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VOORWOORD
““Ze heeft meer zelfvertrouwen en concentratie gekregen. Zij kon eerder nogal vaak vragen om hulp, ook terwijl ze
zelf soms al wist hoe het moest. Aan het einde van het traject is dit een stuk minder. Ook kan zij zich met behulp
van een timer veel beter concentreren.”
Het afgelopen jaar was opnieuw een onrustig jaar, met veel wisselende omstandigheden en maatregelen in
ons land. We startten het jaar met digitale begeleiding en veel telefonische contacten met vrijwilligers. Rond
de zomer konden we onze maatjes ontmoeten in kleine groepjes. Gelukkig konden we het nieuwe
schooljaar starten met intakegesprekken op de CHE en matchgesprekken bij de kinderen thuis. We zien de
waarde van échte ontmoetingen en daadwerkelijk contact, maar ook dat we door middel van digitale
afspraken de trajecten kunnen laten doorgaan. Door al deze wisselende omstandigheden bleven wij ons
inzetten en zijn we van betekenis geweest voor kinderen in de gemeente Ede.
Ik neem u in dit jaarverslag graag mee langs alle belangrijke aspecten van het project. De eerste pagina’s
geven inzicht in hoe ons project in elkaar zit. Daarna volgt een terugblik op het afgelopen jaar, inclusief een
overzicht van de impact die we maakten. Ten slotte kijk ik met u vooruit naar de doelen en
aandachtspunten voor 2022. Door het verslag heen komt u citaten tegen van vrijwilligers, ouders en andere
betrokkenen. Foto’s brengen de verhalen van ons project dichtbij. U zult zien dat de impact van 'Maatjes:
Meer dan Huiswerk' niet slechts blijft bij het bevorderen van de taal- of rekenvaardigheden van de kinderen.
Onze vrijwilligers bieden steun in de bredere zin van het woord, en zijn zo van betekenis voor de kinderen,
maar ook voor hun ouders en de rest van de gezinnen.
Het is prachtig om onderdeel te zijn van een project waarbij we bijdragen aan de ontwikkeling van
kwetsbare kinderen in gemeente Ede. Door de inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers kunnen we
deze impact maken. Samen werken we aan een betere toekomst voor de kinderen, en dat motiveert ons
om ook in 2022 door te gaan.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Nienke de Graaf
Projectleider Huiswerkproject Maatjes: Meer dan Huiswerk
nienkedegraaf@huiswerkproject.nl
06-58070691
www.huiswerkproject.nl
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OVER HET PROJECT

TOELICHTING
'Maatjes: Meer dan Huiswerk' is er voor kinderen van 8-12 jaar die moeite hebben met hun schoolwerk en
daarin ondersteuning nodig hebben. Kinderen worden in het project gekoppeld aan een vrijwilliger die
hen als maatje een jaar lang begeleidt bij het maken of leren van hun schoolwerk. Het betreft kinderen die
weinig steun ontvangen vanuit hun omgeving en/of sociale netwerk en vaak een achterstand hebben in
hun taalontwikkeling en bij andere vakken op de basisschool. Door de begeleiding van de vrijwilliger
worden vaardigheden aangeleerd of vergroot en krijgt het kind de kans om (beter) mee te komen op
school. De vrijwilliger helpt het kind door te ondersteunen bij het huiswerk en zijn of haar vaardigheden te
versterken. Hierdoor krijgt het kind de kans weer op school mee te kunnen komen. De begeleiding vindt
plaats bij de kinderen thuis, in de gezinssituatie.

ACHTERGROND

Al meer dan tien jaar wordt er binnen Netwerk Dien je Stad huiswerkbegeleiding geboden. In 2019 is er
een zelfstandig project ontstaan onder de naam 'Maatjes: Meer dan Huiswerk' van waaruit de
huiswerkbegeleiding geboden werd. We zijn dankbaar dat we in de aflopen jaren voor vele kinderen klaar
mochten staan en dat ook dit jaar opnieuw mochten doen. Uit evaluaties met vrijwilligers, ouders en
leerkrachten blijkt dat de huiswerktrajecten niet alleen leiden tot groei in schoolse vaardigheden, maar dat
onze impact verder reikt. Zo hoorden we bijvoorbeeld over toename in de zelfstandigheid, openheid en
het schoolplezier van de kinderen en verbeterde communicatie.
Op pagina 11 en 12 vertellen we u meer over de impact die we maakten in 2021.

Ik heb vooral van de houding
van Mohammed geleerd.
Ik kan erg genieten van het zien
van de onschuldigheid en de lol
die hij kan hebben. Hij geniet van de
kleine dingen. Dat is mooi en leerzaam.
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MISSIE, VISIE & DOELEN

VISIE
Wij vinden dat álle kinderen waardevol zijn en dat zij allemaal gelijke kansen verdienen. We zien binnen de
gemeente Ede echter dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen.
Wij zijn op dit terrein van betekenis en geven kinderen deze kans door ze te koppelen aan een jonge
vrijwilliger die hen ondersteuning biedt. Bij 'Maatjes: Meer dan Huiswerk' staan we voor persoonlijk
contact, oog hebben voor elkaar en plezier. Dit wordt niet alleen zichtbaar in de ervaring van het kind in
het contact met zijn maatje, maar ook in de ervaring van de vrijwilliger in het contact met ons.

MISSIE
Een kind komt tot ontwikkeling 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 alleen een huiswerkbegeleider.
Zoals onze naam al zegt, gaat het in het project om ‘meer dan huiswerk’. Naast huiswerkbegeleider is de
vrijwilliger ook een maatje: er is, naast de huiswerkbegeleiding, ruimte voor ontmoeting. Door samen te
spelen, mee te doen in het gezin en persoonlijke interesses te delen ontstaat er verbinding tussen de
vrijwilliger en het kind. Hierdoor bevordert het maatjescontact niet alleen de groei van schoolse
vaardigheden, maar draagt de vrijwilliger ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Dit wordt
bijvoorbeeld zichtbaar in een toename van zelfvertrouwen, zelfstandigheid of de sociale vaardigheden.

HOOFDDOEL
De schoolse vaardigheden van kinderen tussen 8-12 jaar worden vergroot door de
huiswerkondersteuning die zij ontvangen van jonge vrijwilligers.

SUBDOELSTELLINGEN
Er vindt groei plaats op diverse ontwikkelingsgebieden, naast schoolse vaardigheden is er groei te zien
op het gebied van sociale vaardigheden, taalontwikkeling en netwerkvergroting
Het zelfvertrouwen van het kind neemt toe
Het netwerk van het kind en zijn/haar gezin wordt vergroot en versterkt
Vrijwilligers ervaren hoe waardevol het is om van betekenis te zijn voor anderen
Vrijwilligers doen leerervaringen op, op het gebeid van didactische vaardigheden, coaching en omgaan
met een andere cultuur
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DOELGROEPEN
Er zijn binnen het project verschillende doelgroepen:

KINDEREN
De kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’
zijn kinderen van 8-12 jaar uit Ede die begeleiding nodig hebben bij hun schoolwerk. Er is sprake
van tenminste één van de onderstaande situaties:
De benodigde ondersteuning kan niet worden geboden vanuit het eigen netwerk
Het gezin van het kind heeft beperkte financiële middelen
Het kind is gebaat bij individuele begeleiding in de thuissituatie, bijvoorbeeld vanwege
concentratieproblemen in groepsverband

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 of een moeilijke thuissituatie, waardoor er
onvoldoende aandacht is om hulp te bieden bij het schoolwerk.
Gezinnen waarbij ouders niet over de kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn om hun kind
te begeleiden bij het schoolwerk.
Gezinnen waar de groeiende behoefte aan huiswerkbegeleiding is in verband met het geven van
thuisonderwijs ten tijde van gesloten scholen in verband met de pandemie.

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.

“Altijd als ik kwam, stond hij met
een stralende glimlach in de deur.
Als ik wegging, wilde hij altijd
meteen heel snel weer afspreken.”

PAGINA 5

FASES VAN EEN TRAJECT
Een traject bestaat uit de hieronder beschreven fases.

OPSTARTFASE VRIJWILLIGER
1. Informatieverstrekking algemeen
2. Intakegesprek en screening
3. Verdere informatieverstrekking, o.a. gegevens kind
4. Kennismaking met het kind
5. Bedenktijd
6. Start huiswerkbegeleiding

OPSTARTFASE KIND
1. Aanmelding door intern begeleider school, leerkracht of schoolmaatschappelijk werker
2. Inventariseren of het kind in aanmerking komt voor huiswerkbegeleiding
3. Informatieverstrekking richting ouders
4. Kennismaking met de vrijwilliger
5. Bedenktijd
6. Start huiswerkbegeleiding

TRAJECTFASE (10-12 MAANDEN)
1. Start: eerste afspraken en verder kennismaken
2. Ontwikkelingsfase: samen aan de slag
3. Midden evaluatie: peilen waar we staan
4. Ontwikkelingsfase: verder samen aan de slag
5. Eindevaluatie: terugblik, impact in kaart brengen en afscheid nemen

LEERKRACHT
"Vorig jaar had ik een lastige leerling. Het huiswerk werd niet of
nauwelijks gemaakt en de communicatie was niet optimaal,
maar toch gaven jullie niet op. Jullie zochten met mij, mijn
duo-collega en de vrijwilliger naar oplossingen om hem toch te
kunnen helpen. Dit vond ik fijn!”
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TOERUSTING & COACHING
We zien de grote waarde van de inzet van onze jonge vrijwilligers en vinden het belangrijk dat zij zo goed
mogelijk ondersteund worden om hun taak als huiswerkmaatje uit te voeren. We voorzien hen van
toerusting, training en inspiratie. Dit bieden we middels persoonlijke coaching en door middel van
workshops en intervisiebijeenkomsten. Daarnaast is er, indien nodig, contact tussen de vrijwilliger en de
leerkracht van het kind.

MAATJESCOACHES
Omdat persoonlijke aandacht één van de pijlers van ons project is, wordt iedere vrijwilliger
gekoppeld aan een eigen maatjescoach. Deze rol wordt niet alleen vervuld door de projectleider en
-coördinator van 'Maatjes: Meer dan Huiswerk', maar ook door volwassen vrijwilligers. De
maatjescoach gaat bij de start mee naar het matchgesprek tussen kind, gezin en het
huiswerkmaatje. Gedurende het traject heeft de maatjescoach regelmatig contact met de
vrijwilliger. De vrijwilliger kan zijn of haar ervaringen delen, zowel wanneer die positief zijn als
wanneer hij/zij tegen zaken aanloopt. Een traject verloopt immers helaas niet altijd zoals gepland of
verwacht. Het kan zijn dat het maken van contact moeizaam verloopt, afspraken niet worden
nagekomen of dat ouders meer van de vrijwilliger verwachten dan hij of zij kan bieden. Andere
vrijwilligers vinden het lastig om het kind te motiveren of komen zelf in persoonlijke
omstandigheden terecht die hen belemmeren in het vervolgen van het maatjestraject. De
maatjescoach denkt mee in deze situaties en zoekt indien nodig contact met de leerkracht of de
ouders van het kind. Door het frequente contact met de maatjescoach houden we zicht op het
verloop van het traject, worden lastige situaties eerder ondervangen en kan er tijdig bijgestuurd
worden.

INTERVISIE
We zijn het jaar 2021 begonnen met digitale ontmoetingen. De intervisiemomenten hebben
daardoor een compacter karakter gekregen. De vrijwilligers hebben elkaar digitaal kunnen
ontmoeten via Teams. Door het delen van hun verhalen en ervaringen tijdens deze digitale
ontmoetingen hebben ze alsnog van elkaar kunnen leren. In november 2021 hadden we de
mogelijkheid om elkaar fysiek te ontmoeten. De vrijwilligers die gestart zijn in schooljaar 2021-2022
hebben elkaar dan ook ontmoet tijdens een intervisiebijeenkomst die plaatsvond op de CHE.
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WORKSHOP
In samenwerking met collega’s van 'Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede' (CVVE) hebben wij
een workshop georganiseerd met het thema ‘Interculturele communicatie’. De workshop was bedoeld
voor alle betrokken vrijwilligers. Tijdens deze workshop werden verschillende aspecten van culturen
besproken en kregen de vrijwilligers handvatten over het omgaan met deze verschillen. Een jonge
vrouw, oorspronkelijk afkomstig uit Eritrea, was aanwezig samen met haar maatje. Ze kennen elkaar al
vier jaar via CVVE en inmiddels zijn ze goed bevriend. Ze zijn bekend met vrijwilligerswerk, het maatje
van elkaar zijn en hoe om te gaan met cultuurverschillen. De vrijwilligers kregen de mogelijkheid
vragen te stellen.

FEESTEN
Waar voorgaande jaren een afsluitend feest voor de kinderen, gezinnen en vrijwilligers van het project
gepland stond, kon dat dit jaar, net als in 2020, helaas niet doorgaan vanwege corona. We hebben
daarom het jaar samen met de vrijwilligers feestelijk afgesloten in kleine groepjes. De maatjes hebben
een cadeaubon gekregen die ze kunnen besteden bij IJssalon Puro. Daarnaast hebben de vrijwilligers
een leesboek uitgekozen en aan de kinderen gegeven.
Ook het Ontmoetingsfeest in oktober is vanwege de toen geldende coronamaatregelen niet
doorgegaan.
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RESULTATEN
ALLE CIJFERS OP EEN RIJTJE
In het afgelopen jaar hebben 76 vrijwilligers zich ingezet als maatje van in totaal 75 verschillende
kinderen. Deze vrijwilligers werden gecoacht door de twee medewerkers van Maatjes: Meer dan
Huiswerk en vijf vrijwillige maatjescoaches.
Er zijn 45 trajecten meegenomen uit 2020. In de eerste helft van 2021 hebben we de begeleiding
voor acht kinderen kunnen starten doordat we hen konden koppelen aan nieuwe vrijwilligers. Eén
van deze trajecten is vroegtijdig beëindigd vanwege problemen in de communicatie tussen
vrijwilliger en het gezin. Op twee trajecten na zijn alle trajecten voor de zomervakantie afgerond.
De vrijwilligers van desbetreffende trajecten zetten de begeleiding zelfstandig voort. Eén van deze
trajecten stond tijdens de vakantie op een laag pitje, maar heeft na de zomervakantie voortgang
gekregen. in het derde kwartaal kwamen er vanwege de zomervakantie geen nieuwe trajecten bij.
Voor de start van schooljaar 2021-2022 zijn er 60 aanvragen voor huiswerkbegeleiding ingediend.
Twaalf van deze kinderen kwamen niet in aanmerking voor begeleiding vanuit ons project, omdat
zij al een schooljaar lang begeleiding hadden ontvangen. Dit betekent dat er 48 kinderen een
plekje op onze wachtlijst hebben gekregen.
In het eerste deel van schooljaar 2021-2022, van september tot en met december, hebben wij 26
van deze kinderen gekoppeld aan een vrijwilliger. Deze trajecten zijn met een matchgesprek bij het
kind thuis gestart. Helaas zijn vier van deze trajecten vroegtijdig beëindigd vanwege een moeilijke
thuissituatie, uithuisplaatsing of een gecompliceerde leerachterstand, en zijn de kinderen 'uit ons
project gehaald'. Dit betekent dat we 22 lopende trajecten meenemen naar 2022.
Er staan op 20 december 2021 nog 22 kinderen op de wachtlijst. Deze kinderen hadden we graag
aan een vrijwilliger gekoppeld. Wij hebben dit jaar moeten constateren dat er, ondanks onze
werving, minder aanmeldingen van vrijwilligers zijn geweest. Helaas heeft dit direct invloed op het
aantal matches dat wij in het project kunnen maken. Deze kinderen blijven op onze wachtlijst
staan. We hopen hen in 2022 alsnog aan een maatje te kunnen koppelen.
Onze vrijwilligers hebben zich gedurende het jaar in totaal 1805 uren ingezet, verdeeld over 1187
hulpactiviteiten.
Een samenvatting van alle genoemde cijfers kunt u vinden op de volgende pagina.
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SAMENGEVAT
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IMPACT
Ieder jaar brengen we de impact die we maken in kaart middels een vragenlijst aan het begin en
het einde van het traject. De kinderen vullen de vragenlijst samen met de vrijwilliger in. In de
vragenlijst worden verschillende gebieden uitgevraagd: schoolse prestatie, werkhouding,
zelfstandig werken, vriendschappen/sociale vaardigheden en zelfverzekerdheid. De vragen over
deze aspecten worden beantwoord op een zespuntsschaal: 1-6 zichtbaar gemaakt met smileys,
waarbij de vijfde en zesde smiley staan voor '(heel) goed'.
Uit de eindmeting van de trajecten van schooljaar 2020-2021 blijkt dat:
82% van de kinderen (heel) goed scoorde wat betreft schoolprestaties
80% van de kinderen (heel) gemotiveerd was (werkhouding)
70% van de kinderen in staat was om redelijk tot goed zelfstandig te werken
85% van de kinderen (heel) tevreden was over vriendschappen en sociale vaardigheden
66,5% van de kinderen zichzelf zelfverzekerd vond
Een andere bron van veel informatie over de gemaakte impact is de eindevaluatie onder vrijwilligers. Bij
het afronden van de trajecten vragen we aan de vrijwilligers welke groei zij gezien hebben bij de kinderen
die zij begeleid hebben. Ook vragen we de vrijwilligers naar hun eigen leerervaringen. Ten slotte vragen we
de leerkrachten welke ontwikkelingen zij hebben gezien bij de kinderen die ondersteuning kregen vanuit
ons project.
We zien dat de kinderen zich niet alleen ontwikkelden op het gebied van vakken zoals taal en rekenen,
maar dat veel van hen volgens vrijwilligers en leerkrachten ook een ontwikkeling doormaakten wat betreft
communicatie, sociale vaardigheden en zelfstandigheid. Ook de vrijwilligers deden leerervaringen op op
diverse gebieden. Vrijwilligers benoemden onder andere dat zij zich ontwikkeld hadden op het gebied van
kennis over en het omgaan met mensen met een niet-Nederlandse cultuur of achtergrond. Leren om
contact te maken met het kind en om de lesstof goed uit te leggen waren andere veel genoemde
leerervaringen. Hieronder en op de volgende pagina staat samengevat weergegeven welke ontwikkelingen
en leerervaringen werden genoemd in de eindevaluatie van schooljaar 2020-2021 (ingevuld door 31
vrijwilligers).
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TERUGBLIK OP 2021
ALGEMEEN
Het afgelopen jaar bleek opnieuw een jaar van wisselende omstandigheden, mede door de coronapandemie. We hebben ingespeeld op deze wisselende omstandigheden door aanpassingen te doen
en zo de begeleiding van de kinderen in ons project te laten doorgaan.
Een eerste aanpassing was digitaal contact in plaats van fysieke ontmoetingen. Het digitale karakter van de
afspraken leidde tot een kortere spanningsboog bij de kinderen en tot praktische uitdagingen in het
maken van contact en het uitleggen van de lesstof bij de vrijwilligers. Dit leidde, in combinatie met
thuisonderwijs/thuiswerken waardoor meerdere gezinsleden gebruik moesten maken van de beschikbare
digitale apparaten, tot een tweede aanpassing: meerdere, kortere contactmomenten in de week, in plaats
van één langere afspraak tussen de vrijwilliger en het kind. De behoefte aan ondersteuning bleef groot,
zeker door het thuisonderwijs. Door onze werkwijze aan te passen en de vrijwilligers hier goed in te
ondersteunen konden wij flexibel op deze behoefte en vraag inspringen. We hebben steeds gebruik
gemaakt van de opties die er wél waren: waar mogelijk hebben we fysiek met elkaar afgesproken, maar
wanneer dit niet mogelijk of wenselijk was, werd het contact digitaal vormgegeven.
We startten ons project in een lockdown waarin vrijwilligers digitaal begeleiding boden. Aan enkele
gezinnen met beperkte middelen zijn laptops gegeven die door Stichting Boschuysen beschikbaar werden
gesteld. Hierdoor kon de begeleiding van de kinderen uit deze gezinnen op digitale wijze plaatsvinden. De
matchgesprekken van de nieuwe trajecten van schooljaar 2021-2022 hebben wel weer fysiek bij de
kinderen thuis plaatsgevonden. Om de kinderen feestelijk te verwelkomen in het project hebben ze tijdens
de matchgesprekken een goed gevuld welkomsttasje gekregen. Gelukkig waren de omstandigheden ook
na de matchgesprekken (oktober tot december) zodanig dat de vrijwilligers het kind in de thuissituatie
konden begeleiden. Wanneer er sprake was van quarantaine of een coronabesmetting, werden de
contacten telefonisch of op een andere manier digitaal vormgegeven.

THEMA'S
Sinds 2019 is er extra aandacht voor de professionalisering van het huiswerkproject. In de afgelopen jaren
is er gewerkt aan verscheidene thema’s. Op de volgende pagina's wordt beschreven aan welke thema’s er
in 2021 gewerkt is en wat er bereikt is.
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CORONAPLAN
Onze leerervaringen uit 2020 wat betreft ‘coronaproof’ werken hebben
we meegenomen in onze werkwijze van dit jaar. Het ontwikkelde
materiaal en de ervaringen die we hebben opgedaan boden een goed
uitgangspunt om verder te professionaliseren. Het in 2020 ontwikkelde
actieplan hebben we dit jaar up-to-date gehouden, zodat we het meteen
konden inzetten als een nieuwe uitdagende situatie zich zou aandienen.
Hierbij valt te denken aan een strengere lockdown, het wederom sluiten van scholen voor een
langere periode en een eventueel bezoekverbod. In dit plan staat uitgewerkt welke stappen gezet
worden om onder veranderende omstandigheden voortgang te blijven geven aan de begeleiding van de
kinderen in het project. De mogelijk stijgende hulpvraag door omstandigheden in de samenleving werd
bekeken en mogelijkheden om hierop in te spelen werden onderzocht, en dit blijven we doen.
Thuisonderwijs vraagt veel van ouders en kinderen; zeker bij gezinnen waarin de Nederlandse taal niet
voldoende ontwikkeld is. Belangrijk is dat zij begeleiding ontvangen, zodat de ontwikkeling van de kinderen
niet in gevaar komt door het thuisonderwijs. Vrijwilligers werden begeleid en geadviseerd en op elk
moment kon worden overgegaan op digitale begeleiding indien nodig.

SAMENWERKINGEN ACTIEF ONDERHOUDEN EN AANGAAN
Een van de gestelde doelen voor 2021 was het onderhouden van bestaande samenwerkingen door
regelmatig contact te leggen met onze samenwerkingspartners en te peilen hoe we daarin van betekenis
kunnen zijn. Uit ons klanttevredenheidsonderzoek onder onze samenwerkingspartners blijkt dat we warm
en goed contact met hen hebben. We zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan en hebben onze
bestaande samenwerkingen verdieping gegeven door langs te gaan en opnieuw met elkaar in gesprek te
gaan. Dit geldt zowel voor scholen, als voor andere partijen in de gemeente Ede.

CONTACT MET BASISSCHOLEN
In 2020 hebben we een checklist ontwikkeld waarin beschreven staat aan welke kenmerken een kind
moet voldoen om in aanmerking te komen voor begeleiding. We gebruiken deze checklist zelf in het
inventariseren van de aanvragen, maar hebben de checklist ook met de scholen gedeeld. Op deze manier
is voor leerkrachten en intern begeleiders helder welke leerlingen aangemeld kunnen worden en krijgen
wij meer passende aanvragen binnen. We streven er bijvoorbeeld naar om voor verschillende kinderen
van betekenis te zijn en willen daarom voorkomen dat kinderen meerdere jaren huiswerkbegeleiding
ontvangen. Uiteraard kan een traject altijd verlengd worden als dit gewenst en mogelijk is vanuit de
vrijwilliger en het kind. Een kind kan opnieuw worden aangemeld, maar de scholen weten dat dergelijke
heraanmeldingen minder prioriteit krijgen dan nieuwe aanvragen.
Om de aanvragen voor de begeleiding voor het nieuwe schooljaar in september 2021 zo goed mogelijk te
kunnen behandelen hebben we scholen ruim voor de zomervakantie per e-mail geattendeerd op ons
project en de mogelijkheden die we bieden. Dit werd door scholen erg gewaardeerd. Ze hebben zo
voldoende tijd gehad om te selecteren welke kinderen profijt kunnen hebben van onze ondersteuning en
hun aanvragen in orde te maken.

VERHOGEN VAN DE OUDERBETROKKENHEID
Dit tijdige aanmelden van leerlingen heeft ook een positieve invloed op de ouderbetrokkenheid gehad.
Omdat er een aparte sectie in het formulier staat met daarin punten om met ouders te bespreken en
scholen meer tijd te geven om ouders daadwerkelijk te benaderen, worden ouders vanaf de aanmelding al
betrokken bij de huiswerkbegeleiding. We hebben ouders daarnaast ontmoet tijdens matchgesprekken en
telefonisch gesproken in het kader van de klanttevredenheid. We merken dat ouders betrokken zijn en
dankbaar voor de ondersteuning die er door de vrijwilligers wordt geboden.
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SCHOLIEREN EN STUDENTEN INZETTEN ALS VRIJWILLIGERS
Een ander doel was onderzoeken hoe we nieuwe vrijwilligers konden
werven op middelbare scholen. Uit ervaring met een aantal leerlingen
van Het Streek blijkt dat deze leerlingen vaak assertiviteit of levenservaring missen om zelfstandig aan de slag te gaan als huiswerkmaatje
en daardoor veel begeleiding nodig hebben. We hebben ervoor gekozen
deze leerlingen niet meer te werven als maatjes voor ons project. De
kinderen binnen ons project zijn kwetsbaar en de begeleiding vraagt te
veel van de scholieren en daarmee ook van ons.
Omdat we van mening zijn dat het goed is om verschillende jongeren een kans te geven om
vrijwilligerswerk te gaan doen en als maatje van betekenis te kunnen zijn, zijn we in gesprek gegaan met
het Dulon College in Ede. Binnen onze samenwerking met het Dulon College willen we studenten in
opleiding tot onderwijsassistent inzetten als maatje voor kinderen in ons project. Het voorstel voor deze
samenwerking ligt bij Dulon en zal verder vormgegeven worden in 2022. Daarnaast zijn we aan het
verkennen om, in samenwerking met MDT YourCube Ede, nog een andere groep studenten van het Dulon
College bij ons project te betrekken. In de ‘Vooruitblik op 2022’ komen we daar uitgebreider op terug.

SAMENWERKING EN BEKENDHEID VERGROTEN
Door een samenwerking met de Doe en Leerplaats en Studiecentrum Het Kernhuis en te kijken naar
gezamenlijke doelen hebben we gewerkt aan het vergroten van onze samenwerking en het benutten van
elkaars expertise. Daarnaast is er actief ingezet op het vinden van financiële samenwerkingen. Meer
bekendheid onder bedrijven en organisaties in Ede is belangrijk voor de financiële ondersteuning vanuit
de maatschappij die het project nodig heeft.

IMPACT IN KAART BRENGEN
Het uitvoeren van evaluaties blijft belangrijk voor de ontwikkeling van het project. We hebben vorig jaar
grote stappen gezet in creëren van overzicht van sterke punten en verbeterpunten. Het was in 2021 ons
doel om de sterke punten vast te houden en onze verbeterpunten te ontwikkelen. Eén van de
verbeterpunten lag in het bepalen van de impact van ons project. Om groei te kunnen meten bij kinderen
is het belangrijk een nulmeting uit te voeren aan het begin van elk traject. Deze zijn tijdens de
kennismakingen bij de kinderen thuis met de vrijwilliger uitgevoerd, zodat we een goed startpunt hadden
bij elk traject. Aan het eind van de trajecten werd en wordt deze meting weer afgenomen. Zo krijgen we
zicht op de groei of eventuele achteruitgang/stilstand in de ontwikkeling van het kind gedurende het
traject.
We hebben dit jaar de vragenlijst waarmee deze nul- en eindmeting wordt afgenomen aangepast. Waar
we eerder een vierpuntsschaal toepasten in de meting hebben wij deze aangepast naar een
zespuntsschaal. We merkten vorig jaar dat er weinig verschillen te zien waren, omdat sommige kinderen
aan het begin al voor vrij hoge scores kozen op de verschillende vragen. Door middel van een
zespuntsschaal, worden ook kleinere, maar niet minder betekenisvolle, ontwikkelingen zichtbaar.
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ONTWIKKELINGEN
THUISONDERWIJS

Door de sluiting van de scholen aan het begin van de pandemie, zagen we een explosieve stijging
van de vraag naar huiswerkmaatjes. Voor veel kinderen en ouders was het thuisonderwijs een te
grote uitdaging, waardoor met name kwetsbare kinderen het risico liepen op (nog grotere)
achterstanden. Tijdens de eerste lockdown in 2020 konden we hier snel op inspringen, omdat veel
jongeren en studenten zich aanmeldden om vrijwilligerswerk te doen. Hun agenda was immers
een stuk leger en de nood was hoog. We hebben dat jaar veel matches kunnen maken. Uit
onderzoek door Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam (2020) blijkt dat de ongelijkheid
tussen gezinnen toenam door de sluiting van de scholen: juist voor gezinnen met een lager
inkomen en met ouders met een lager opleidingsniveau was het thuisonderwijs lastig. Ouders
vonden het moeilijk om hun kinderen te helpen met het huiswerk en daarnaast was er minder
vaak een rustig, eigen plekje met een laptop voor de kinderen om aan het huiswerk te kunnen
werken of het online onderwijs te volgen. Wij hebben kunnen bijdragen aan het beperken van de
ongelijkheid door onze vrijwilligers juist binnen deze gezinnen in te zetten. In 2021 hebben we
gezien dat de vraag vanuit scholen groot bleef, maar dat er geen grote stijging was in het aantal
aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Wel zagen we een aantal heraanmeldingen van
kinderen die kwetsbaar bleven en baat zouden hebben bij langduriger ondersteuning. Wij hebben
eerst kinderen prioriteit gegeven die niet eerder bij ons project zijn aangemeld, om zoveel mogelijk
kinderen te ondersteunen.

MINDER VRIJWILLIGERS
Helaas hebben we gemerkt dat er minder aanmeldingen waren van nieuwe vrijwilligers, waardoor
we minder matches konden maken en er kinderen op de wachtlijst bleven staan. Hier zijn
meerdere mogelijke verklaringen voor. Uit onderzoek van het CBS (2020) blijkt dat 44% van de
bevolking tussen de 15 en 25 jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan in 2020. Deze jongeren hebben
zich voornamelijk ingezet bij sportverenigingen en op school. In 2020 zijn met name kortdurende
taken vrijwillig opgepakt (minder dan één uur per week). Het percentage vrijwilligers dat zich per
week één tot drie uur heeft ingezet, is gedaald (23%). Ongeveer 40% van het vrijwilligerswerk dat
werd gedaan was incidenteel, tegenover 60% regelmatig vrijwilligerswerk. Binnen ons project
wordt er een tijdsinvestering van anderhalf uur per week gevraagd, voor de duur van een
schooljaar. Kennelijk is dit voor veel vrijwilligers een (te) grote investering.
We zien verder duidelijk dat studenten minder tijd hebben, omdat er tijdens een groot deel van
het jaar weer vrij veel mogelijkheden waren voor invulling van hun vrije tijd. Daarnaast werken we
veel samen met de CHE: een groot gedeelte van onze vrijwilligers studeert daar. Omdat het hoger
onderwijs voor een groot deel online was, gingen er minder studenten in Ede op kamers wonen.
Mogelijk is dit een andere oorzaak van het feit dat minder studenten zich aanmeldden als
vrijwilliger bij ons project. Waar we normaal gesproken afspraken op locatie maakten om
vrijwilligers te werven, zowel bij de CHE, als op andere plekken zoals bij borrels van
studentenverenigingen, hebben we ons dit jaar moeten richten op online werving en op het
verspreiden van flyers. Helaas hebben we moeten constateren dat dit minder heeft opgeleverd
dan gehoopt. Dit sluit aan bij het Onderzoek Vrijwilligerswerk van het CBS (2019) waaruit blijkt dat
het grootste gedeelte van de vrijwilligers persoonlijk gevraagd wordt, en minder vrijwilligers zelf
initiatief nemen om zich aan te melden als vrijwilliger. Wat ons betreft wordt het belang en de
waarde van echte ontmoetingen en het delen van verhalen hierdoor alleen maar onderstreept.

PAGINA 16

Volgens het ‘Trendrapport vrijwillige inzet 2021’ van NLvoorelkaar is er een
trend van open vacatures waarbij potentiële vrijwilligers worden uitgenodigd
om ‘iets’ bij te dragen. Concrete, uitgewerkte vacatures sluiten minder aan. In
ons project is de taak voor de vrijwilliger echter concreet en specifiek.
Alhoewel iedere vrijwilliger het contact met het kind zelf(standig) kan invullen,
gaat het in elk traject om contact met een basisschoolleerling met een
bepaalde leeftijd en staat het ondersteunen bij het huiswerk en de
ontwikkeling van het kind centraal.
Mogelijk sluit dit niet meer goed aan bij wat mensen zoeken in vrijwilligerswerk. Flexibel je eigen tijden
kunnen indelen, zinvol/nuttig vrijwilligerswerk doen en een ruim aanbod vormen de top 3 aan
voorwaarden die mensen stimuleren om meer vrijwilligerswerk te doen (Trendrapport NLvoorelkaar).
Het vrijwilligerswerk dat wij bieden is nuttig en er is enige mate van flexibiliteit rondom de schooltijden
van het kind, alleen is ons aanbod zoals eerder gezegd niet ruim, omdat we onze vrijwilligers inzetten
voor specifieke hulpvragen. We gaan het komende jaar onderzoeken hoe we op basis van deze
gegevens onze offline en online werving kunnen verbeteren.

VRIJWILLIGER
“De communicatie vanuit Maatjes: Meer dan Huiswerk is
open en volledig. Coördinatoren zijn via meerdere wegen
goed bereikbaar en zijn op de hoogte van je werk!”
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LEERPUNTEN
Afgelopen jaar is een jaar geweest waarin we hebben geanticipeerd op geldende
maatregelen en onze werkwijze hebben aangepast aan de mogelijkheden die er waren.
Zo hebben we ondanks wisselende omstandigheden in de samenleving m.b.t. de pandemie
veel kinderen ondersteuning kunnen bieden waar ze dat nodig hadden. Naast de ervaringen
die we meenamen uit 2020 zijn we ook dit jaar weer nieuwe kansen en leerpunten
tegengekomen.
Leerpunten die we uit 2021 meenemen:

ONLINE WERVEN VAN VRIJWILLIGERS
Ook dit jaar gold dat het niet mogelijk was om op locatie, bijvoorbeeld op de CHE of bij verenigingen,
jongeren te werven. We hebben daarom gezocht naar andere manieren om onze vrijwilligers te bereiken.
Dit betekende voor ons dat we ons hebben gericht op online werving. We hebben voor de studenten van
de CHE een online presentatie gehouden om zo ons project te presenteren en ze te inspireren en uit te
nodigen om ook van betekenis te zijn in de taak van maatje. De uitdaging bij een digitale uitnodiging ligt bij
de afwezigheid van het echte fysieke contact en de vanzelfsprekende verbinding die dat met zich
meebrengt. Dit jaar zijn er beduidend minder vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor ons project.

(ONLINE) BIJEENKOMSTEN MET VRIJWILLIGERS
Door bij de kennismaking met de vrijwilligers een jaarplanning van onze bijeenkomsten mee te geven
hebben we aangestuurd op actieve deelname. Door het implementeren van verschillende werkvormen in
deze bijeenkomsten en het stellen van interactieve vragen wordt de betrokkenheid en participatie van de
vrijwilligers vergroot. We zien echter nog steeds dat het soms lastig is om vrijwilligers te motiveren tot het
deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en workshops. Studenten motiveren om aan een digitale
bijeenkomst deel te nemen in een tijd waarin hun onderwijs ook digitaal plaatsvindt vraagt (te) veel van de
vrijwilligers. Dit vraagt een andere aanpak van ons. We willen in 2022 opnieuw nadenken over de invulling
en vorm van onze bijeenkomsten en begeleiding en hier mogelijk veranderingen in doorvoeren.

VERSTERKEN VAN HET PROJECT
Onze leerervaring uit 2020 hebben we meegenomen naar dit afgelopen jaar. Goede voorbereiding,
heldere communicatie en tijdig anticiperen op de situatie is helpend gebleken voor de stabiliteit van het
project en deze factoren nemen we mee naar volgend jaar.

DIGITALISERING WAAR NODIG
We hebben scholen ruim voor de zomervakantie er op geattendeerd dat we nieuwe aanmeldingen
konden verwerken. Op basis van de aanvragen hebben we voorafgaand aan de start van het nieuwe
schooljaar een overzicht gemaakt van welke kinderen baat hebben bij digitale begeleiding en welke niet.
Hierdoor konden we bij het opstarten van de nieuwe trajecten meteen rekening houden met deze
informatie en waren we voorbereid om op een later moment indien nodig meteen te digitaliseren.
Daarnaast waren de vrijwilligers van te voren op de hoogte van de digitale of fysieke begeleidingsvorm.
Deze voorbereiding op en eventueel inzet van digitale begeleiding, nemen we mee in onze werkwijze voor
de komende jaren.
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VOORUITBLIK 2022
In 2022 is er bij Maatjes: Meer dan Huiswerk extra aandacht voor de volgende thema’s:
Bieden van steun in een onrustige tijd
Onderzoeken of we de doelgroep kunnen uitbreiden
Het zorgen voor betrokken, deskundige en tevreden vrijwilligers
Hoge ouderbetrokkenheid behouden
Inspelen op veranderingen in de samenleving
In de afgelopen coronatijd is ervaren hoe belangrijk deze thema's zijn. Hieronder wordt beschreven hoe
dat er in 2022 uit gaat zien.

BIEDEN VAN STEUN IN EEN ONRUSTIGE TIJD
Ten tijde van de coronapandemie in 2020 en 2021 is ervaren hoe ondanks wisselende omstandigheden
begeleiding voortgezet kon worden. Te denken valt aan digitale begeleiding en contact in plaats van de
fysieke ontmoeting bij het kind thuis. We houden hierbij zicht op de benodigde digitale middelen en waar
nodig kunnen we inspelen op de behoefte van het kind, zoals bijvoorbeeld het regelen van een medium
als een laptop. Daarnaast werd er ingezet op intensiveren van persoonlijk contact en aanmoediging.
We kijken terug op een bewogen schooljaar. Waar het vanuit het project het doel is om fysiek langs te
gaan bij het kind hebben we dit jaar, met name in het eerste halfjaar, de begeleiding vooral digitaal
ingezet. Ondanks het gemis van de fysieke afspraken zien we bij de digitale evaluatie dat veel maatjes
aangeven dat de schoolse vaardigheden en het zelfvertrouwen van het kind vooruit zijn gegaan. De
kinderen hebben steun ervaren in een onrustige periode, doordat het maatje wekelijks contact heeft
onderhouden. Dit blijven we meenemen naar volgende jaren.

UITBREIDEN DOELGROEP
In samenwerking met MDT YourCube Ede zijn we aan het onderzoeken of we een pilot kunnen opzetten
om jonge kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de Nederlandse taal. We kijken samen met
Dulon College of we studenten in opleiding tot specialistisch pedagogisch medewerkers (mbo-niveau 3)
kunnen koppelen aan basisschoolleerlingen uit de onderbouw. Deze kinderen uit groep 2 tot en met 4
komen nog niet in aanmerking voor een huiswerkmaatje, omdat zij nog (vrijwel) geen huiswerk hebben. De
kinderen hebben echter wel baat bij iemand die hen ondersteunt bij de ontwikkeling van de Nederlandse
taal, bijvoorbeeld door middel van spelletjes en voorlezen. We noemen deze vrijwilligers dan ook
‘taalmaatjes’. We horen vanuit scholen dat er vraag is naar deze ondersteuning, dus onderzoeken graag
hoe we daarop in kunnen spelen.

HET ZORGEN VOOR BETROKKEN, DESKUNDIGE EN TEVREDEN VRIJWILLIGERS
Door middel van digitale vrijwilligersbijeenkomsten en onze uitgebreide handleiding is er in 2021
bijgedragen aan de deskundigheid van de vrijwilligers. Door veel en persoonlijk contact tussen de
maatjescoaches en de vrijwilligers hebben wij hen voorzien van informatie en hen ondersteund in de
trajecten. Wij gaan in 2022 onderzoeken hoe we onze vrijwilligers kunnen blijven toerusten met de kennis
en vaardigheden die ze nodig hebben en welke vorm en frequentie van begeleiding daarin het meest
passend is.
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We vinden het belangrijk om vrijwilligers te waarderen voor hun inzet.
Dat hebben we dit jaar gedaan in de vorm van een persoonlijk geschreven
kaartje en een cadeaubon tijdens een afsluitingsmoment met de vrijwilligers
in kleine groepjes. In december hebben we middels een kaartje en presentje
aandacht geschonken aan de 'Dag van de vrijwilliger'. Dit werd erg op prijs
gesteld door onze vrijwilligers. Daarnaast blijkt uit het Onderzoek
Vrijwilligerswerk van het CBS (2019) dat het waarderen van vrijwilligers één
van de belangrijkste 'zaken' is die 'geregeld' moeten worden door de
organisatie. In 2022 blijft dit dan ook zeker een belangrijk onderdeel van
onze werkwijze.

HOGE OUDERBETROKKENHEID BEHOUDEN
Om de hoge ouderbetrokkenheid te behouden blijven wij ons aanvraagformulier met een apart onderdeel
voor ouders inzetten bij de aanmeldingen. Om de betrokkenheid van ouders verder te versterken en te
vergroten gaan we de mogelijkheid onderzoeken om de informatiefolder voor ouders te laten vertalen
naar het Arabisch en andere veel gesproken talen binnen onze doelgroep. Zo betrekken we de ouders bij
ons project in een voor hen vertrouwde taal. Er is veel contact geweest vanuit het project naar ouders toe.
Ze zijn bij de matchgesprekken aanwezig, en ook vragen we de ouders een eindevaluatie in te vullen. Door
ouders de eindevaluatie in te laten vullen sluiten we aan bij Actielijn 6 ‘Meten en weten in de sociale basis’.
We creëren overzicht op het effect van de begeleidingstrajecten van hun kinderen.

INSPELEN OP DE VERANDERINGEN IN DE SAMENLEVING
We hebben afgelopen jaar gezien dat wisselende omstandigheden door de beperkende maatregelen
omtrent corona invloed hebben op de samenleving. Het gemak van een kind bezoeken is daardoor niet
vanzelfsprekend. Ook zien we dat het onderwijs veranderd is, met meer online onderwijs dan eerder het
geval was. Als project hebben we, zoals beschreven, veel geleerd van deze situaties. We blijven inzetten op
het persoonlijke contact met onze vrijwilligers, ook al is dat soms op afstand. Bij Maatjes: Meer dan
Huiswerk vinden we het belangrijk om hen te motiveren zich in te zetten voor het welzijn van kinderen in
onze gemeente die daar ondersteuning bij nodig hebben. Door ons te blijven richten op de persoonlijke
aanpak in het project, willen we voorkomen dat vrijwilligers vastlopen in het begeleiden van kinderen door
alle wisselende omstandigheden. We staan naast hen en zijn er voor hen.

PAGINA 20

SAMENWERKINGEN
Maatjes: Meer dan Huiswerk’ werkt actief samen met lokale (basis)scholen,
andere projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad, welzijnsorganisaties en
hulpverleningsorganisaties.
Met andere (onderstaande) organisaties die huiswerkbegeleiding bieden onderzoeken we samen
hoe we onze gezamenlijke drijfveer vorm kunnen geven om daarmee zo goed mogelijk aan te
sluiten bij de kinderen in de gemeente Ede en hun hulpvragen. In de samenwerking met partners
vinden we een warme overdracht, persoonlijk contact en proactief zoeken naar samenwerkingen
belangrijk. Zo is er een breder bereik mogelijk, bieden we ondersteuning op de gebieden waar onze
kracht ligt en staan we sterk in het bereiken van kinderen die ondersteuning nodig hebben.
Door bij de aanmeldingen van kinderen goed af te stemmen met de betrokken leerkracht/ib-er
hebben we de hulpvraag van het kind voorop liggen. We maken ons aanbod passend door veel
aandacht te hebben voor een goede, werkende match tussen vrijwilliger en kind. Hierbij houden we
rekening met de hulpvraag van het kind en met de interesses en vaardigheden van de vrijwilliger.
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 (1,2 en 3) in Ede, De Zuiderpoort, De Bongerd, De Lettertuin, De Caleidoscoop, Het
Startpunt, de Kern, de Koepelschool en de Prins Florisschool, evenals met De Triangel in Lunteren.
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, in opleiding tot Onderwijs Assistenten, als vrijwilligers.
Projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad: meedenken en communiceren over werkwijze,
professionalisering etc., organisatie van gezamenlijke workshops en bijeenkomsten. Eventueel de
hulpvrager in contact brengen met een project dat beter aansluit op de hulpvraag.
Gemeente Ede: in samenwerking met de gemeente zijn wij betrokken bij Sterk Lokaal Netwerk Ede en
initiatieven vanuit de gemeente.
Andere huiswerkorganisaties: samenwerking met Studiecentrum Het Kernhuis en Doe- en Leerplaats
Malkander.
Speeltuin de Korenbloem: se Korenbloem heeft toegangscoupons beschikbaar gesteld voor de maatjes
in het project, zodat de kinderen samen met de vrijwilliger de speeltuin kunnen bezoeken.
Restore Kringloop Ede: vanuit de Restore hebben we vrijwilligers een voucher aangeboden waarmee zij
met het kind aan wie zij gekoppeld zijn gratis een item kunnen uitzoeken.
In sommige gevallen wordt er samengewerkt met hulpverlenings- en welzijnsorganisaties, zoals Opella,
’s Heeren Loo en Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit gaat voornamelijk over kinderen met psychosocialeof leerproblemen of gezinnen die gezinsondersteuning ontvangen.
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FINANCIEEL RESULTAAT
Inkomsten

Kosten

Gemeente Ede
Bedrijven
Fondsen
Scholen
HW instituten
Omzet giften

€ 40.000
€ 5.900
€ 10.000
€€€ 1.000

Trajectkosten
Huisvesting
Ontwikkeling
Communicatie & PR
Kantoorkosten
Vrijwilligersbudget
Projectkosten
Cursus en intervisie
Bijdrage landelijk netwerk
Opbouw continuïteitsreserve

€ 43.503
€ 96
€ 3.500
€ 794
€ 4.446
€ 375
€ 66
€€ 750
€-

Totaal inkomsten

€ 56.900

Totaal kosten

€ 53.531

Resultaat

€ 3.369
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