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1. Introductie
1.1 Inleiding
Gisette (19 jaar) is één van onze huiswerkmaatjes. Ze woont in Ede en is als eerstejaars student Social
Work op de CHE een schooljaar lang verbonden geweest aan ons maatjesproject. Vol enthousiasme
blikt ze terug op het jaar als maatje van Nisrien.
“Nisrien zit in groep 8 en is van Marokkaanse afkomst. Ze is een meisje dat in het begin heel verlegen
was en erg moest loskomen. Omdat ik zelf zo enthousiast was, ‘ontdooide’ ze langzamerhand. Ik
kwam er al snel achter dat ze eigenlijk heel ondeugend is en veel humor heeft. Ze vertelt vaak over
de streken die ze op school uithaalt. Daarnaast is ze creatief: ze tekent graag.
Vanaf het begin van het schooljaar ging ik altijd bij haar thuis langs. Zodra ik binnenkwam, bracht
Nisriens moeder altijd een schaal koekjes. Vervolgens ging ik met Nisrien in gesprek over van alles en
nog wat. Ik bedoel, ik ben geen juf, en alleen maar langskomen voor het huiswerk is saai! Na het
kletsen gingen we natuurlijk nog wel aan de slag. Tussendoor deden we vaak opdrachten, die we om
de beurt uit een pot met verzamelde opdrachten pakten. Deze opdrachten variëren van spelletjes en
een quiz met woorden tot opdrukken of een paar rondjes rennen. Voordat ik weer naar huis ging,
bleef ik altijd bij de familie eten. Nisriens moeder kookt heerlijk.”
“Tijdens de corona-tijd hebben Nisrien en ik veel contact gehouden, al zag ons contact er wel anders
uit. In plaats van haar thuis op te zoeken, belden we met elkaar. Soms een uur, soms wel meer dan
twee uur. Daarin focusten we ons vooral op gezelligheid en samen spelletjes doen, en minder op het
huiswerk. Ik geloof ook niet in maatje zijn waarbij je alleen gericht bent op het huiswerk. In het
afgelopen jaar heb ik Nisrien echt leren kennen en leren peilen. Ik denk veel terug aan toen ik zelf
haar leeftijd had: ‘Toen ik zo jong was, snapte ik dit toen?’ Daarnaast heb ik geleerd om veel door te
vragen. Als Nisrien ‘ja’ zegt, betekent dit niet dat ze het ook echt begrijpt.
Waarom ik zo geniet van het maatje-zijn? Het is vooral elke keer weer de gezelligheid. Soms kan
Nisrien tijdens het huiswerk nog wel proberen om zich beter voor te doen, maar tijdens een spelletje
is ze echt zichzelf en helemaal ontspannen. Soms is het lastig om te zien welk effect mijn contact
heeft voor haar. Ik denk dat het op het gebied van school sowieso nut heeft, zoals wanneer ik haar
bepaalde ezelsbruggetjes aanleer of tips geef. Een toets over breuken waarvoor we samen geoefend
hadden, was heel goed gegaan. Dat is zo’n moment waarop je ziet: ‘Hé, het heeft dus geholpen.’
Soms is het effect echter lastiger om te zien. Ik merkte dat Nisrien uit school vaak alleen was, in
plaats van dat ze met klasgenoten buiten ging spelen. Daarom probeerde ik ook het sociale aspect er
wat meer bij te pakken. Ik hoop dat ze elke week denkt: ‘Leuk, vanmiddag komt Gisette!’; dat ze echt
iets heeft om naar uit te kijken.
Ik heb zelf veel geleerd van het contact dat ik met Nisrien heb. Omdat Nisrien uit een Marokkaans
gezin komt, heb ik dingen over hun cultuur en geloof ontdekt. Ik vind het mooi dat ze duidelijk en
onbeschaamd staan voor wie ze zijn. Daarnaast zijn ze erg bereid om uit te leggen wat ze geloven. Ik
ben veel te weten gekomen door gewoon met ze in gesprek te gaan. Je gaat echt iemands gezin in,
elke week weer. Op die manier kan je best dichtbij komen.
Wat ik verder nog geleerd heb, is hoe je het ijs kan breken, contact kan maken met een kind dat
verlegen is en hoe je de band sterk kan houden. Hoe beter je iemand leert kennen, hoe meer dingen
je gaat herkennen. Op den duur weet je wat werkt en wat lukt, dan zie je welke dingen de ander
oppakt. Ik heb daarin ook geleerd om mezelf niet al te serieus te nemen. Als ik even gek doe en
Nisrien daardoor aan het lachen maak; alleen zo’n momentje is al goud!”
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1.2 Visie en missie
1.2.1 De kinderen en de huiswerkbegeleiding
Wij vinden dat álle kinderen waardevol zijn en dat zij gelijke kansen verdienen. We zien binnen de
gemeente Ede echter dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben om zichzelf te
ontwikkelen. Wij willen op dit terrein van betekenis zijn en de kinderen deze kans geven door ze te
koppelen aan een jonge vrijwilliger die hen ondersteuning biedt. Het is prachtig om een steentje bij
te dragen in de ontwikkeling en groei van kinderen, want ze zijn dat waard!
Een kind kan zich goed ontwikkelen als er sprake is van een basis van veiligheid en vertrouwen. De
vrijwilliger geeft zijn of haar tijd en investeert in het contact met het kind waardoor deze basis
ontstaat. De vrijwilliger begeleidt het kind met het maken van het huiswerk, maar is veel meer dan
een huiswerkbegeleider. Zoals onze naam al zegt, gaat het in ons project om ‘meer dan huiswerk’.
Naast huiswerkbegeleider is de vrijwilliger ook maatje: naast begeleiding bij het schoolwerk is er
ruimte voor ontmoeting en het aangaan van een verbinding. Bijvoorbeeld door samen te spelen, mee
te doen in het gezin en persoonlijke interesses te delen.
Naast de groei in schoolse vaardigheden heeft het ook groei in persoonlijke ontwikkeling tot gevolg.
Het zelfvertrouwen wordt vergroot en de sociale vaardigheden van het kind ontwikkelen zich verder.

Eerst was hij erg bang om fouten te maken en ging hij soms
ook afkijken om ervoor te zorgen dat hij het goede
antwoord had. Maar nu durft hij veel meer te stuntelen en
kan hij er juist van genieten om nieuwe dingen te leren.
Dat vind ik mooi om te zien!
Observatie van één van onze maatjes

1.2.2 De maatjes
Wij geloven dat jongeren veel te bieden hebben en tegelijkertijd veel kunnen leren van een traject
waarin zij vrijwilliger zijn. In ons maatjesproject zetten wij jongeren en jongvolwassenen (15-30 jaar)
in om kinderen te ondersteunen. Zij ervaren als vrijwilliger hoe mooi het is om van betekenis te zijn
door wat van hun tijd en energie te geven aan een ander.
Maatjes zijn vrijwilligers, geen onderwijsprofessionals. Daarom kijken wij zorgvuldig naar de
aanvragen die binnenkomen, en naar de capaciteiten, interesses en persoonlijkheid van zowel het
maatje als het kind. Op basis daarvan maken we een match.

1.3 Achtergrond
In 2010 is Netwerk Dien je Stad voor het eerst met huiswerkbegeleidingstrajecten gestart. Er bleek
een grote vraag te zijn naar ondersteuning van kinderen met een taalachterstand, veelal kinderen
van buitenlandse afkomst. Binnen het basisonderwijs kon in toenemende mate niet voldoende aan
de behoeften van deze kinderen worden voldaan. Daarnaast bleek het voor deze doelgroep lastig te
zijn om voldoende ondersteuning te krijgen vanuit de eigen omgeving en hun sociale netwerk.
Sinds 2010 hebben we honderden kinderen huiswerkbegeleiding gegeven. Zij zijn beter geworden in
bepaalde schoolvakken, konden over naar de volgende klas en draaiden weer mee met de actuele
lesstof die gegeven werd in de klas.
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Uit reacties die we de afgelopen jaren van vrijwilligers en leerkrachten ontvingen, concludeerden we
dat het contact in veel situaties verder ging dan alleen het geven van huiswerkbegeleiding.
Reacties waren bijvoorbeeld:
-

het zelfvertrouwen van het kind neemt toe
de taalontwikkeling van het kind neemt toe
het plezier in school neemt toe
het kind krijgt persoonlijke aandacht en durft zich daardoor meer open te stellen
kinderen die extra aandacht nodig hebben (o.a. vanwege persoonlijke problematiek) kunnen
in rust en in een vertrouwde omgeving hun huiswerk maken
de vrijwilliger functioneert als een rolmodel voor het kind en andere familieleden
personen uit verschillende culturen worden samengebracht en leren van elkaar
de (veelal) autochtone vrijwilliger wordt onderdeel van een buitenlands gezin, bijvoorbeeld
door mee te eten of mee te gaan naar een rapportengesprekken, open dagen, een dagje weg
of een andere leuke activiteit.
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2. Opzet van het project
2.1 Omschrijving
‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ is een project van Stichting Netwerk Dien je Stad, waarbij wordt
samengewerkt met basisscholen en hulpverleningsinstanties in de gemeente Ede. Het project richt
zich op kinderen van 8-12 jaar die moeite hebben met hun schoolwerk en daarin steun nodig
hebben. Deze steun kunnen zij echter niet vanuit hun eigen netwerk ontvangen. Kinderen worden
gekoppeld aan een vrijwilliger die hen, voor de duur van een schooljaar, als maatje begeleidt met
hun huiswerk. De begeleiding vindt thuis plaats, in de gezinssituatie van het kind. Terwijl het maatje
en het kind bezig zijn met het huiswerk, bouwen zij een band op van vertrouwen en veiligheid, die
een fundament vormt om ook op andere ontwikkelingsgebieden te groeien. Hierdoor reikt de impact
van het contact veel verder dan enkel tot de schoolprestaties.

2.2 Doelstellingen
Hoofddoel
De schoolse vaardigheden van kinderen tussen 8-12 jaar worden vergroot door de huiswerkondersteuning die zij ontvangen van jongeren en jongvolwassenen.
Subdoelstellingen
 Er vindt groei plaats op diverse ontwikkelingsgebieden, waaronder de sociale – en
taalontwikkeling.
 Het zelfvertrouwen van het kind neemt toe
 Het netwerk van het gezin wordt vergroot en versterkt
 Vrijwilligers ervaren wat het is om van betekenis te zijn voor anderen
 Vrijwilligers doen leerervaringen op, op het gebied van didactische vaardigheden, coaching
en omgaan met een andere cultuur

2.3 Doelgroep
2.3.1 Kinderen
Kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’, zijn
kinderen van 8-12 jaar uit Ede die ondersteuning nodig hebben bij hun schoolwerk en:
- deze ondersteuning niet kunnen ontvangen vanuit hun eigen sociale netwerk
- in een gezin leven waar geen tot beperkte financiële middelen aanwezig zijn
- gebaat zijn bij 1-op-1 begeleiding in de thuissituatie, bijvoorbeeld door psychische- of
leerproblemen
- nog niet eerder (een compleet schooljaar) begeleiding hebben gekregen van één van onze
maatjes

Voorbeelden van gezinssituaties uit onze doelgroep
Gezinnen waar de Nederlandse taal nog niet voldoende gesproken wordt, wat maakt dat ouders
of andere gezinsleden niet kunnen ondersteunen en helpen bij het schoolwerk.
Gezinnen waar sprake is van gezinsproblematiek waardoor er niet voldoende
aandacht voor het helpen bij het schoolwerk is.
Gezinnen waarbij ouders niet over de kennis en vaardigheden beschikken
die nodig zijn om hun kind te begeleiden bij het schoolwerk.
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2.3.2 Vrijwilligers
Jongeren en jongvolwassenen tussen de 15-30 jaar kunnen vrijwilliger worden bij ‘Maatjes: Meer dan
Huiswerk’. Veel van deze vrijwilligers zijn studenten. Zij hebben doorgaans geen ervaring in het
onderwijs, wat ook niet van belang is, want maatjes zijn vrijwilligers, géén leerkrachten. Gemiddeld
hebben de maatjes wekelijks anderhalf uur contact met het kind. Van hen wordt deze inzet gevraagd
voor de duur van een schooljaar.
Wij vinden het belangrijk dat het contact niet alleen voor het kind, maar ook voor het maatje
waardevol is. Daarnaast willen we dat de maatjes vaardig zijn. Om die redenen begeleiden wij de
maatjes op verschillende manieren, onder andere door de inzet van maatjescoaches. Wij dagen hen
uit om nieuwsgierig naar een andere cultuur te kijken, creatief te denken en op spelende wijze
samen met het kind met het huiswerk aan de slag te gaan. Door het contact met het kind en het
gezin om hem heen, ervaart het maatje wat het is om van betekenis te zijn voor anderen.

2.3.3 Maatjescoaches
Vrijwillige maatjescoaches zijn betrokken personen die graag van betekenis willen zijn en geschikt
zijn om maatjes te begeleiden. Meestal zijn zij wat ouder dan de maatjes. Bij voorkeur zijn zij zelf ook
maatje (geweest), zodat ze het proces van binnenuit kennen en hun eigen ervaringen kunnen
benutten ten bate van de maatjes die ze begeleiden. Vrijwillige maatjescoaches werken veelal
zelfstandig, maar kunnen altijd terecht bij de projectcoördinatoren en de projectleider van ‘Maatjes:
Meer dan Huiswerk’.

2.4 Bereik 2021
We verwachten 35 trajecten uit 2020 mee te nemen naar 2021. In 2021 starten we nog 40 nieuwe
trajecten, waardoor we op een totaal komen van 75 trajecten.

Beoogd bereik deelnemers

75

Beoogd bereik vrijwilligers
Maatjes
Maatjescoaches

70
5

Beoogd totaal trajecten

75

•
•

•
•

Meenemen uit 2020
Nieuw starten in 2021

35
40
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3. Werkwijze
3.1 Korte weergave van een huiswerkbegeleidingstraject
De huiswerkbegeleiding bestaat uit een aantal fasen die hieronder staan beschreven.

Opstartfase kind

1. Aanmelding van intern begeleider
basisschool / leerkracht / school
maatschappelijk werk
2. Informatieverstrekking
3. Kennismaking met vrijwilliger
4. Bedenktijd
5. Start huiswerkbegeleiding

Opstartfase vrijwilliger

1. Informatieverstrekking
2. Intake en screening
3. Kennismaking met het kind
4. Bedenktijd
5. Start huiswerkbegeleiding

Trajectfase (10-12 maanden)

1. Start en kennismaking
2. Ontwikkelingsfase
3. Midden evaluatie
4. Ontwikkelingsfase
5. Eindevaluatie

3.2 De opstartfase
In principe wordt de aanvraag voor het kind vanuit de school gedaan. Als er een aanvraag op een
andere manier binnenkomt, bijvoorbeeld via ouders of een maatschappelijk werker, dan vragen we
alsnog aan de school om de aanvraag op te pakken. De leerkracht of IB’er heeft namelijk goed zicht
op de ondersteuningsbehoefte en hulpvraag van het kind. Door middel van een uitgebreid
aanvraagformulier worden gegevens over het kind en de thuissituatie verzameld. Indien nodig wordt
er telefonisch overlegd over het kind of de thuissituatie. De aanvragen worden zorgvuldig gescreend,
zodat de kinderen uit onze doelgroep de hulp ontvangen die zij nodig hebben.
Voor de vrijwilliger start het traject met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er
kennisgemaakt, en worden de gegevens, achtergrond en verwachtingen van de vrijwilliger in kaart
gebracht. De vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst en gedragscode van Stichting Netwerk
Dien je Stad. Daarnaast zal er vanaf de aanvang van schooljaar 2020-2021 een VOG aangevraagd
worden, omdat de doelgroep waar de vrijwilligers mee werken mogelijk kwetsbaar is. Als alles in
orde is, kan er een match gemaakt worden. Er wordt gekeken welk kind er het beste past bij de
vrijwilliger en andersom.

3.3 De trajectfase
Een huiswerkbegeleidingstraject loopt bij voorkeur een geheel schooljaar lang, wat neerkomt op tien
tot twaalf maanden. Het maatje en het kind ontmoeten elkaar gemiddeld één keer per week, voor
ongeveer anderhalf uur. Het traject is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Dat geldt voor zowel het
kind als voor het maatje.
Voordat een traject daadwerkelijk van start gaat, vindt het matchgesprek plaats. Tijdens dit gesprek
maken het kind, zijn/haar gezin en de vrijwilliger kennis met elkaar. De maatjescoach is hierbij
aanwezig. Het is een belangrijk moment om te checken of de match op papier ook daadwerkelijk een
match is.
Tijdens dit gesprek worden vervolgens de doelen besproken en beschreven waaraan met elkaar
gewerkt wordt. Deze doelen worden vanuit school aangereikt in het aanvraagformulier en in
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overeenstemming met ouders opgesteld. Daar wordt ook het commitment gemaakt dat voor de
periode van een schooljaar aan elkaar verbonden zijn en het halen van de doelen op het oog hebben.
Tussentijds worden de doelen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Aan het eind van het
huiswerkbegeleidingstraject wordt samen met de maatjescoach bekeken of de beoogde doelen zijn
gehaald.
Vanaf eind 2020 gaan we onderzoeken hoe we de leerkracht nadrukkelijker in dit evaluatieproces
kunnen betrekken.
In overleg met het maatje wordt besproken of hij of zij vrijwillig en zo mogelijk zelfstandig betrokken
wil blijven of het traject afrondt.

3.4 Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers
Het maatje wordt begeleid door een maatjescoach en kan daarnaast ondersteuning krijgen van de
leerkracht van het kind. De maatjescoach kan zowel een vrijwilliger als een projectcoördinator zijn
van ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’. De maatjescoach gaat mee naar het matchgesprek en
onderhoudt na de start van het traject contact met de maatjes en eventueel met de leerkracht en
het gezin. De maatjescoach voert ook de midden- en eindevaluatie uit met het maatje en het gezin.
In de tussentijd is de maatjescoach altijd bereikbaar om mee te denken waar nodig.
Drie keer per jaar organiseert ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ een bijeenkomst voor de maatjes.
Tijdens deze bijeenkomsten worden de vrijwilligers toegerust en is er ruimte om kennis en
ervaringen te delen en elkaar tips te geven. In workshops zullen diverse thema’s aan bod komen,
zoals leren leren, omgaan met cultuurverschillen en het opbouwen van zelfvertrouwen.
Er worden daarnaast twee bijeenkomsten voor de maatjescoaches georganiseerd. De
maatjescoaches ontmoeten elkaar, wisselen tips en ervaringen uit en kunnen vragen stellen aan het
team van ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’. Om de maatjes toe te rusten worden samen enkele
casussen besproken.

8

4. Evenementen
Naast de hierboven beschreven bijeenkomsten wordt er zowel aan het begin als aan het einde van
het schooljaar een evenement georganiseerd. Voor beide evenementen gaan we actief op zoek naar
sponsoren. Op deze wijze leveren bedrijven een bijdrage aan ons project.

4.1 Seizoensafsluiting juni
Aan het einde van het seizoen wordt het huiswerkfeest gehouden. Voor dit feest worden alle
vrijwilligers, kinderen en de gezinnen uitgenodigd. Op deze manier wordt het jaar en het harde
werken feestelijk afgesloten. Daarnaast is het een uitgelezen kans om de betrokkenheid van de
gezinnen op de organisatie te vergroten.

4.2 Openingsfeest oktober
Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we met een openingsfeest. Dit wordt gecombineerd
met de eerste workshops voor de vrijwilligers. Na de workshop vindt het feest plaats waarvoor alle
kinderen, gezinnen en de maatjes zijn uitgenodigd om zo de start van de huiswerkbegeleiding te
vieren. Een prachtig moment waarop kinderen, gezinnen en maatjes elkaar onderling ontmoeten.
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5. Samenwerking
‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ werkt actief samen met lokale (basis)scholen, andere projecten van
Stichting Netwerk Dien je Stad, welzijnsorganisaties en hulpverleningsorganisaties. Er vindt
samenwerking plaats op de volgende terreinen:
 Basisscholen: Aanmelding van kinderen, afstemming en samenwerking rondom
ondersteuning bij het schoolwerk, waaronder het aanleveren van oefenmateriaal.
We werken onder andere samen met de Al Amana scholen in Ede, De Zuiderpoort, De
Bongerd, De Lettertuin, De Caleidoscoop en Het Startpunt.
 Christelijke Hogeschool Ede: Werving van nieuwe vrijwilligers door het aanbieden van
maatjestrajecten als invulling van maatjesproject dat eerstejaarsstudenten Social Work
moeten doen voor hun studie.
 Dulon College: Inzet van studenten als vrijwilligers
 Projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad: Meedenken en communiceren over werkwijze,
professionalisering etc. Eventueel in contact brengen met een project dat beter aansluit op
de hulpvraag.
In sommige gevallen wordt er samengewerkt met hulpverlenings- en welzijnsorganisaties, zoals
Opella en Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit gaat voornamelijk over kinderen met psychosociale- of
leerproblemen of gezinnen die gezinsondersteuning ontvangen.
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6. Ontwikkeling
Sinds 2019 is er extra aandacht voor de professionalisering van het huiswerkproject. In 2020 is er
gewerkt aan vijf thema’s. Hieronder wordt kort beschreven hoe dit er in de praktijk heeft uitgezien
en wat er bereikt is. Na een korte beschrijving over de impact die de coronacrisis heeft gehad in
2020, worden vervolgens de doelen voor 2021 beschreven.

6.1 Terugblik op 2020
6.1.1 Vijf thema’s
1. Het vergroten van schoolse vaardigheden, zelfvertrouwen en steunervaring van het kind
In het wekelijkse contact tussen maatje en kind staat het werken aan de bovenstaande punten
centraal. Door het toevoegen van een midden- en eindevaluatie met de maatjescoach, konden we de
impact duidelijker meten. Helaas hebben de eindevaluaties van schooljaar 2019-2020 vanwege
corona niet in een ontmoeting plaatsgevonden, maar is er slechts een digitale vragenlijst verzonden.
2. Het zorgen voor betrokken, deskundige en tevreden vrijwilligers
Door middel van vrijwilligersbijeenkomsten is er bijgedragen aan de deskundigheid van de
vrijwilligers. Om hen regelmatig van informatie te voorzien persoonlijke begeleiding te bieden
hebben we maatjescoaches ingezet.
We vinden het belangrijk om vrijwilligers te waarderen voor hun toegevoegde waarde die ze hebben
in hun taak. Dat hebben we in 2020 gedaan in de vorm van een persoonlijk geschreven kaartje en
een cadeaubon.

Onwijs fijn hoe jullie zo betrokken zijn en dat het contact soepel
verloopt. Voor vragen kun je altijd terecht en jullie blijven ook
op de hoogte hoe het gaat. De begeleiding voelt persoonlijk en
jullie onthouden ook dingen die ik vertel.
Eén van de positieve reacties die we ontvingen naar aanleiding van de
geboden begeleiding aan de vrijwilligers

3. Het verhogen van de ouderbetrokkenheid
In 2020 merken we dat ouders soms weinig betrokken zijn bij de aanmelding en inzet van vrijwilligers
bij het huiswerkproject. Ouders waren vaak in de veronderstelling dat school hier vooral de regie
over heeft. Om ouderbetrokkenheid te vergroten wordt vanaf september 2020 een vernieuwd
aanvraagformulier ingezet. Hierin worden ouders vanaf de aanmelding al betrokken bij de
huiswerkbegeleiding vanuit ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’. We willen daarmee duidelijkheid en juiste
verwachtingen bij ouders creëren.
4. De doelgroep gerichter bereiken
Om onze doelgroep gericht te bereiken zijn er in de afgelopen zomer twee stappen ondernomen. Ten
eerste is het aanvraagformulier herzien en aangescherpt. Hierdoor hopen we nog beter inzicht te
krijgen in de aanvragen die worden gedaan.
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Ten tweede is er een checklist
ontwikkeld. In deze checklist
staan verschillende criteria
beschreven die bepalen of een
kind wel of niet in aanmerking
komt voor begeleiding. Deze
checklist is voor de start van
schooljaar 2020-2021
verstuurd naar de scholen,
met de vraag of leerkrachten
en intern begeleiders de
checklist als richtlijn willen
gebruiken bij het doen van de
aanvragen.
5. Uitbreiding van het aantal
trajecten
Een doel voor 2020 was de
uitbreiding naar 75 trajecten
per jaar. Aan het einde van het
schooljaar 2019-2020 zijn er
41 trajecten afgerond. Dit
betekent dat er in de eerste
maanden van schooljaar 20202021 nog 34 trajecten
opgestart moeten worden.
Vervolgens willen we dit
aantal trajecten ook in 2021
vasthouden.

6.1.2 Corona
Door de coronacrisis heeft het project er vanaf maart tot de zomer van 2020 er anders uitgezien dan
verwacht. Vanwege het sluiten van de basisscholen in maart steeg de vraag naar
huiswerkbegeleiding explosief. Door de inzet van veel nieuwe vrijwilligers was het mogelijk om in het
tweede kwartaal 46 nieuwe trajecten op te starten. Dit leidde tot een totaal van 87 lopende
trajecten, die allemaal op digitale wijze zijn vormgegeven. Elf trajecten zijn in het nieuwe schooljaar
voortgezet binnen de op dat moment geldende maatregelen.
Het belang van ons project is met name ten tijde van de coronacrisis sterk zichtbaar geworden, bij de
gemeente, ouders en samenwerkingspartners. Het project staat sterk. Tijdens deze crisisperiode
hebben we veel geleerd, onder andere hoe we ons project voortgang kunnen geven ondanks
beperkende maatregelen. We hebben leerervaringen op het gebied van het werven van nieuwe
vrijwilligers, het digitaliseren van de huiswerkbegeleiding en het op alternatieve wijze instrueren en
begeleiden van de vrijwilligers.
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6.2 Vooruitblik op 2021
In 2020 is nog weer extra duidelijk geworden welk groot
belang het huiswerkproject heeft in de Edese
samenleving. Er is snel geanticipeerd op de stijgende
behoefte aan begeleiding tijdens de sluiting van de
scholen in verband met het coronavirus. Daardoor
hebben vele kinderen extra ondersteuning gekregen op
het moment dat deze ondersteuning nodig was en heeft
de schoolontwikkeling digitaal voortgang gekregen. De
positieve reacties en inzicht in resultaten laat de waarde
van dit project zien. In 2021 wordt de stap gezet naar
doorontwikkeling en professionalisering van het
huiswerkproject.
1. Corona-plan
In 2020 hebben geleerd hoe we ‘coronaproof’ kunnen werken. Het ontwikkelde materiaal en de
ervaringen die we hebben opgedaan bieden een goed uitgangspunt om verder te gaan
professionaliseren. In de zomer van 2020 is er een actieplan ontwikkeld voor het moment dat er
mogelijk een nieuwe crisissituatie zich voor zou doen. Ondanks veranderende omstandigheden kan
het huiswerkproject voortgang krijgen.
De eventueel stijgende hulpvraag door omstandigheden in de samenleving wordt bekeken en
mogelijkheden om hierop in te spelen onderzocht. Vrijwilligers worden begeleid en geadviseerd en
op elk moment kan over gegaan worden op digitale begeleiding bij mogelijke sluiting van scholen of
invoer van een (gedeeltelijke) lockdown.
2. Verstevigen project
Door het uitvoeren van evaluaties hebben we steeds meer zicht op sterke punten en verbeterpunten
van ons project. In 2021 willen we deze sterke punten vasthouden en de verbeterpunten aanpakken
in onze werkwijze en benadering. We blijven evaluaties uitvoeren en willen ook de evaluaties
aanscherpen, om zo ons project steeds te blijven verbeteren.
3. Impact in kaart brengen
Het afgelopen jaar is een uitgebreide start gemaakt in de invoer van evaluaties en impactmetingen.
Zo is naast cijfers de impact zichtbaarder geworden. In 2021 wordt de werkwijze om impact te meten
en in kaart te brengen verstevigd en uitgebreid. Uitkomsten worden gedeeld met soortgelijke
projecten, sociale partners en de gemeente Ede. Ook de manier van impactmeten wordt gedeeld
met deze partijen om samen te groeien in het meten van impact en de mogelijke werkwijzen om dat
te kunnen doen.
In 2021 wordt de vragenlijst waarmee een nul- en eindmeting wordt gedaan om de impact bij de
kinderen te meten aangepast. De vragen gaan kritisch bekeken worden, zodat die nog beter
aansluiten bij de doelen van het project. Daarnaast gaan we de antwoordschaal verbreden, zodat
(ook kleine) gemaakte verschillen duidelijker zichtbaarder worden. De huidige vierpunt-schaal maakt
niet altijd vooruitgang zichtbaar waar die wellicht wel aanwezig is.
Naast de impactmeting bij het kind, gaan we ook de leerkrachten een grotere rol geven in het
vaststellen van de impact. Hiervoor is het nodig om het belang van impact te benadrukken. Eind 2020
gaan we een strategie bedenken hoe we effectief kunnen meten zonder leerkrachten te veel te
belasten, maar wel de impact kunnen monitoren. Deze wordt in 2021 ingezet.
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4. Sterkere samenwerking met de
leerkracht
Uit het klanttevredenheidsonderzoek
onder vrijwilligers blijkt dat de
samenwerking van het maatje met de
school of leerkracht in sommige
gevallen moeizaam verloopt. Omdat
input vanuit de leerkracht een
belangrijk aspect is voor het slagen
van de huiswerkbegeleiding, gaan we
in 2021 onderzoeken hoe we deze
samenwerking kunnen verbeteren en
de bevindingen ervan verwerken in
onze werkwijze.
5. Samenwerkingen actief
onderhouden en aangaan
In 2021 gaan we de bestaande
samenwerkingen onderhouden door
regelmatig contact te leggen en te
peilen waarin we van betekenis
kunnen zijn. Daarnaast willen we
onderzoeken hoe we nieuwe
vrijwilligers kunnen werven op
bijvoorbeeld middelbare scholen. Het
is het onderzoeken waard of we ook
deze (wat jongere) doelgroep kunnen
inzetten en motiveren om iets voor
een ander te betekenen. Het zou
waardevol zijn als we deze jongeren
de meerwaarde van vrijwilligerswerk
kunnen meegeven.
6. Bekendheid vergroten
Het bereik en de bekendheid van
‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ is in de
afgelopen jaren vergroot. Door actief
te zijn op social media houden we
iedereen op de hoogte houden en
zorgen we voor blijvende
betrokkenheid op de organisatie. Om
dit te bewerkstelligen gaan we een
social media plan ontwikkelen.
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7. Financiën
Inkomsten
Gemeente Ede
Bedrijven
Fondsen
Scholen
HW INstituten
Totaal Inkomsten
Resultaat

Kosten
Trajectkosten
Ontwikkeling
Communicatie & PR
Cursus en intervisie
Vrijwilligersbudget
Kantoorkosten
Opbouw continuïteitsreserve
€ 65.000 Totaal kosten
€ 40.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 5.000

€ 146
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€ 49.854
€ 3.500
€ 2.500
€ 2.750
€ 1.250
€ 3.000
€ 2.000
€ 64.854

