

Welkom in mijn Wijk 316  Kinderen  67  Vrijwilligers 18 Docenten

Zomerschool  18 Kinderen 4  Vrijwilligers

Pendrecht Universiteit 

Colleges op Zondag  32  Leerlingen 9  Vrijwilligers

Pendrecht Universiteit

talenten
Activiteiten i.s.m.  308  Kinderen

Stichting Het Vergeten Kind

Media-activiteiten  180  Kinderen 47  Volwassenen
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4 actIvIteIten peru



54

4 actIvIteIten peru

4.1. algemeen

Doelen

Pasa la Voz streeft naar betere leefomstandigheden en 

toekomstmogelijkheden voor kinderen met risico op 

sociale uitsluiting en die opgroeien in opvanghuizen, 

weeshuizen, gevangenissen of in situaties van sociale 

verwaarlozing. Pasa la Voz ondersteunt deze kinderen, 

zodat zij zichzelf kunnen organiseren en motiveert hen 

om actie te ondernemen om hun huidige leef- en ar-

beidsomstandigheden te verbeteren. 

Pasa la Voz heeft twee strategieën ontwikkeld om haar 

doelen te behalen:

1.  Participatie van kinderen

  De afgelopen jaren heeft Pasa la Voz zich ontwikkeld 

tot een bekende organisatie in Cusco die de actieve 

participatie van kwetsbare kinderen bevordert, zo-

wel op persoonlijk als maatschappelijk niveau. Er 

wordt gewerkt met fotografie, journalistiek, theater 

en film om de kinderen een stem te geven en hen te 

helpen hun sociale vaardigheden en kennis m.b.t. 

hun rechten en verantwoordelijkheden te ontwikke-

len. In workshops werken de kinderen in hun eigen 

sociale omgeving aan een gezamenlijk doel. Tegelij-

kertijd ontwikkelen de kinderen de benodigde vaar-

digheden om te participeren en kunnen zij deze me-

teen in de praktijk brengen. Dit zijn vaardigheden 

zoals samenwerken, beslissingen nemen, proble-

men oplossen, het betrekken van verschillende sta-

keholders, etc.

Ook nemen de kinderen deel aan openbare evene-

menten op politiek niveau, waarmee zij bijdragen aan 

een groter bewustzijn ten aanzien van hun levensom-

standigheden, dromen, problemen en oplossingen. In 

2014 hebben de kinderen meegeholpen in een com-

missie die de regionale strategische plannen voor de 

jeugd ontwerpt (Plan Provincional de la Juventud). 

Ook neemt Pasa la Voz deel aan de kinderraad, die kin-

deren een stem geeft in de besluitvorming voor de 

stad Cusco. Daarnaast hebben kinderen hun eigen kin-

derraad binnen Pasa la Voz. Hiermee kunnen ze het 

beleid van Pasa la Voz beïnvloeden en suggesties 

doen voor nieuwe activiteiten, verbeteringen etc.

2. Professionalisering van pedagogisch medewerkers 

  Een belangrijk element in de verbetering van de le-

vensomstandigheden van kinderen met risico op so-

ciale uitsluiting is de kwaliteit van de begeleiding bin-

nen de organisaties die verantwoordelijk zijn voor 

het welzijn van deze kinderen. Helaas zijn de arbeids-

omstandigheden van de meeste medewerkers niet 

erg bevorderlijk. Het beroep dat wij kennen als ‘peda-

gogisch medewerker’ wordt niet officieel erkend 

door de Peruaanse overheid en het salaris is erg laag. 

Er zijn erg weinig mogelijkheden tot goede training 

en een officiële carrière in deze branche bestaat niet. 

Pasa la Voz biedt trainingen en mogelijkheden voor 

het personeel in de vorm van verschillende korte cur-

sussen in pedagogiek, omgaan met stress, communi-

catieve vaardigheden en de participatie van kinderen. 

Op lange termijn wil Pasa la Voz een officieel onder-

wijsprogramma opzetten voor pedagogisch mede-

werkers (vergelijkbaar met het middelbaar of hoger 

beroepsonderwijs in Europa). Dit onderwijsprogram-

ma zal de eerste zijn in Peru en wordt samen met part-

ners en educatieve instellingen ontworpen en opge-

zet. Tegelijkertijd motiveert en begeleidt Pasa la Voz 

de pedagogisch medewerkers om zichzelf te organise-

ren in een eigen beroepsvereniging. Zo kunnen zij zich-

zelf zichtbaarder maken en bewustzijn creëren in de 

maatschappij en onder Peruaanse autoriteiten ten aan-

zien van het belang van hun werk en de noodzaak voor 

capaciteitsopbouw en betere arbeidsomstandigheden.

netwerK

Pasa la Voz is geen op zichzelf staande organisatie. 

1 In Peru wordt over Educadores Comunitarios gesproken. Hiervoor is geen directe vertaling mogelijk, maar het is een verza-

melnaam voor alle mensen die binnen het non-formele onderwijs actief zijn: binnen verschillende vormen van opvang, maar 

ook in kleine organisaties in de buurt of gemeenschap. In het jaarverslag noemen we hen pedagogisch medewerkers.
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Pasa la Voz werkt met een netwerk van bestaande lo-

kale organisaties die zich richten op kansarme kinde-

ren in de stad Cusco. Voor Pasa la Voz is de samen-

werking met deze organisaties van groot belang. Zij 

staan uiteindelijk voor de belangrijke taak om de kin-

deren die instrumenten mee te geven die van belang 

zijn voor hun toekomst. Binnen deze organisaties wor-

den kinderen in het algemeen opgevangen en wordt 

hen de nodige basiszorg verleend, maar helaas zijn 

vaak niet alle nodige middelen aanwezig en is het per-

soneel niet of slecht opgeleid voor het werk dat zij 

doet. De lokale organisaties zijn daardoor lang niet al-

tijd in staat om een integrale aanpak te bieden die no-

dig is voor de ontwikkeling van de kinderen tot zelf-

redzame, ondernemende kinderen/volwassenen. 

DoelgroePen

Pasa la Voz richt haar activiteiten op de volgende doel-

groepen:

Kinderen met een risico op sociale uitsluiting

In 2015 werkte Pasa la Voz het gehele jaar door inten-

sief met 137 kinderen van 7 lokale organisaties. De 

kinderen nemen twee keer per week deel aan de work-

shops. Om het proces in de gaten te houden is de le-

raar van Pasa la Voz tussen deze workshops door con-

stant in contact met de kinderen. Daarnaast werden 90 

kinderen bereikt doordat zij deelnamen aan de kinder-

raad CCONNA. Alle kinderen die deelnemen aan de 

workshops en CCONA groeien op in opvanghuizen, 

weeshuizen, gevangenissen of in situaties van sociale 

verwaarlozing. De meeste zijn fysiek, psychologisch of 

seksueel mishandeld en veel van de kinderen lijden 

aan psychologische stoornissen, hebben een enorm 

gebrek aan eigenwaarde en ervaren dat ze zeer weinig 

toekomstperspectief hebben.

Pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers 

en directies van lokale organisaties

Om de leefomstandigheden en toekomstmogelijkhe-

2 In Peru wordt de term Educación Comuntaria gehanteerd. 

den van de kinderen te verbeteren is het cruciaal om 

de kwaliteit van hun begeleiding te verbeteren. Veel 

pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers 

en directeuren zijn niet (goed genoeg) opgeleid voor 

het werk dat zij uitvoeren. Met haar cursussen voor 

capaciteitsopbouw tracht Pasa la Voz de medewerkers 

van lokale organisaties te trainen in pedagogiek, om-

gaan met stress, communicatieve vaardigheden en de 

participatie van kinderen. In 2015 heeft Pasa la Voz 4 

cursussen aangeboden voor in totaal 80 medewerkers 

van verschillende organisaties. Op deze manier dra-

gen we indirect bij aan de leefomstandigheden van 

naar schatting 3000 kinderen.

Daarnaast speelde Pasa la Voz een belangrijke rol in 

de organisatie van pedagogisch medewerkers in hun 

eigen vereniging en creëert ze bewustwording voor 

hun situatie en voert lobbyactiviteiten uit. In oktober 

2014 namen bijna 200 pedagogisch medewerkers, po-

litici en andere geïnteresseerden deel aan een interna-

tionaal congres georganiseerd door Pasa la Voz. In 

2015 heeft Pasa la Voz activiteiten opgezet om hen te 

betrekken bij bovengenoemde doelen.

De maatschappij in het algemeen, de Peruaanse auto-

riteiten

Pasa la Voz wil de samenleving, lokale NGO’s, educa-

tieve instellingen en de politiek beïnvloeden, zodat 

haar acties en resultaten zullen worden ondersteund 

en ingebed in lokale structuren. Echte verandering kan 

alleen samen met betrokken leden uit de samenle-

ving, lokale partners en de Peruaanse autoriteiten 

doorgevoerd worden. Daarom deed Pasa la Voz mee 

met verschillende evenementen en politieke bijeen-

komsten en droeg zij bij aan politieke strategische 

plannen op provinciaal niveau (PPAINA – Plan Provin-

cional de Acción por la Infancia, la Niñez y Adolescen-

cia) en op regionaal niveau (PRANNA -Plan Regional 

Por las Niñas, Niños y Adolescentes del Departamen-

to del Cusco 2014 – 2021) en nationaal niveau door 
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deelname aan drie nationale bijeenkomsten gesprek-

ken rondom Informeel Onderwijs .

Ook de kinderen van Pasa la Voz lieten hun ideeën zien 

in hun eigen magazine, met toneelstukken en door 

hun video’s te laten zien aan leeftijdsgenoten in de te-

huizen en op school. Ook deden zij mee aan openbare 

evenementen en maakten zij onderdeel uit van de of-

ficiële kinderraad van de gemeente Cusco. Op deze 

manier bereikten zij een algemeen publiek en deelden 

zij hun dromen, angsten, oplossingen en voorstellen.

sAmenwerKing met loKAle PArtners

Voor de realisatie van haar doelstellingen werkt Pasa 

la Voz nauw samen met verschillende belangrijke regi-

onale, nationale en internationale partners:

•	 	Red	Semilla	Nueva:	dit	is	een	regionaal	netwerk	van	

alle opvangorganisaties gericht op kinderen en  

jongeren in Cusco (ruim 200 organisaties). Ook de 

overheid neemt actief deel aan dit netwerk. Pasa la 

Voz maakt onderdeel uit van het actieve bestuur van 

dit netwerk en is als organisatie verantwoordelijk 

voor de afdeling capaciteitsopbouw van het net-

werk.

•	 	Lokale	en	nationale	NGO’s	uit	het	netwerk	van	Pasa	

la Voz en daarbuiten, in het bijzonder Qosko Maki, 

Mantay, Aldeas SOS, Intihuahuacuna, Yanapana-

kusun, Jesús mi Luz, Amantaní Ccorca, Amantaní, 

Asociación Pukllasunchis, Inmenszo, Comité de 

Educación Comunitaria de la Red Educativa Regio-

nal. Zij worden o.a. betrokken bij onderzoek en uit-

genodigd voor debatten en andere bijeenkomsten 

waar het opleidingstraject en lobbying op de agen-

da staat.

•	 	De Peruviaanse Overheid: Ministerie van Onderwijs 

(Ministerio de Educación), Ministerie van Cultuur 

(Ministerio de Cultura), Ombudsman (Defensoría 

del Pueblo), Regionale Overheid, afdeling Sociale 

Zaken en Onderwijs (Gerencia de Desarrollo Social 

del Gobierno Regional, Dirección Regional de Edu-

cación) en congreslid Verónica Mendoza.

•	 	Faculteiten van Universiteiten uit Spanje: Universi-

dad Autónoma de Barcelona, Universidad Complu-

tense de Madrid, Universidad Ramón llul. Met deze 

universiteiten zijn overeenkomsten gesloten voor 

o.a. de uitwisseling van expertise en informatie en 

het uitwisselen van stagiairs en scribenten.

•	  Hogeschool Rotterdam, afdeling Sociale Opleidin-

gen: er is een convenant gesloten, waarbij o.a. ken-

nisuitwisseling over opbouw en inhoud van curricu-

la en de uitwisseling via stagiairs en scribenten is 

vastgelegd.

•	 	Opleidingsinstituten	in	Peru	en	in	Cusco	in	het	bij-

zonder, zoals de Universiteit San Antonio Abad del 

Cusco en Hogeschool Pukllasunchis.

•	 	Spaanse NGO’s, zoals Colegio de Educadores en 

Educadores Sociales Catalán: deze organisaties zijn 

bereid hun expertise te delen en als kritische vriend 

mee te denken in ons proces. Op langere termijn zijn 

zij bereid vrijwillige experts in te zetten om het pro-

ces in Peru te ondersteunen.
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4.2.  partIcIpatIe van  
kInderen 

wAt Doen we?

Workshops

In 2015 zijn we begonnen met een nieuwe methodiek 

om de participatie van kinderen te bevorderen en de 

ontwikkeling van de vaardigheden voor participatie te 

stimuleren. We hebben gekozen voor een methodiek, 

waarbij we in kortere tijd meer concrete resultaten 

kunnen bereiken en waarbij de kinderen concrete suc-

ceservaringen kunnen opdoen. Om hen nog meer zelf-

vertrouwen te geven in hun eigen talenten en de in-

vloed die ze zelf kunnen uitoefenen om hun 

levensomstandigheden te verbeteren, zijn we in 2015 

allemaal uitdagingen aangegaan met de kinderen. 

Daartoe hebben we in de maand februari een nieuwe 

methodiek ontworpen in samenspraak met de organi-

saties waar de kinderen van afkomstig zijn. In maart 

zijn we van start gegaan met de workshops, waarbij 

verschillende groepen kinderen samen met hun vak-

kracht aan de slag gingen om een gezamenlijk doel te 

bedenken waar ze voor wilden strijden. Het afgelopen 

jaar zijn zij onder de begeleiding van Pasa la Voz aan 

de slag gegaan om dit doel te verwezenlijken. 

De kinderen hebben een half jaar lang twee keer per 

week gedurende 2,5 uur aan de doelen gewerkt. Ook 

tussendoor hebben zij contact gehad met de vakkrach-

ten van Pasa la Voz over de voortgang en bij eventuele 

obstakels. Daarnaast zijn gezamenlijke uitjes en fees-

ten georganiseerd voor de kinderen met als doel dat 

de kinderen uit de verschillende organisaties en work-

shops elkaar konden leren kennen en konden uitwis-

selen. Als laatste zijn ook twee afsluitende bijeenkom-

sten georganiseerd waar de deelnemers aan de 

workshops de resultaten en het traject dat ze hebben 

doorlopen om die te bereiken, presenteerden aan an-

dere kinderen en hun begeleiders.

Kinderraad CCONNA

Pasa la Voz heeft dit jaar de leiding op zich genomen 

van de kinderraad van Cusco (Consejo Consultivo de 

Niños, Niñas y Adolescentes), waarbij kinderen advie-

zen kunnen uitbrengen aan de burgemeester van Cus-

co ten aanzien van het jeugdbeleid van de stad. Con-

creet vonden de volgende activiteiten plaats:

•	 	Pasa	la	Voz	organiseerde	acht	leiderschapstraining- 

en waarbij specifiek aandacht werd besteed aan het 

belang van participatie van kinderen binnen open-

bare evenementen en bijeenkomsten en het ontwik-

kelen van participatievaardigheden, zoals kritisch 

denkvermogen, besluitvorming, problemen oplos-

sen, samenwerken en jezelf presenteren. Ook leer-

den de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen 

en leiderschap te tonen. Aan de trainingen namen 

meer dan 90 kinderen deel, afkomstig van verschil-

lende organisaties uit Cusco.

•	 	Samen	 met	 de	 kinderen	 van	 de	 kinderraad	 heeft	

Pasa la Voz een Informatiemarkt georganiseerd over 

CCONNA. 

•	 	Pasa	la	Voz	nam	deel	aan	het	Intersectoraal	Comité	

voor de Rechten van het Kind (COMUDENA - Comité 

Multisectorial por los Derechos del Niño y Adoles-

cente) met als doel het toezicht op het nakomen van 

de rechten van het kind en het coördineren van acti-

viteiten tussen publieke instanties, privé-instelling- 

en, gemeenschapsorganisaties en de lokale over-

heid gericht op de jeugd.

Kinderraad Pasa la Voz

Ook binnen Pasa la Voz hadden de kinderen dit jaar 

een belangrijke inbreng. Zij werden gemotiveerd om 

zelf initiatief te nemen om activiteiten te organiseren, 

waarbij zij de beslissingen namen en de leiding op 

zich namen, o.a. tijdens de afsluitende presentaties 

aan het einde van elk semester en bij de organisatie 

van het 10-jarig jubileum. Op deze manier konden zij 

ook binnen Pasa la Voz hun vaardigheden in de prak-

tijk brengen. De kinderen namen een steeds actievere 
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houding aan en namen een belangrijke rol in. Met 

deze activiteiten hebben zij een start gemaakt met de 

kinderraad van Pasa la Voz en hebben zij mee kunnen 

praten en invloed kunnen uitoefenen op een gedeelte 

van de activiteiten van de organisatie. 

Hoe verliePen De Activiteiten?

Het traject dat de kinderen tijdens de workshops heb-

ben doorlopen, kan worden opgedeeld in vier onder-

delen: tijdens de eerste fase leerden de kinderen  

elkaar beter kennen en reflecteerden zij over hun  

leven. Tijdens de tweede fase deden zij oefeningen en  

gingen zij met elkaar in gesprek over de problemen 

waar zij tegenaan lopen. Zij dachten na over de groep 

waar zij toe behoren en welke gezamenlijke uitdaging 

zij zouden kunnen aangaan. Tijdens de derde fase 

maakten zij een concreet actieplan dat zij tijdens de 

vierde en laatste fase in werking zetten. 

De activiteiten werden erg goed ontvangen door zo-

wel de kinderen als hun begeleiders. Voor de kinderen 

biedt Pasa la Voz een plek waar zij zichzelf kunnen zijn, 

zelfvertrouwen ontwikkelen om zich in alle vrijheid uit 

te drukken en om van daaruit ook oplossingen te be-

denken voor de problemen waar zij als groep tegen-

aan lopen. Bovendien ontwikkelen de kinderen vriend-

schappen, ook met kinderen van het andere geslacht, 

zonder vooroordelen of angst. In deze setting konden de 

kinderen goed hun levensvaardigheden ontwikkelen. 

Een groep van 30 kinderen zou het driejarig program-

ma afronden om hun levensplan te ontwikkelen, maar 

gaven er uiteindelijk de voorkeur aan om aan de nieu-

we methodiek mee te doen. Daardoor zijn er uiteinde-

lijk 7 groepen gevormd van in totaal 137 kinderen 

i.p.v. 105 kinderen. Doelen die de kinderen uit deze 

groepen hebben bereikt, zijn:

•	 	De	meiden	uit	het	opvanghuis	Virgen	de	Natividad	

voor tieners die seksueel geëxploiteerd zijn, voelen 

zich niet thuis in het tehuis waar zij wonen. Zij kun-

nen niet goed met elkaar opschieten en vervelen 

zich, omdat er weinig activiteiten te doen zijn voor 

hen. De meiden hebben daarom gezamenlijk een 

plan gemaakt om samen meer te ondernemen, zo-

dat zij elkaar beter leren kennen en hun tijd nuttiger 

kunnen gebruiken. Zij hebben het plan gepresen-

teerd aan de directrice van het tehuis en hebben van 

haar toestemming en zelfs een klein budget gekre-

gen om het plan uit te voeren.

•	 	De	jongens	uit	de	jeugdgevangenis	Marcavalle	heb-

ben gezamenlijk een hiphop festival “Voces Qos-

qoruna” binnen de gevangenis georganiseerd. Zij 

hebben contact gelegd met een hiphop-collectief in 

Cusco, die hen meerdere keren heeft opgezocht in 

de gevangenis om te vertellen over de achtergrond 

en cultuur van hiphop en om de jongens te helpen 

het festival te organiseren. Samen met dit collectief 

hebben de jongens graffitis gemaakt in de gevange-

nis en hun eigen ervaringen in rap omgezet. Hier-

voor hebben zij ook toestemming moeten vragen 

aan de directie die voor deze keer een uitzondering 

heeft gemaakt en de bezoekregeling heeft versoe-

peld. De jongens werd zelfs gevraagd het festival zo 

te plannen dat deze samenviel met het bezoek van 

de nationaal directeur. Later in het jaar hebben zij 

hun eigen Hiphop videoclip gemaakt met de titel 

“Heftig Leven” (Vida Dura).

•	 	De	meiden	van	het	opvanghuis	voor	tienermoeders	

Mantay wilden als gezamenlijk doel voorlichting ge-

ven aan leeftijdsgenoten. Zij hebben met elkaar een 

theaterstuk gemaakt over hun leven en hebben dit 

inmiddels opgevoerd op drie middelbare scholen in 

Cusco. Na afloop gingen de meiden met de leerlin-

gen in gesprek over hun situatie en hoe anderen dit 

kunnen voorkomen. De meiden hebben heel wat 

angsten moeten overwinnen om zo openlijk over 

hun eigen geschiedenis te praten en het samen met 

andere kinderen te hebben over wat hen is overko-

men. De meiden zijn echter zo enthousiast dat ze de 
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opvoeringen ook in 2016 door willen laten gaan. 

•	 	De	kinderen	van	Juan	Pablo	II,	Amantani,	San	Judas	

Chico en Salomé Ferro hadden als gezamenlijk doel 

om meer voorlichting te geven t.a.v. het milieu. Zij 

hebben een cursus gedaan om te leren allerlei soor-

ten drukwerk te maken en hebben posters ontwor-

pen die op verschillende plekken in de stad en op 

scholen te zien zijn met de tekst “Laten we voor 

onze buurt zorgen”(“Cuidemos Nuestro Barrio”). 

Ook hebben zij een radiospot gemaakt waarin ze 

voorlichting geven over afval en recycling en nog 

een tweede spot over het milieu in het algemeen.

•	 	De	kinderen	van	het	tehuis	SOS	hebben	een	talen-

tenjacht georganiseerd voor de kinderen van het te-

huis. Zij kwamen erachter dat eigenlijk geen van de 

kinderen van zichzelf kon zeggen wat zijn of haar 

talent(en) zijn. Naar aanleiding daarvan is bespro-

ken wat er voor verschillende talenten er zijn. Tij-

dens de talentenjacht werden alle kinderen uitgeno-

digd om hierover ook voor zichzelf na te denken en 

hun talenten te laten zien. 

•	 	De	meiden	uit	het	tehuis	voor	kindslaven	in	het	huis-

houden Yanapanakusun hebben een muurschilde-

ring gemaakt, genaamd “Herinneringen, dromen en 

wensen voor de toekomst”. Hier geven ze hun her-

inneringen weer en laten ze zien hoe ze zich voelen 

in het tehuis. De muurschildering heeft ook als doel 

om nieuwe meiden welkom te heten.  

•	 	De	kinderen	van	het	tehuis	Hogar	Juan	Pablo	II	heb-

ben een kleine tuin aangelegd waar zij ook bomen 

hebben geplant om zo het buitenterrein aantrekkelij-

ker en groener te maken.

einDProDucten

Dit jaar zijn twee magazines gepubliceerd door de kin-

deren met de volgende titels:

•	 10	jaar	Pasa	la	Voz

•	 Onze	doelen

Eén magazine is nog in de maak, namelijk het maga-

zine waarin de doelen en resultaten van het tweede 

semester worden gepresenteerd.

moeiliJKHeDen en oPlossingen

•	 	Tijdens	de	implementatie	van	het	project	hebben	we	

altijd te maken met andere organisaties. Deze sa-

menwerking houdt in dat we erg afhankelijk zijn van 

het niveau van organisatie en coördinatie van onze 

partners. Hoewel onze partners erg enthousiast zijn 

over de samenwerking en gemotiveerd zijn om ac-

tief deel te nemen aan het netwerk, verloopt de 

communicatie en coördinatie helaas niet altijd even 

soepel. Dit houdt in dat we vaak veel tijd kwijt zijn 

aan het vastleggen van afspraken en het herinneren 

hieraan. Ook vergeten organisaties vaak door te ge-

ven als er veranderingen in hun programmering zijn 

die van invloed zijn op de deelname van de kinderen 

aan ons workshopprogramma. 

  In 2015 is ook bij drie organisaties een nieuwe direc-

teur aangetreden. Daardoor hebben we extra tijd 

moeten investeren om kennis te maken en onze or-

ganisatie en onze activiteiten goed toe te lichten, 

zodat we een goede voortgang van de projecten 

konden garanderen. 

  De samenwerking met de partners is wel met de tijd 

verbeterd. Dit komt o.a. doordat Pasa la Voz het ver-

trouwen heeft weten te winnen van haar partners en 

goede resultaten heeft kunnen laten zien. Daarnaast 

neemt Pasa la Voz steeds vaker deel aan belangrijke 

bijeenkomsten waar gesproken wordt over jeugdbe-

leid in de regio, waardoor zij als organisatie steeds 

meer aanzien heeft en wordt erkend door haar part-

ners. 

•	 	Ook	hebben	we	de	programmering	voor	het	einde	

van 2015 moeten aanpassen, vanwege het feno-

meen ‘El Niño’. Vanwege de droogte of hevige re-

gen die kon ontstaan als gevolg van dit fenomeen, 

heeft de overheid besloten de scholen eerder te slui-
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ten. Dit betekende dat de kinderen langere dagen 

moesten maken en ook op zaterdag naar school 

moesten. Pasa la Voz heeft haar rooster hieraan 

moeten aanpassen. 

•	 	De	kinderen	die	deelnemen	aan	de	workshops	kun-

nen in sommige gevallen de periode niet afmaken. 

Dit komt omdat de kinderen, indien mogelijk, weer 

terug worden geplaatst bij hun familie of andere be-

kenden die hen kunnen opvangen. In sommige ge-

vallen worden kinderen geadopteerd of hebben zij 

hun tijd in de gevangenis uitgezeten. Doordat de 

kinderen zich in principe niet permanent  in de tehui-

zen bevinden, is er altijd een verloop van kinderen 

tijdens de workshops. Pasa la Voz probeert dit zo-

veel mogelijk te ondervangen door een strenge se-

lectie van de deelnemers in overleg met de psycho-

logen/ sociaal werkers van de lokale organisaties. 

resultAten

Bereik

In 2015 namen 137 jongeren deel aan de workshops. 

Zij deden gedurende het gehele jaar, twee keer in de 

week mee met de workshops en waren afkomstig van 

de volgende organisaties: 

Jongens

00

00

12

04

11

00

00

16

11

54

meisjes

12

22

06

06

00

16

13

00

08

83

totaal

12

22

18

10

11

16

00

16

19

137

Organisatie

1. Casa Acogida Mantay

2. Virgen Natividad

3. Juan Pablo II

4. Amantaní

5. Hogar María Salomé Ferro

6. Hogar San Judas Chico

7. Centro Yanapanakusun

8. Centro de Rehabilitación Marcavalle

9. Aldeas Infantiles SOS

totaal 

Daarnaast bereikten we 90 kinderen die actief deelna-

men aan de kinderraad CCONA.

inHouDeliJKe resultAten

Hoe	worden	de	resultaten	gemeten?

Voorafgaand aan de workshops wordt eerst een diag-

nose gemaakt van de groep, welke behoeften er leven, 

welke thema’s voor de kinderen van belang zijn en 

welk thema zij zelf graag verder willen ontwikkelen. 

Dit wordt niet alleen met de kinderen, maar ook met 

hun begeleiders besproken. 

De resultaten van de workshops worden vervolgens 

op twee manieren gemeten: de kinderen evalueren 

zelf hun voortgang en ook de vakkrachten vullen een 

evaluatieformulier in. Deze is met name gericht op de 

evaluatie van vaardigheden voor participatie. De vak-

krachten hanteren hetzelfde evaluatieformulier als de 

kinderen zelf. Daarbij wordt eenvoudig taalgebruik ge-

hanteerd, zodat de kinderen en ook hun begeleiders 

het goed kunnen begrijpen. Daarnaast gebruiken de 

vakkrachten  een observatieformulier om de voort-

gang van de kinderen in de workshops goed in kaart te 

brengen en om opvallend gedrag te noteren. 

De evaluatie vindt aan het begin, halverwege en aan 
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het eind van een semester plaats. Vervolgens is er een 

overdracht van informatie tussen de vakkrachten die 

de groep voor een half jaar begeleiden. Aan het einde 

van elk semester worden alle begeleiders van de kin-

deren en de directeuren van de organisaties uit het 

netwerk uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt. Tij-

dens dit ontbijt krijgen zij de resultaten in een dossier 

per kind overhandigd en wordt de voortgang bespro-

ken. Ook is er ruimte voor suggesties om de work-

shops te verbeteren. 

BeHAAlDe resultAten 

Uit de evaluaties kwamen de volgende inhoudelijke 

resultaten naar voren:

•	 	De	kinderen	weten	wat	hun	sterke	en	minder	sterke	

kanten zijn en kunnen zelfkritisch zijn. 

•	 	De	kinderen	zijn	zich	ervan	bewust	dat	als	je	je	er-

gens voor inzet , dat je je beperkingen en angsten 

dan kunt overwinnen. 

•	 	De	kinderen	zijn	zich	ervan	bewust	dat	zij	niet	alleen	

zijn, maar ook gezamenlijke doelen hebben en dat je 

samen met je leeftijdsgenoten aan oplossingen kunt 

werken om deze doelen te bereiken. Zij begrijpen 

dat zij met hun vaardigheden een belangrijke bijdra-

ge kunnen leveren aan een gezamenlijk doel. 

•	 	De	kinderen	zijn	zich	bewust	van	hun	rechten	en	ver-

antwoordelijkheden. 

•	 	De	kinderen	zijn	 in	staat	oplossingen	te	zoeken	en	

alternatieven voor te stellen. Zij zijn zich ervan be-

wust hoe belangrijk hun mening is en dat zij kunnen 

participeren op verschillende niveaus waar zij hun 

eigen stem of die van hun achterban kunnen laten 

horen. 

•	 	De	kinderen	beschikken	over	betere	mondelinge	en	

schriftelijke vaardigheden. Zij durven makkelijker 

met bekende en onbekende mensen te praten en 

hun ideeën en gevoelens te delen.

•	 	De	 kinderen	 hebben	 nagedacht	 over	 thema’s	 die	

voor hun toekomst van belang zijn, zoals opleiding 

en werk, gezin (gezinsplanning, adoptie), gezonde 

relaties, gezondheid (goed voor jezelf zorgen, gees-

telijke gezondheid, alcohol, drugs) en woonsituatie.

•	 	De	kinderen	luisteren	beter	naar	hun	leeftijdsgeno-

ten, zijn empatischer en kunnen op een opbouwen-

de wijze duidelijk maken dat zij een andere mening 

hebben. Zij lossen meningsverschillen op zonder 

verbaal of fysiek geweld, omdat zij zich ervan be-

wust zijn dat er andere manieren zijn om elkaar op 

respectvolle wijze te behandelen. 

•	 	De	kinderen	zijn	zich	bewust	van	genderverschillen,	

hoe zij elkaar kunnen aanvullen en dat zij dezelfde 

rechten hebben.

•	 	De	kinderen	hebben	geleerd	beter	samen	te	werken.	

Zij hebben geleerd verantwoordelijkheden te delen 

en de tekortkomingen van hun groepsgenoten te ac-

cepteren. Zij zijn zich ervan bewust dat het belang-

rijk is dat zij hun verantwoordelijkheden nakomen, 

omdat dit gevolgen heeft voor de hele groep. Wan-

neer zich problemen voordeden, dachten zij als 

groep na over een gezamenlijke oplossing. 

•	 	De	 kinderen	 zijn	 sociaal	 bewuster,	 hun	 horizon	 is	

verbreed en zij zijn bewuster t.a.v. vraagstukken 

rondom milieu en interculturaliteit. Zij weten hoe zij 

zich kunnen organiseren om gezamenlijk invloed uit 

te oefenen op hun directe omgeving. 

Deze resultaten hebben ertoe geleid dat:

•	 	De	kinderen	zelfstandiger	zijn,	 in	het	dagelijkse	 le-

ven zelf initiatief nemen, beslissingen durven ne-

men en problemen kunnen oplossen in concrete 

dagelijkse situaties. Zij zijn zich ervan bewust dat zij 

in staat zijn om iets te bereiken als zij initiatief ne-

men. Zij hebben meer vertrouwen in zichzelf en de 

toekomst. Ook nemen zij een actievere en meer zelf-

bewuste houding aan in en buiten de workshops 

van Pasa la Voz, zoals o.a. op school, in de opvang 

of binnen hun gezin. 

•	 	De	kinderen	zich	ervan	bewust	zijn	dat	zij	onderdeel	

vormen van een sociale groep en dat zij meer na-

mens de groep denken en handelen. Zij zijn zich be-
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wust van het nut om gezamenlijk na te denken en te 

werken aan oplossingen voor problemen of doelen, 

omdat je als groep gebruik kunt maken van elkaars 

vaardigheden. 

•	 	De	 kinderen	 erkennen	 het	 belang	 van	 participatie	

om hun stem en die van hun achterban te laten ho-

ren en om invloed uit te oefenen en gezamenlijke 

doelen te bereiken op verschillende niveaus. Zij zijn 

geïnteresseerd in actieve deelname binnen de maat-

schappij en worden op school of in de opvang vaak 

gekozen als vertegenwoordiger van hun leeftijdsge-

noten. Zij namen o.a. deel aan kinderraden op 

school en gaven suggesties aan de gemeentebestu-

ren t.a.v. jeugdbeleid. Ook namen zij actief deel aan 

exposities, informatiemarkten en andere evene-

menten om hun stem te laten horen.

•	 	Er	 in	 de	 maatschappij	 meer	 bewustzijn	 is	 t.a.v.	 de	

realiteit waarin de kinderen opgroeien en welke be-

hoeften en voorstellen zij hebben. De kinderen heb-

ben invloed kunnen uitoefenen op het jeugdbeleid 

in de regio. 

Angélica Álvarez, één van de pedagogisch medewer-

kers van de organisatie Yanapanakusun voor meiden 

die als kindslaaf in het huishouden hebben gewerkt: 

“Dank aan Pasa la Voz voor het helpen met het vor-

men van het leven van de kindslaven. Dank voor het 

helpen met het bouwen aan de levens van jongeren, 

doordat zij nu meer voor zichzelf leren opkomen in het 

leven, met behulp van de tools die jullie daarvoor heb-

ben aangereikt”. 

4.3. capacIteItsOpbOuw & 
netwerk

wAt Doen we?

Pasa la Voz heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke 

partner van vele verschillende organisaties die met 

kinderen werken, o.a. dankzij haar aanbod voor capa-

citeitsopbouw. De verschillende cursussen van Pasa la 

Voz hebben als doel de organisaties te versterken en 

de kwaliteit van hun activiteiten en omgang met de 

doelgroep te verbeteren, met name waar het gaat om 

de ontwikkeling van levensvaardigheden en actief 

burgerschap van kinderen. 

De onderwerpen die tijdens de cursussen aan bod ko-

men, zijn gezamenlijk met de begeleiders zelf, het lei-

dinggevend personeel van de organisaties en andere 

experts uit het werkveld geïdentificeerd als noodzake-

lijk voor de opleiding / bijscholing van de begeleiders 

die in direct contact staan met de kinderen en een ef-

fectievere bijdrage willen leveren aan hun ontwikke-

ling. Na afloop van de cursussen vindt een follow-up 

plaats, waarbij de trainers van Pasa la Voz de teams 

begeleiden bij het implementeren van nieuwe strate-

gieën binnen hun organisatie. 

De deelnemers aan de cursussen betalen allen een bij-

drage aan de cursus. Indien zij alle huiswerkopdrach-

ten hebben gemaakt en de cursus naar tevredenheid 

hebben afgerond, krijgen zij aan het eind van de cur-

sus de helft van dit bedrag terug. De organisaties zijn 

zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een 

ruimte en de nodige versnaperingen tijdens de bijeen-

komsten, waarbij zij wekelijks rouleren. Ook leveren zij 

een actieve bijdrage in de vorm van presentaties die 

zij voorbereiden.

Hoe verliePen De Activiteiten?

Cursussen voor capaciteitsopbouw

Voor 2015 was gepland dat 80 medewerkers van ver-

schillende organisaties uit ons netwerk deel zou ne-

men aan de activiteiten van Pasa la Voz. Daarmee 

wordt de hulp en het onderwijs van naar schatting 

3000 kinderen verbeterd. Voor 2015 stonden drie cur-

sussen gepland:

•	 	Deelname	 van	 in	 totaal	 40	 participanten	 aan	 twee	

cursussen ‘communicatieve vaardigheden’
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•	 	Deelname	 van	 in	 totaal	 40	 participanten	 aan	 twee	

cursussen ‘participatie van kinderen’

•	 	Deelname	 van	 20	 studenten	 aan	 een	 specialisatie-

cursus in samenwerking met de staatsuniversiteit 

van Cusco UNSAAC. 

Omdat de cursussen altijd worden afgestemd in sa-

menspraak met de organisaties uit het netwerk, heeft 

een aantal wijzigingen plaatsgevonden, waardoor er 

uiteindelijk vier cursussen zijn gerealiseerd, waaraan 

in totaal 89 participanten hebben deelgenomen. Het 

gaat daarbij om de volgende cursussen: 

•	 	34	 medewerkers	 van	 de	 organisaties	 COMUDES,	

Casa Acogida Mantay, Aldeas Infantiles SOS, en 

Buckner hebben deelgenomen aan twee trainingen 

in communicatieve vaardigheden. 

•	 	17	medewerkers	van	de	organisaties	Casa	Acogida	

Mantay, Aldeas Infantiles SOS, Amantaní Hogar, 

Añañau en Urpi Sonqocha hebben deelgenomen 

aan een training “Leren omgaan met emoties”.  

•	 	22	medewerkers	van	de	organisaties	Posada	de	 la	

Amistad, Pasa la Voz, Latin American Foundation for 

the Future, Sacred Valley Project, Aldeas SOS, 

Amantaní en Siervos de los Pobres del Tercer 

Mundo hebben deelgenomen aan een training t.a.v. 

groepsdynamica. Deze cursus werd georganiseerd 

in samenwerking met het netwerk Semilla Nueva en 

twee Argentijnse pedagogisch medewerkers.

•	 	16	medewerkers	van	11	organisaties	hebben	deel-

genomen aan een leiderschapstraining die Pasa la 

Voz in samenwerking met Libre Foundation heeft 

georganiseerd.

Voorzitterschap van het netwerk Semilla Nueva

Ook in 2015 heeft Pasa la Voz het voorzitterschap van 

het netwerk Semilla Nueva verder voortgezet. Zij nam 

9 keer per jaar deel aan vergaderingen, waar thema’s 

besproken werden, zoals  problemen waar organisa-

ties tegenaan lopen en de manier waarop het netwerk 

invloed kan uitoefenen op het jeugdbeleid in de pro-

vincie en regio. Daarnaast was ook de hervorming 

binnen de opvang een belangrijk thema, waarbij 

steeds meer nadruk komt te liggen op opvang binnen 

een gezinssetting. Bovendien had Pasa la Voz ook in 

2015 een actieve rol binnen het bestuur, als verant-

woordelijke voor de capaciteitsopbouw binnen het 

netwerk. 

moeiliJKHeDen en oPlossingen

•	 	Pasa	la	Voz	is	voor	de	organisatie	van	de	cursussen	

afhankelijk van de directie van de organisaties die 

hun personeel moeten faciliteren en stimuleren om 

aan alle sessies deel te nemen. Bij een aantal orga-

nisaties is het lastig om alle personeelsleden deel te 

laten nemen of om alle sessies bij te laten wonen, 

omdat het personeel niet makkelijk vrij geroosterd 

kon worden. Desondanks heeft 70% van de deelne-

mers aan de trainingen in communicatieve vaardig-

heden en het omgaan met emoties een certificaat 

ontvangen voor de cursus. De overige 30% is niet 

afgehaakt, maar had niet aan voldoende sessies 

deelgenomen of had zijn huiswerk niet gemaakt. 

Voor de overige twee trainingen geldt dat 86% van de 

cursisten een certificaat heeft behaald. Deze trainin-

gen waren korter en dus was het eenvoudiger voor de 

deelnemers om aan alle sessies deel te nemen.  

resultAten

Hoe	worden	de	resultaten	gemeten?

Aan het einde van elke cursus voor begeleiders wordt 

met de deelnemers geëvalueerd. Uit deze evaluatie 

moet blijken wat de verschillende cursussen hebben 

bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de 

begeleiders en de begeleiding van de kinderen. Aan 

het einde van de cursus laten de teams zien hoe zij 

binnen hun organisatie de kinderen inspraak geven in 

hun eigen opvoeding in de vorm van een activiteit die 

zij als huiswerk moeten voorbereiden en uitvoeren.
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Wat	zijn	de	behaalde	resultaten?

De training Communicatieve Vaardigheden werd met 

een gemiddelde van 8,3 gewaardeerd. Daarbij werd 

aangegeven dat:

•	 	70%	vindt	dat	de	training	in	de	praktijk	heel	vaak	en	

20% vindt dat deze regelmatig bijdraagt aan betere 

communicatieve vaardigheden en actief luisteren. 

Slechts 10% geeft aan dat dit niet vaak het geval is;

•	 	60%	 van	 de	 deelnemers	 vindt	 dat	 de	 cursus	 zeer	

goed bijdraagt aan het kritisch evalueren van het ei-

gen functioneren en 30% geeft aan dat de cursus 

voldoende bijdraagt. Slechts 10% geeft aan dat de 

cursus niet veel bijdraagt hieraan.

•	 	48%	van	de	deelnemers	vindt	dat	de	onderwerpen	

en het huiswerk vaak toegepast kunnen worden in 

de praktijk en 42% denkt dit regelmatig te doen. 10% 

geeft aan het zelden toe te passen.

De training in het omgaan met emoties wordt met de 

volgende gemiddelde cijfers gewaardeerd:

•	 	Ontwikkeling	van	kennis	en	vaardigheden	voor	het	

omgaan met emoties: 8,5

•	 	Het	kritisch	kunnen	evalueren	van	het	eigen	functio-

neren: 8,8

•	 Het	toepassen	n	de	praktijk:	9,3

Van de overige trainingen die i.s.m. andere organisa-

ties zijn georganiseerd, zijn de resultaten uit de evalu-

aties nog niet gedeeld. Wel geven de quotes van alle 

vier de trainingen een duidelijk totaalbeeld:

“Ik heb veel nieuwe kennis opgedaan en 

bepaalde gewoonten kritisch onder de 

loep genomen. dit helpt me zowel in 

mijn privéleven als bij het ondersteunen 

van kinderen tijdens mijn werk”.

 “wat het meeste indruk op me heeft 

gemaakt, is hoe de training werd ge-

geven. de wijze van trainen was meteen 

een goed voorbeeld van hoe je in de 

praktijk met andere volwassenen en kin-

deren kunt omgaan”.
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“de cursus heeft me doen beseffen dat ik voorheen niet echt naar de kinderen lu-

isterde. Ik was vaak afgeleid, dacht teveel vanuit mijn eigen perspectief of drong 

mijn eigen mening op. nu ben ik daar voorzichtiger mee en probeer ik veel actiev-

er te luisteren”.

“de cursus is erg interessant en belangrijk voor me geweest, ik 

heb er erg veel van geleerd”.

“de tools die we meekregen waren alle-

maal erg praktisch en onmiddellijk toe 

te passen”.

“de cursus heeft me duidelijk gemaakt welke tekort-

komingen ik nog heb en hoe ik daaraan kan werken”.

“de cursus was geheel gerelateerd aan onze eigen praktijk, 

omdat we dagelijks te maken hebben met de emoties van de 

kinderen”.



68

4.4.   OpleIdIngstraJect & 
erkennIng van de  
pedagOgIsch medewerker

wAt Doen we?

Op langere termijn (2017) wil Pasa la Voz vanuit haar 

expertise vormgeven aan een formeel en gecertifi-

ceerd opleidingstraject tot pedagogisch medewerker 

(educador comunitario). De noodzaak hiervoor is 

groot, aangezien:

•	 	Er	op	dit	moment	geen	opleiding	bestaat	voor	deze	

beroepsgroep. Een groot gedeelte van het huidige 

personeel dat werkzaam is binnen de hulpverlening, 

is niet of te laag opgeleid voor het werk dat zij doet;

•	 	Er	op	dit	moment	veel	te	veel	kinderen	terecht	ko-

men in tehuizen, omdat er onvoldoende aandacht 

wordt besteed aan preventie of het zoeken naar al-

ternatieven. 40% van de tehuizen die onder verant-

woordelijkheid van de staat vallen, verkeert in een 

ernstige staat: er is gemiddeld één personeelslid 

beschikbaar voor de begeleiding van 17 kinderen 

met ernstige psychische klachten en de tehuizen zijn 

overvol, vaak 200% tot 300% bezet;

•	 	Van	de	kinderen	die	opgroeien	in	gezinsvervangen-

de situaties er nauwelijks tot geen gegevens be-

staan over hoe zij zich voelen en ontwikkelen binnen 

de opvang of over hun situatie nadat zij de hulpver-

lening verlaten. Vanuit de eigen ervaring met deze 

kinderen weet PLV dat veel kinderen de tehuizen ge-

traumatiseerd verlaten. Zij willen of durven niet 

over hun ervaring te praten en kiezen er in veel ge-

vallen voor het contact geheel te verbreken na het 

verlaten van de hulpverlening. Vaak geven zij aan 

onvoldoende of niet voorbereid te zijn op hun leven/ 

toekomst buiten de opvang.

Het doel van een opleidingstraject is om mensen die 

als pedagogisch medewerker aan de slag willen de 

kans te geven om zich op professionele wijze op hun 

werk voor te bereiden door het volgen van een geac-

crediteerd opleidingstraject. Tegelijkertijd zal een for-

mele opleiding de beroepsgroep zichtbaarder maken 

en daarmee erkenning op sociaal, arbeids- en financi-

eel vlak genereren. Uiteindelijk moeten op deze wijze 

de arbeidsomstandigheden van deze beroepsgroep 

verbeterd worden. 

Omdat dit een eerste opleiding op dit vlak is in Peru, is 

dit een lang en ingewikkeld proces. We hebben inmid-

dels wel vele organisaties achter ons staan, goede 

contacten met de overheid en binnen opleidingsinsti-

tuten in Peru en daarbuiten. Als het ons lukt om deze 

opleiding op te zetten, zal dit een voorbeeld zijn dat op 

nationaal niveau kan worden uitgerold. 

Hoe verliePen De Activiteiten?

Beroepsopleiding

In 2015 is er hard gewerkt aan de eerste stappen rich-

ting het opzetten van dit opleidingstraject. Daarbij lag 

het accent op de samenwerking met de PABO / Hoge-

school Pukllasunchis. Zij hebben Pasa la Voz uitgeno-

digd om een onderdeel van de PABO-opleiding te ver-

zorgen, in de vorm van een specialisatie in non-formeel 

onderwijs. De pilot van deze specialisatie zal van au-

gustus tot december 2016 worden geïmplementeerd. 

Indien deze pilot succesvol is, ontstaan er mogelijkhe-

den om de specialisatie uit te breiden en vorm te ge-

ven aan een erkende specialisatie. De samenwerking 

is een erg belangrijke stap, aangezien Pukllasunchis 

reeds over alle vergunningen beschikt om beroepsop-

leidingen te kunnen aanbieden. Dit is een erg lang en 

ingewikkeld proces om als organisatie voor elkaar te 

krijgen bij de verantwoordelijke overheden, zoals het 

Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Werk-

gelegenheid. 

In 2015 zijn vele gesprekken gevoerd met de verant-
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woordelijken binnen Pukllasunchis en is er een voor-

stel geschreven voor wat betreft de vorm en inhoud 

van de pilot. In 2016 zal het voorstel verder worden 

uitgewerkt in een concreet curriculum. 

Lobbying	en	erkenning

Bij het opzetten van een beroepsopleiding is het van 

groot belang dat de beroepsgroep zichtbaar en erkend 

wordt, zowel binnen de civil society als door de auto-

riteiten. Daartoe zijn in 2015 de volgende activiteiten 

georganiseerd:

•	 	De	 organisatie	 van	 pedagogisch	 medewerkers	 in	

een beroepsvereniging:

 1.  De oprichting van een beroepsvereniging : naar 

aanleiding van het congres dat Pasa la Voz in 

2014 organiseerde, is in 2015 de beroepsvereni-

ging voor pedagogisch medewerkers opgericht. 

Pasa la Voz heeft hiertoe 9 vergaderingen geor-

ganiseerd, met de volgende resultaten als ge-

volg: een plan van aanpak voor de oprichting en 

de vervolgstappen om tot een actieve beroeps-

vereniging te komen, vaststellen van de doelstel-

lingen, formele inschrijving van de beroepsver-

eniging als stichting en uitwerking van de 

statuten. In totaal hebben 40 pedagogisch mede-

werkers zich ingeschreven en gemiddeld nemen 

30 pedagogisch medewerkers deel aan de verga-

deringen, dit laatste in verband met de wisselen-

de werktijden van deze beroepsgroep.

 2.  Vanuit de beroepsvereniging in Cusco heeft Pasa 

la Voz actief deelgenomen aan een nationaal col-

lectief, met als doel om dit collectief te activeren 

en zo te strijden voor erkenning door het Minis-

terie van Onderwijs. Inmiddels wordt de blog 

vanuit dit collectief zeer actief bezocht door heel 

Peru.

 3.  Ook heeft Pasa la Voz een bijdrage geleverd aan 

3 Colectivo de Educadores Comunitarios, formeel ingeschreven als Asociación de Educadoras y Educadores Comunitarios - 

Cusco

eenzelfde collectief in Lima, om de beroepsver-

eniging daar weer nieuw leven in te blazen en te 

laten functioneren. Dit is van groot strategisch 

belang, aangezien vanuit Lima beter invloed uit 

kan worden geoefend op het Ministerie van On-

derwijs. Eén van de resultaten was het eerste 

congres voor non-formeel onderwijs in Lima  op 

2 december. Dit was een belangrijke stap om het 

non-formele onderwijs zichtbaar te maken en op 

de weg naar erkenning.

•	 	Deelname	aan	de	ontwerpen,	bevorderen	en	bewa-

ken van de wetgeving en politiek beleid: 

 1.  Pasa la Voz nam deel aan drie nationale bijeen-

komsten  die in april, juni en augustus plaatsvon-

den in Lima. Tijdens deze bijeenkomsten is een 

strategisch plan opgesteld voor de oprichting 

van een afdeling voor non-formeel onderwijs 

binnen het Ministerie van Onderwijs en de er-

kenning van de reeds bestaande kennis en erva-

ringen op dit vlak. De bedoeling was om dit plan 

officieel te presenteren in november 2015. Van-

wege het fenomeen ‘El Niño’ zijn echter veel van 

de activiteiten vanuit de ministeries tot een nog 

nader te bepalen tijdstip uitgesteld. 

 2.  Deelname aan een comité ten behoeve van het 

opstellen van een regionaal plan voor jeugdbe-

leid  dat op 15 september is goedgekeurd door 

de Regionale Overheid. In dit plan is dankzij Pasa 

la Voz voor het eerst het belang van de opleiding 

van personeel dat verantwoordelijk is voor de 

opvang en begeleiding van kinderen opgeno-

men. 

•	 	Het	 organiseren	 van	 debatten	 rondom	 het	 belang	

van non-formeel onderwijs. De volgende activitei-

ten zijn georganiseerd: 

 1.  Seminars: Tussen mei en oktober zijn in samen-

werking met de Nationale Universiteit San Anto-
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nio de Abad de Cusco 8 seminars georganiseerd 

met als doel het informeren en het creëren van 

bewustzijn van studenten van de sociale oplei-

dingen. Met hen werd gereflecteerd over het be-

lang van non-formeel onderwijs bij het inspelen 

op verschillende sociale problemen en hoe zij 

daar als professionals een rol in kunnen spelen. 

In totaal hebben 98 studenten deelgenomen aan 

de seminars. 35 van hen hebben alle seminars 

bijgewoond en kregen een door de universiteit 

erkend certificaat. 

 2.  Rondetafelgesprekken met civil society en auto-

riteiten in juli en oktober. In totaal namen 28 or-

ganisaties en 7 overheidsinstanties deel (Minis-

teries van Cultuur, Justitie, Gezondheid, 

Onderwijs, Sociale Zaken, gemeenteraadsleden, 

etc). Tijdens het eerste gesprek werden projec-

ten vanuit de overheid en van NGO’s vergeleken 

en werd er een kader geschetst waarbinnen 

non-formeel onderwijs wordt georganiseerd. 

Ook nam een afgevaardigde van de opgerichte 

beroepsvereniging deel om de ervaringen met  

de strijd die de beroepsvereniging levert te delen 

met de aanwezigen. Het tweede gesprek had als 

doel om alle reeds bestaande vormen van leren 

en kennis binnen het non-formele onderwijs op 

overzichtelijke wijze in kaart te brengen.

 3.  Op 5 december heeft Pasa la Voz samen met 15 

andere organisaties een informatiemarkt geor-

ganiseerd, waarbij burgers werden geïnfor-

meerd over de verschillende best practices bin-

nen het non-formeel onderwijs en het belang 

ervan voor de sociale ontwikkeling van Cusco. 

Pasa la Voz vormde samen met de afdeling Cul-

tuur van de regio Cusco het comité dat verant-

woordelijk was voor de organisatie van dit eve-

nement. Kinderen traden op tijdens deze dag 

met hun eigen dansgroep.

4 Encuentro de Educadoras y Educadores Comunitarios
5  I, II, III Mesa Nacional de Educación Comunitaria
6  PRANNA -Plan Regional Por las Niñas, Niños y Adolescentes del Departamento del Cusco 2014 – 2021

•	 	Het	vervaardigen	van	materiaal	dat	informatie	biedt	

en het debat stimuleert rondom de beroepsgroep en 

het non-formele onderwijs. Het volgende materiaal 

is ontwikkeld:

 1.  Er is een diagnose gemaakt van alles wat er op 

het vlak van non-formeel onderwijs gebeurt in 

de provincie Cusco, welke resultaten er worden 

bereikt, tegen welke moeilijkheden pedagogisch 

medewerkers aanlopen en welke lessen daaruit 

getrokken kunnen worden. De diagnose is af, 

maar er moet nog gewerkt worden aan een 

vriendelijke versie, voordat de informatie zal 

worden verspreid.

 

 2.  Als bijproduct van de diagnose en als resultaat 

van de verschillende rondetafelgesprekken, zijn 

de verschillende vormen van leren en kennis 

binnen het non-formele onderwijs op overzichte-

lijke wijze in kaart gebracht en op aantrekkelijke 

wijze gepubliceerd. 

 3.  Er is een korte documentaire gemaakt, waar vier 

pedagogisch medewerkers aan het woord ko-

men en vertellen over hun werk, de obstakels die 

zij moeten overwinnen om hun werk goed uit te 

kunnen voeren en hoe zij hun toekomst graag 

zouden zien. Ook geven zij ideeën over hoe hun 

werkomstandigheden verbeterd zouden kunnen 

worden. Deze documentaire zal in 2016 worden 

verspreid als onderdeel van een bredere cam-

pagne gericht op het debat rondom het non-for-

meel onderwijs.

 4.  Er zijn twee nieuwsbrieven uitgegeven met in-

formatie over non-formeel onderwijs, best prac-

tices, de waarde die deze vorm van onderwijs 

heeft in het leven van kinderen en de civil society 

in het algemeen. Ook wordt informatie gegeven 

over het proces van erkenning en lobbying voor 
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betere werkomstandigheden. Deze nieuwsbrief 

is verspreid onder alle betrokkenen en geïnteres-

seerden in het non-formeel onderwijs, inclusief 

autoriteiten en onderwijsinstellingen.

 5.  Daarnaast zijn vier nieuwsbrieven uitgegeven 

die specifiek gericht zijn op alle pedagogisch me-

dewerkers die aanwezig waren bij het congres in 

2014 en alle andere medewerkers die zich heb-

ben aangesloten bij de beroepsvereniging en die 

gaat over de oprichting en ontwikkelingen bin-

nen de beroepsvereniging. Om de informatie op 

een aantrekkelijke manier te brengen, wordt de 

nieuwsbrief in stripvorm uitgegeven. 

moeiliJKHeDen en oPlossingen

Het creëren van bewustzijn, het agenderen van het 

trainen van personeel en het opzetten van een oplei-

dingstraject is een langzaam proces waarbij we veel 

geduld moeten hebben. Inmiddels heeft Pasa la Voz 

veel mensen bij dit thema weten te betrekken. Dit is 

noodzakelijk en fijn, maar heeft tegelijkertijd als con-

sequentie dat het ritme vaak wordt bepaald door an-

dere personen en instanties. Deze zijn vaak minder 

efficiënt en flexibel dan we zouden willen. Dit geldt 

helaas met name voor de desbetreffende autoriteiten. 

Des te trotser zijn we op het feit dat de autoriteiten 

goed vertegenwoordigd waren op het congres in 2014 

en de debatten in 2015 en in ieder geval hebben toe-

gezegd het thema hoog op de agenda te zetten.
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resultAten PAsA lA voz in Peru

Workshops gericht op de participatie van kinderen 137  Kinderen

Kinderraad 90  Kinderen

Cursussen voor pedagogisch medewerkers 89  Volwassenen

Beroepsvereniging 200  Leden  40  Actieve leden 

Debatten 98  Studenten 35 Organisaties



72 73



74



74 75

5 partners en fOndsen 
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5 partners en fOndsen 

Hoedje van Papier zoekt voor alle activiteiten aanslui-

ting bij verschillende partners en fondsen. De belang-

rijkste fondsen, subsidiënten, sponsors en samenwer-

kingspartners die aan de activiteiten in 2015 hebben 

bijgedragen zijn de volgende:

gemeente rotterDAm

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,  

afdeling Activering en Welzijn 

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,  

afdeling  Jeugd & Onderwijs 

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,  

TaskForce TegenPrestatie 

netwerKen

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

Hogeschool Rotterdam Beroepenveldcommissie CMV

Jeugdnetwerk Feijenoord

Jeugdnetwerk IJsselmonde

Jeugdnetwerk Charlois

Jeugdnetwerk Hoogvliet

Jeugdnetwerk Noord

Jeugdnetwerk Kralingen-Crooswijk

Jeugdnetwerk Delfshaven

fonDsen en cHAritAtieve instellingen

Particuliere donateurs

Oranje Fonds

Sint Laurensfonds

MariaMarina Foundation

FEMI Foundation

FondsDBL

Stichting Middelbusker-Stevens

Stichting Bevordering van Volkskracht

Skanfonds

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Impulsis

Ars Donandi & W.J.O. de Vries Fonds

VSBfonds

Co Schippers fonds

Stichting Madurodam Steunfonds 

Stichting Weeshuis der Doopsgezinden

Animus Donandi

Deltaport Donatiefonds

Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam

Stichting Solidarodam

Stichting Boschuysen

Anoniem Fonds

rotterDAmse orgAnisAties

Bibliotheek Rotterdam

Woonstad Rotterdam

Hogeschool Rotterdam –  

Instituut voor Sociale Opleidingen

Hogeschool Rotterdam –  

Rotterdam Business School

Children’s Zone

Vrijwilligerswinkel

Vrijwilligerswerk Rotterdam

Vele scholen binnen het basisonderwijs

lAnDeliJKe sAmenwerKingen

Stichting Lezen en Schrijven

Taal voor het Leven

Taal voor Thuis

Stichting Het Vergeten Kind

Stichting Computerwijk 

Unicef Kinderrechten Festival

Lemniscaat Uitgeverij

Gottmer Uitgevers

Soda Producties

Stichting Welkom in Mijn Wijk

ETV

Mannenopvang 4
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zorg- en welziJnsPArtners

DOCK

Pit010

Zebra Welzijn

Pameijer

TriviumLindenhof

Buurtwerk

House of Hope

Vitaal Pendrecht, Pendrecht Universiteit

Zowel!Delfshaven

Radar

Middin

Surplus Welzijn

De volgende deelnemers, vrijwilligers en sponsors le-

verden in 2015 een belangrijke bijdrage:

•	 	Deelnemers	aan	de	cursussen	van	Computerwijk	en	

de gezinnen die deelnemen aan de VoorleesExpress 

betalen allen een eigen bijdrage;

•	 	Vele	vrijwilligers	hebben	zich	ingezet	om	de	activi-

teiten in Nederland en Peru mogelijk te maken, 

doordat zij hebben begeleid bij de workshops, heb-

ben voorgelezen en/of gecoördineerd voor het pro-

ject VoorleesExpress, computerles hebben gegeven 

voor Computerwijk, Nederlandse les hebben gege-

ven voor TaalOnderonsjes of omdat zij in Peru trai-

ningen hebben verzorgd. Zonder hen zou de uitvoer 

van onze activiteiten onmogelijk zijn;

•	 	Mano	 Bureau	 voor	 Maatschappelijke	 Ontwikkeling	

is sponsor van Hoedje van Papier. Naast haar bijdra-

ge in materiaal, kennis en tijd levert zij met name 

een bijdrage in de vorm van sponsoring van salaris-

sen in Peru die door fondsen vaak niet worden ver-

goed;

•	 	Mevrouw	 E.	 Kerstens	 heeft	 zelfgemaakte	 ansicht-

kaarten gemaakt en verkocht voor Hoedje van  

Papier;

•	 	Mevrouw	 W.	 van	 de	 Westelaken	 heeft	 op	 diverse	

braderieën en bijeenkomsten presentaties gegeven 

van de activiteiten van de stichting en geld ingeza-

meld;

•	 	Via	 ASML	 zijn	 de	 vliegtickets	 naar	 Peru	 voor	 een	

groot deel gesponsord in de vorm van airmiles. Dit 

houdt in dat er voor de werkreizen naar Peru alleen 

luchthavenbelasting is betaald.
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6 nawOOrd en bestuurlIJke  
       vOOrnemens 
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Terugblikken is nuttig, maar vooruitzien is nood- 

zakelijk…..

In de afgelopen jaren zien we een groei van onze acti-

viteiten optreden. Het is van zeer groot belang dat 

deze groei niet ten koste gaat van het slagvaardige en 

daadkrachtige karakter van onze kleine organisatie. De 

grenzen van de groei zullen om dit te behouden door 

ons streng bewaakt worden, met behoud van ons gro-

te bereik en onze invloed op maatschappelijke proces-

sen.

De drie Thema’s: Taal, Tools en Talenten zullen het ko-

mende jaar nader ingekleurd worden. Op dit moment 

zijn wij al vergaand aan het onderzoeken op welke wij-

ze we aan de hand van deze thema’s een bijdrage kun-

nen leveren aan het bevorderen van de integratie van 

mensen die hun land ontvlucht zijn.

Er lijkt een kans te ontstaan om de methodieken, zoals 

die door Pasa la Voz zijn ontwikkeld, integraal toe te 

passen in een kleinschalig kinderhuis. Het mes snijdt 

hier aan twee kanten, methodieken kunnen verder 

worden doorontwikkeld en kinderen krijgen de kans 

om ”ondergedompeld” te worden in een omgeving 

die erop gericht is om hun ontwikkeling optimaal te 

stimuleren. Wij zien zeer uit naar het verdere verloop 

van dit traject.

Tot slot willen wij iedereen die betrokken is bij Hoedje 

van Papier bedanken voor hun bijdrage, waar deze 

dan ook uit bestaan heeft. Zonder u was het afgelopen 

jaar niet zo’n memorabel jaar geworden, om nog maar 

te zwijgen over wat de gevolgen voor de toekomst 

zouden zijn……

nawOOrd
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strategIsch plan 2016

gewenste resultaten december 2016 

In 2016 zal het accent kOmen te lIggen Op de vOlgende prOgrammalIJnen:

1. herInrIchtIng management en strategIe 

2. geldwervIng, acquIsItIe en kwartIermakerschap

3. prOgrammalIJn taal 

4. prOgrammalIJn tOOls 

5. prOgrammalIJn talenten 

6. prOgrammalIJn pasa la vOz 

1. HerinricHting mAnAgement en strAtegie 

  Met de groei van de organisatie en de vele verande-

ringen in het sociaalmaatschappelijk veld, is het be-

langrijk om op management- en strategisch niveau 

continu te evalueren en in opvolging daarvan de 

eventuele nodige aanpassingen te implementeren. 

In 2016 willen we op dat vlak de volgende activitei-

ten hebben uitgevoerd:

•	 	De	 algemeen	 directeur	 heeft	 taken	 overgedragen	

aan de zakelijk leider en de coördinator projecten. 

Zij zijn ingewerkt en vormen samen met de alge-

meen directeur een team, waarbij de algemeen di-

recteur gedeeltelijk op afstand functioneert. Hiertoe 

is een systeem ontwikkeld waarbij een duidelijke 

taakverdeling is en er geregeld onderling overlegd 

en afgestemd kan worden.

•	 	De	 strategie	 waarbij	 projecten	 worden	 (door)ont-

wikkeld binnen de pijlers Taal, Tools en Talenten is 

verstevigd, waarbij elke pijler wordt aangestuurd 

door één of meerdere projectcoördinatoren die een 

team aansturen t.b.v. de projectuitvoer. De project-

coördinatoren worden ingewerkt en direct aange-

stuurd door de coördinator projecten en daarbij be-

geleid door de algemeen directeur en zakelijk leider. 

•	 	De	pijler	maatwerkprojecten	is	een	belangrijkere	rol	

gaan spelen en is gegroeid ten opzichte van vorige 

jaren. De pijler zorgt voor een derde aan eigen in-

komsten in de vorm van opdrachten. De meerjarige 

samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind 

speelt daarbij een belangrijke rol. De vormen van 

samenwerking zijn verder onderzocht en uitgebreid 

voor wat betreft het aantal projecten dat gezamen-

lijk wordt opgezet en uitgevoerd, maar ook wat be-

treft de meerjaren beleidsvorming en de praktische 

invulling daarvan.

•	 	De	pijler	Pasa	la	Voz	zal	verder	worden	ontwikkeld,	

dankzij de aanwezigheid van de algemeen directeur 

in Peru.

2.  gelDwerving, Acquisitie en KwArtiermA-

KerscHAP

  Concreet streven wij ernaar dat eind 2016 de vol-

gende activiteiten zijn uitgevoerd:

•	 	Er	 is	 continue	 aandacht	 voor	 signalen	 vanuit	 het	

werkveld en er wordt onderzocht wat de behoeften 

binnen Rotterdam en de pijlers binnen het Rotter-

damse beleid zijn, zodat Hoedje van Papier meer 

gericht hierop kan inspelen. 

•	 	Er	is	continu	gewerkt	aan	het	onderhouden	en	uit-

breiden van het netwerk en relaties.

•	 	Er	is	continue	aandacht	voor	nieuwe	financierings-

mogelijkheden/programmalijnen bij nieuwe en 

reeds bekende fondsen.

•	 	Er	 worden	 samenwerkingsovereenkomsten	 geslo-
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ten met de grote welzijnsorganisaties, waarbij 

Hoedje van Papier de rol van onderaannemer aan-

neemt. 

•	 	De	 ingezette	 communicatiemiddelen	 zijn	 er	 zowel	

intern als extern op gericht dat Hoedje van Papier bij 

haar verschillende partners bekend staat als een or-

ganisatie die, naast haar vaste aanbod aan projec-

ten, vraaggericht werkt en samen met (netwerk)

partners nieuwe projecten en methodieken ontwik-

kelt en uitvoert. 

•	 	De	 medewerkers	 Relatiebeheer	 &	 Kwartiermaker-

schap en Fondsenwerving hebben een gestructu-

reerde en inzichtelijke werkwijze binnen het relatie-

beheer en de acquisitie van maatwerkopdrachten en 

een duidelijke onderlinge taakverdeling. 

•	 	Mogelijkheden	 in	 andere	 (rand)gemeenten,	 zoals	

Schiedam en Capelle aan den IJssel zijn onderzocht.

•	 	TaalOnderonsjes	is	uitgerold	naar	2	andere	deelge-

bieden in Rotterdam.

•	 	Voor	Computerwijk	is	er	gezocht	naar	nieuwe	finan-

ciers/opdrachtgevers, om eventueel in een aange-

paste vorm, te continueren.

•	 	Voor	 de	 VoorleesExpress	 is	 het	 voorwerk	 gedaan	

betreffende financieringsmogelijkheden voor 2017 

(hieronder valt ook een effectmeting).

•	 	In	het	kader	van	het	project	Samen	Doorpakken,	zijn	

de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot de 

koppeling aan het integratiebeleid van de gemeente 

Rotterdam. 

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	om	het	project	Samen	Door-

pakken samen met partners in de wijk op te pakken 

en uit te rollen. 

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkheden	bin-

nen Social Return On Investment (SROI) bij zowel de 

gemeente Rotterdam als bij bedrijven. Hoedje van 

Papier zal bij 2 bedrijven de SROI verplichting ver-

vullen. 

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	aansluiting	van	pro-

jecten bij de gemeentelijke subsidielijnen.

 

Tegenprestatie en Integratie. 

•	 	Hoedje	 van	 Papier	 is	 een	 actieve	 deelnemer	 bij	

wijknetwerken in de gemeente Rotterdam.

•	 	Er	 zijn	 vanuit	 de	 pijler	 Talenten	 minimaal	 3	 work-

shops weggezet in minimaal 2 verschillende deelge-

bieden in Rotterdam. 

•	 	Er	 zijn	 2	 journalistieke	 workshops	 door	 Woonstad	

afgenomen, uit te voeren in het Oude Noorden/Kra-

lingen-Crooswijk.

•	 	De	samenwerking	met	de	Kinderfaculteit	Pendrecht	

zoals in 2015 wordt voortgezet in 2016.

3.  ProgrAmmAliJn tAAl 

	 VoorleesExpress

  Concreet streven wij ernaar dat eind 2016 de vol-

gende activiteiten zijn uitgevoerd:

•	 	Er	is	bij	400	gezinnen	thuis	voorgelezen,	waarbij	we	

ongeveer 600 kinderen hebben bereikt met behulp 

van zo’n 350 vrijwilligers. 

•	 	Er	zijn	voorlichtingen	ouderbetrokkenheid	gegeven	

op nieuwe basisscholen. Er is op 10-15 scholen een 

voorlichting gegeven.

•	 	Er	zijn	metingen	uitgevoerd	bij	de	leerkrachten	van	

de deelnemende kinderen om de effecten van het 

project te meten. We streven er naar om op een 

kwart van alle basisscholen een nul- en een eindme-

ting te doen. 

•	 	Er	 is,	met	behulp	van	(studenten	van)	de	Erasmus	

Universiteit, onderzoek uitgevoerd naar de vraag in 

hoeverre het voorlezen wordt voortgezet bij de ge-

zinnen na interventie van de VoorleesExpress. 

•	 	Er	zijn	4	ouderbijeenkomsten	georganiseerd,	waar-

bij alle ouders per seizoen worden uitgenodigd om 

deel te nemen. Op deze manier brengen we ont-

moetingen in de wijk tot stand tussen ouders van de 

voorleesgezinnen. 

•	 	De	 mogelijkheden	 zijn	 onderzocht	 om	 methodiek-

trainingen te geven aan leerkrachten van kleuter-

klassen, zodat zij goed op de hoogte zijn van het 
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project en kinderen kunnen aanmelden. We streven 

ernaar om 5-10 trainingen uit te voeren.

•	 	Belangrijke	 hoofdaanbieders	 in	 Rotterdam	 zijn	 ge-

traind, zodat zij op de hoogte zijn van de inhoud en 

de resultaten van de VoorleesExpress en zullen fun-

geren als toeleiders van gezinnen en vrijwilligers. 

Daarbij wordt ernaar gestreefd dat deze aanbieders 

voorleestrajecten zullen inkopen bij Hoedje van Pa-

pier.

•	 	Er	zijn	themabijeenkomsten	georganiseerd	voor	de	

vrijwilligers, waarin een actueel thema wordt be-

sproken door een gastspreker en de vrijwilligers 

met elkaar in gesprek kunnen. Er wordt elk seizoen 1 

bijeenkomst georganiseerd.

•	 	De	mogelijkheden	zijn	onderzocht	om	enerzijds	vrij-

willigers beter met elkaar in contact te brengen en 

anderzijds ook gezinnen met elkaar in contact te 

brengen. Mogelijk via social media.

•	 	Binnen	de	400	gezinnen	van	de	VoorleesExpress	in-

tegreren we de methodiek Meer Taal Meer Kans. 

Deze methode is uitgebreid met twee nationalitei-

ten: Marokkaanse en Chinese gezinnen. We streven 

ernaar dat 40 gezinnen de methode hebben ge-

volgd. 

•	 	De	 verschillende	 vormen	 van	 de	 toepassing	 van	

Taal voor Thuis zijn geëvalueerd en op basis daar-

van is de methodiek bij alle geschikte gezinnen aan-

geboden en uitgevoerd. 

•	 	De	mogelijkheden	zijn	onderzocht	of	we	met	de	me-

thode Taal voor Thuis autochtone laaggeletterde ou-

ders kunnen bereiken op scholen. We streven ernaar 

om op minstens twee scholen een pilot te doen.

 Buitenkans

  Concreet streven wij ernaar dat eind 2016 de vol-

gende activiteiten zijn uitgevoerd:

•	 	Er	zijn	20	kinderen	van	TriviumLindenhof	voorgele-

zen, met als doel het bevorderen van hun soci-

aal-emotionele ontwikkeling. Hiertoe zijn 10 vrijwilli-

gers met een didactische/pedagogische achtergrond 

getraind. 

•	 	De	pilot	is	geëvalueerd	en	naargelang	de	mogelijk-

heden zijn nieuwe groepen kinderen voorgelezen en 

begeleid. Teven zijn er nieuwe vrijwilligers getraind. 

•	 	De	 pilot	 is	 gekoppeld	 aan	 een	 afstudeeronderzoek	

en de resultaten van het project zijn in kaart ge-

bracht.

•	 	De	mogelijkheden	en	behoeften	zijn	onderzocht	om	

methodiektrainingen Buitenkans te geven aan wijk-

teams. We streven ernaar om 2 methodiektrainin-

gen te geven.

	 TaalOnderonsjes

  Concreet streven wij ernaar dat eind 2016 de vol-

gende activiteiten zijn uitgevoerd:

•	 	Er	zijn	in	totaal	50	cursussen	TaalOnderonsjes	gege-

ven. Dit wordt gedaan met behulp van 20-24 door 

ons getrainde vrijwilligers. 

•	 	Minimaal	200	en	maximaal	300	unieke	deelnemers	

hebben een cursus gevolgd.

•	 	Naast	Delfshaven	zijn	er	ook	cursussen	opgestart	in	

de deelgebieden Feijenoord, IJsselmonde en Prins 

Alexander.

•	 	Er	zijn	drie,	met	elkaar	corresponderende,	aanspre-

kende en actieve modules ontwikkeld met als eind-

doel de doorstroom van deelnemers naar andere 

activiteiten.

•	 	TaalOnderonsjes	is	aangesloten	bij	de	landelijke	or-

ganisatie Het Begint met Taal.

•	 	Er	 zijn	 inkomsten	 gegenereerd	 uit	 deelnemersbij-

dragen.

•	 	Er	zijn	twee	vrijwillige	coördinatoren	getraind	en	in-

gezet.

•	 	We	hebben	goed	zicht	op	het	taalaanbod	in	Rotter-

dam en we kunnen deelnemers doorverwijzen. 

•	 	Er	 is	 een	 eindbijeenkomst	 georganiseerd	 voor	 de	

vrijwilligers. 
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4. ProgrAmmAliJn tools

	 Computerwijk

  Concreet zullen in 2016 de volgende activiteiten 

worden uitgevoerd:

•	 Binnen	Rotterdam	zijn	100	cursussen	uitgevoerd.

•	 Buiten	Rotterdam	zijn	15	cursussen	uitgevoerd.

•	 	De	nieuwe	structuur	met	de	inzet	van	coördinatoren	

is volledig ingevoerd. 

•	 	De	starttraining	van	docenten	is	geëvalueerd	en	in-

dien nodig aangepast. 

•	 	Er	 is	onderzoek	gedaan	naar	een	verdiepende	trai-

ning en deze is georganiseerd voor de docenten.

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	een	juiste	vorm	van	do-

centen- en cursistenevaluatie. 

•	 	Er	 is	 effectmeting	 gedaan	 onder	 cursisten	 die	 de	

cursus hebben afgerond.

•	 	De	database	is	aangepast	waardoor	cursistenevalu-

atie en belangrijke informatie voor o.a. fondsen en 

subsidieverstrekkers sneller kan worden opge-

vraagd.

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	behoeften	en	moge-

lijkheden van een cursus in de avonduren en indien 

gewenst is deze aangeboden. 

•	 	Er	wordt	met	minimaal	3	grote	welzijnsorganisaties	

samengewerkt voor het aanleveren van cursisten. 

•	 	Er	worden	minimaal	5	voorlichtingen	Computerwijk	

georganiseerd op plekken waar cursisten kunnen 

worden geworven, bijvoorbeeld een bejaardenhuis. 

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	het	lesmateriaal	en	er	

wordt indien nodig een aanpassing doorgevoerd in 

het XL-materiaal waardoor er twee cursussen van 6 

weken worden aangeboden. 

•	 	Het	intakeformulier	is	aangepast	zodat	cursisten	be-

ter op hun niveau worden ingeschaald.

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkheden	voor	

samenwerking met de bibliotheek om cursussen 

aan te bieden voor kwetsbare ouderen en hier wordt 

aangepast lesmateriaal voor ontwikkeld dat aansluit 

bij de wensen. 

	 Samen	Doorpakken

  Concreet zullen in 2016 de volgende activiteiten 

worden uitgevoerd:

•	 	Er	hebben	50	intakegesprekken	en	100	vervolg-/mo-

nitoringgesprekken plaatsgevonden.

•	 	50	gezinnen	zijn	gekoppeld	aan	een	(gezins)maatje,	

zijn door hen meerdere malen bezocht aan huis, zijn 

verder wegwijs gemaakt in de stad en zijn geacti-

veerd naar vermogen.

•	 	Er	zijn	van	alle	gezinnen	profielen	en	mindmaps	op-

gesteld en deze worden bijgehouden in een dossier, 

waarmee de individuele voortgang van de gezinnen 

en gezinsleden kan worden gemonitord.

•	 	De	 (gezins)maatjes	 hebben	 met	 de	 gezinnen	 rele-

vante informatiebijeenkomsten bezocht, ondersteu-

ning gegeven bij het voeren van belangrijke ge-

sprekken en het schrijven van moeilijke brieven.

•	 	De	 (gezins)maatjes	 hebben	 met	 de	 statushouders	

die mogen werken tenminste 2 bedrijfsbezoeken af-

gelegd en daar deelgenomen aan een rondleiding.

•	 	De	 (gezins)maatjes	 hebben	 met	 de	 statushouders	

die mogen werken tenminste gezamenlijk 2 dagde-

len vrijwilligerswerk verricht.

•	 	Alle	50	gezinnen	hebben	deelgenomen	aan	een	tra-

ject van tenminste 3 activiteiten, workshops of on-

dersteuningstrajecten die binnen het project Samen 

Doorpakken worden aangeboden (bestaande uit 

creatieve en leerzame workshops of cursussen, 

sport- en bewegingsactiviteiten, laagdrempelige 

taalactiviteiten, educatieve ondersteuning en werk-

gerichte ondersteuning, ontmoetingsvormen).

•	 	Er	zijn	contacten	gelegd	en	afspraken	gemaakt	met	

werkbemiddelingsorganisaties.

•	 	Er	zijn	contacten	gelegd	met	10	tot	15	bedrijven	en	

instellingen in het kader van werkervaringsplekken, 

vrijwilligerswerk of echt werk.

•	 	Met	het	oog	op	draagvlakversterking	zijn	huisbezoe-

ken afgelegd, tenminste 4 ontmoetingsavonden, 

praatgroepen of groepsbijeenkomsten georgani-
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seerd, 2 buurtdiners gehouden en zijn er ieder kwar-

taal informatiecampagnes opgezet.

•	 	Er	zijn	4	voorlichtingen	gegeven	in	buurthuizen,	op	

scholen en andere organisaties.

•	 	Voor	alle	gezinsleden	 is	de	participatieladder	 inge-

vuld en we streven ernaar dat alle gezinsleden ten-

minste 2 treden stijgen binnen 6 maanden tijd. Ver-

volgens richten we erop dat 50% tenminste nog een 

trede stijgt in de 6 maanden daarna.

•	 	Voor	 alle	 gezinsleden	 is	 de	 taalmeter	 ingevuld	 en	

streven we ernaar dat zij het niveau van de inburge-

ring hebben gehaald ofwel doorstromen naar ge-

schikte taallessen op hun niveau.

	 Kinderfaculteit	Pendrecht

  Concreet streven wij ernaar dat eind 2016 de vol-

gende activiteiten zijn uitgevoerd:

•	 	Er	zijn	voorleestrajecten	uitgevoerd	bij	alle	groepen	

van de verschillende basisscholen die deel uitma-

ken van de Pendrecht Universiteit.

•	 	Er	 heeft	 een	 zomerschool	 plaatsgevonden	 op	 de	

Kinderfaculteit in de zomervakantie van 2016.

•	 	Gedurende	 het	 gehele	 schooljaar	 vinden	 Colleges	

op Zondag plaats, aan de hand van methodieken die 

ook door de scholen worden ondersteund. 

5. ProgrAmmAliJn tAlenten

We streven ernaar dat eind 2016 de volgende activitei-

ten zijn uitgevoerd:

•	 	Er	zijn	gedurende	het	gehele	jaar	mediaworkshops	

uitgevoerd in samenwerking met Pameijer, ge-

naamd Pameijer TV.

•	 	De	 mogelijkheden	 zijn	 onderzocht	 om,	 in	 samen-

werking met House of Hope, meerdere workshops 

uit te voeren op verschillende locaties; waarbij er 

een combinatie is gemaakt tussen computercursus-

sen en de inzet van media. 

•	 	Er	 zijn	 meerdere,	 nieuwe	 journalistieke	 workshop-

trajecten ingezet bij Kingswork in opdracht van 

Woonstad. Hieronder vallen ook 2 workshops die 

worden uitgezet bij een basisschool in het gebied 

Kralingen-Crooswijk / Noord.

•	 	Er	 zijn	 7	 media	 workshoptrajecten	 uitgevoerd	 bij	 

TriviumLindenhof

•	 	Er	zijn	verschillende	interne	veranderingen	doorge-

voerd om het project efficiënter en georganiseerder 

te laten verlopen: zoals o.a. een nieuw magazine- 

format voor vakkrachten, een aangepaste manual, 

waar nodig nieuwe materialen voor workshops en 

regelmatige updates van sociale media en de web-

site. 

•	 	Er	zijn	in	samenwerking	met	Stichting	Het	Vergeten	

Kind verschillende activiteiten opgezet en uitge-

voerd: een talkshow, een jongerenraad, een maga-

zine, een kinderreportersteam, 15 eendaagse work-

shops verhalen schrijven, een junior persconferentie, 

een Post-It bewustwordingscampagne, een sport- 

en spelkamp voor kinderen, een bewustwordings-

campagne “De Eindfilm” en een filmfestival. Bij 

deze laatste twee activiteiten werkt ook Stichting 

En...Actie! mee. 

•	 	Er	is	onderzoek	gedaan	naar	hoe	Stichting	Het	Ver-

geten Kind met haar aanbod het best kan inspelen 

op de behoeften van kinderen die gedwongen niet 

thuis kunnen opgroeien. Op basis hiervan is een 

passend aanbod opgesteld voor 2016 en 2017.

•	 			Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	nieuwe	database	

in samenwerking met Stichting Het Vergeten Kind 

en Stichting En…Actie!

•	 	Er	wordt	meer	vraaggericht	gewerkt	en	er	is	op	dat	

vlak een duidelijke afstemming tussen de directie en 

de medewerkers relatieonderhoud, kwartiermaker-

schap en fondsenwerving aan de ene kant en de 

programmalijn Talenten aan de andere kant. Er 

wordt naar gestreefd om diverse projecten uit te 

voeren bij verschillende opdrachtgevers, zoals de 

Mannenopvang en Arosa. 
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6.	PrOGrAMMALIjN	PASA	LA	VOZ	

Er wordt naar gestreefd om eind 2016 de volgende ac-

tiviteiten te hebben uitgevoerd:

•	 	75	kinderen	hebben	deelgenomen	aan	participatie-

workshops van Pasa la Voz.

•	 	75	jongeren	hebben	deelgenomen	aan	leiderschaps- 

trainingen, waarbij zij leren om zelfstandig projec-

ten te ontwerpen en uit te voeren.

•	 	30	 pedagogisch	 medewerkers	 hebben	 gedurende	

een half jaar deelgenomen aan leiderschapstrainin-

gen, waarbij zij hebben geleerd hoe zij de jongeren 

uit hun organisaties kunnen begeleiden bij het ont-

werpen en opzetten van hun eigen miniproject.

•	 	De	 kinderraad	 van	 Cusco,	 genaamd	 CCONNA,	 is	

voortgezet, waarbij Pasa la Voz een organiserende, 

motiverende en trainende rol speelt.

•	 	Er	 is	samen	met	de	Hogeschool	Pukllasunchis	een	

specialisatiecursus ontwikkeld en uitgevoerd op het 

vlak non-formeel onderwijs als onderdeel van de 

Pabo-opleiding. 

•	 	Samen	 met	 de	 Hogeschool	 zijn	 de	 mogelijkheden	

onderzocht om de specialisatiecursus verder uit te 

bouwen, bijvoorbeeld naar een erkende minor of 

master.

•	 	Pasa	la	Voz	heeft	een	trekkersrol	gespeeld	binnen	de	

beroepsvereniging voor pedagogisch medewerkers 

en er is met deze vereniging een duidelijk program-

ma uitgewerkt en buitgevoerd met als doel de be-

roepsgroep zichtbaarder te maken en erkend te krij-

gen.

•	 	Er	 is	 een	 duidelijk	 stappenplan	 gedefinieerd	 voor	

het ontwikkelen van duidelijke beroepsprofielen, 

een door de overheid erkend curriculum, en de ove-

rige stappen die nodig zijn voor het opzetten van 

een formeel opleidingstraject. 

•	 	Er	 is	 een	 eerste	 start	 gemaakt	 met	 een	 onderzoek	

dat de noodzaak van een formeel opleidingstraject 

voor pedagogisch medewerkers onderbouwt in de 

vorm van een SROI.

•	 	De	 relaties	 met	 overheden,	 opleidingsinstituten,	

NGO’s en onderwijsexperts zijn verder uitgediept en 

er is samen met hen onderzocht welke rol zij kunnen 

spelen binnen de ontwikkeling en implementatie 

van een formeel opleidingstraject.

•	 	Pasa	 la	Voz	heeft	namens	het	netwerk	Pasa	 la	Voz	

een actieve rol gehad binnen het bestuur van het 

netwerk Semilla Nueva en heeft 10 bijeenkomsten 

bijgewoond en binnen haar rol verschillende trai-

ningen georganiseerd voor de deelnemende organi-

saties.
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omscHriJving

Personeel

Algemeen directeur

Financieel en organisatorisch manager 

KAntoor en orgAnisAtie

Pandhuur en electriciteit

Computernetwerk en licenties

Voorraad en kantoormaterialen 

Telefoon, porto en internet

Kilometers en openbaar vervoer

Representatie en vergaderingen

Verzekeringen, Arbo zaken en gemeentelijke belastingen

Administratie en accountantcontrole

Website en onderhoud

Nieuwsbrieven

Drukwerk PR-middelen

Overige kosten 

ActiviteitenKosten ProJectuitvoering neDerlAnD

Medewerker financiele coordinatie 

Netwerkontwikkeling, uitrolling, relatiebeheer en geldwerving

Medewerkers coordinatie bijzondere doelgroepen

Medewerkers coordinatie Computerwijk

Medewerkers coordinatie VoorleesExpress

Medewerker coordinatie TaalOnderonsjes

Medewerker coordinatie Samen Doorpakken

Medewerkers coordinatie overige projecten

Medewerker administratie en secretariaat

Medewerker PR en publiciteit

Coordinatoren voorlezers taal (vrijwilligers)

Stagiairs en voorlezers taal (vrijwilligers)

Docenten Computerwijk (vrijwilligers)

Gezinsbuddy’s (vrijwilligers)

Uitvoering Computerwijk 

Stagiairs Computerwijk

Uitvoering VoorleesExpress

Uitvoering Bijzondere Groepen

Uitvoering overige projecten

Uitvoering TaalOnderonsjes

Uitvoering Samen Doorpakken

ActiviteitenKosten ProJectuitvoering BuitenlAnD

Uitvoering Pasa la Voz Peru

Vliegtickets Amsterdam-Lima

Onvoorzien	

totAAl

BeDrAg

€ 120.439

€ 53.647

€ 66.792

€ 102.000

€ 25.000

€ 6.000

€ 9.000

€ 10.000

€ 750

€ 2.750

€ 20.000

€ 22.500

€ 500

€ 0
€ 500

€ 5.000

€ 983.942

€ 11.500

€ 80.896

€ 6.460

€ 47.375

€ 95.500

€ 45.000

€ 43.420

€ 85.500

€ 21.500

€ 4.500

€ 24.000

€ 11.300

€ 6.900

€ 30.000

€ 24.060

€ 1.350

€ 37.280

€ 14.853

€ 319.734

€ 17.814

€ 55.000

€ 101.900

€ 100.000

€ 1.900

€ 10.000

€ 1.318.281

begrOtIng 2016


