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1.Voorwoord 
 
Voor u ligt de inhoudelijke bestuursverslag van de Stichting voor Kennis en sociale Cohesie 
(SKC) 2019. Ook dit schooljaar is het format beknopt en overzichtelijk zoals u dat vorig 
schooljaar ook aangeboden heeft gekregen. Op verzoek zijn de verschillende werkplannen op 
te vragen bij de directie van SKC. 
 
Deze rapportage beschrijft zowel de ontwikkelingen die SKC als organisatie heeft 
doorgemaakt alsmede de ontwikkelingen rondom de verschillende projecten van SKC. De 
kwantitatieve resultaten zijn verwerkt in de tabel met daarin de deelnemersaantallen. De 
financiële rapportage is opgesteld door Accountantskantoor Tewarie & Partners en is 
eveneens op te vragen bij de directie of te raadplegen op de website van SKC www.skcnet.nl. 
 
SKC heeft in 2019 meer dan eens laten zien een bijdrage te kunnen leveren aan het cognitieve, 
sociaal-emotionele en culturele profiel van de leerlingen, hetgeen nog steeds ook beaamd 
wordt door de deelnemende scholen. De urgentie van de verschillende projecten is duidelijk 
terug te zien in de enorme groei die o.a. de Huiswerkbegeleiding, Taal is Leuk en de 
Rekenbuddy’s het  afgelopen jaar door hebben gemaakt. De groei houdt nog steeds aan, de 
verwachting is dat er in 2020 nog meer leerlingen zullen worden begeleid. Deze groei is in de 
eerste plaats mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam die samen met ons de urgentie 
heeft gezien en ons als organisatie heeft geïnspireerd om onze inzet dusdanig te spreiden 
zodat ons aanbod over grote delen van de stad zichtbaar en bereikbaar is. Wij hebben het 
afgelopen jaar enkele voor ons nieuwe scholen benaderd en deze waren nagenoeg allen 
dermate positief over onze aanpak. SKC hoopt dat het aanbod ook voor de toekomst 
gegarandeerd kan blijven. De organisatie spreekt dan ook haar dank uit aan een ieder die 
heeft bijgedragen aan het welslagen van het project. Het betreft de deelnemende scholen, 
Gemeente Amsterdam ,de fondsen, de maatschappelijke partners, de kennisinstellingen en 
een ieder die op zijn manier een steentje heeft bijgedragen aan het succes van SKC in 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, maart 2020 
 
Namens het bestuur, 
 
 
Dhr. Reda Belkadi (directeur SKC) 
 



2. Algemene ontwikkelingen SKC 
 
Terugblik afgelopen jaar 
Het jaar 2019 was in alle opzichten een jaar om niet te vergeten. Schooljaar 2018/ 2019 is het 
schooljaar waarin het Mentorproject haar twintigste kaars mocht uitblazen. Wij hebben dit 
gevierd door gedurende het jaar extra activiteiten te organiseren voor onze achterban en met 
name voor onze leerlingen. Nagenoeg alle extra activiteiten hebben plaats gevonden in 2019.  
 
In maart hebben wij een groots debat georganiseerd in De Rode Hoed met “de 
kansenongelijkheid in het onderwijs” als thema. Vele prominente mensen op dit vlak hebben 
de avond bijgewoond en hun bijdrage gedeeld. Het speciale aan deze avond dat er juist ook 
heel veel ruimte was voor minder prominente mensen maar die in hun dagelijks leven wel te 
maken hebben met dit onderwerp. Denk daarbij aan leerkrachten, ouders en leerlingen. Ook 
deze groepen kregen uitgebreid de tijd om aan te geven hoe zij over het thema denken, wat 
zij graag zouden willen zien en in welke oplossingen zij geloven. Het debat werd gevoerd in 
een periode waarin kansengelijkheid in het onderwijs hoog op de prioriteitenagenda staat. Die 
avond liet ook zien dat er vele onderwerpen door elkaar gaan, zoals vooroordelen ten aanzien 
van het advies dat wordt gegeven in het basisonderwijs, boven- en onder advisering, het 
onderwijssysteem in Nederland als concept, gemengde scholen en o.a. lerarentekorten en 
welke scholen daarin harder dan anders worden geraakt. Kortom, de avond heeft het publiek 
intens geïnspireerd en voor SKC een signaal om behalve aanbieder van aanvullend onderwijs 
ook actiever te zijn daar waar het maatschappelijke debat zich afspeelt.  
 
 

 
 
 
 
Zoals eerder gesteld staat de kansenongelijkheid op het gebied van onderwijs overal 
prominent op de agenda. Scholen realiseren zich dat zich enerzijds een duidelijke ongelijkheid 
ontwikkelt tussen kinderen van hoogopgeleide ouders en kinderen van laagopgeleide ouders. 
Met name de scholen uit het klantenbestand van SKC moeten tegen die ongelijkheid 



opboksen. Dit biedt kansen voor SKC om op basis van het bestaande curriculum scholen te 
ondersteunen bij het aangaan van deze uitdaging. Kijkend naar de financiële resultaten van 
SKC is deze trend duidelijk terug te zien. Ondanks dat de jaaromzet nagenoeg stabiel is, zie 
je een verschuiving van vanuit de gemeente gesubsidieerde opdrachten naar meer directe 
opdrachten voor scholen. De trend van een terugtrekkende overheid zet zich door, met name 
de inkomsten vanuit het Mentorproject dat traditioneel een gesubsidieerd project is nemen af 
terwijl de opdrachten voor Huiswerkbegeleiding vanuit scholen gestaag toenemen. Ook 
gevolgen van de dynamiek rondom ‘bijles’ zijn duidelijk zichtbaar in de cijfers in de cijfers van 
het afgelopen boekjaar. Stadsdeel Noord en Stadsdeel Nieuw West hebben met incidentele 
gelden behoorlijk wat kindplekken ingekocht bij SKC. SKC is er ook in geslaagd om de vraag 
snel op te halen in de kwetsbare gebieden. Ook scholen zien SKC meer en meer als partner 
om uitdagingen samen het hoofd te bieden. Dit lukt niet op alle scholen omdat prioriteiten van 
scholen wisselend kunnen zijn, en ook de context waarin scholen opereren erg verschilt. 
Scholen met stabiele directies en teams van leerkrachten lijken over het algemeen makkelijker 
te kunnen schakelen met SKC en bovendien veel beter in staat te zijn om een visie te 
ontwikkelen rondom aanvullend onderwijs waar SKC vaak ook een actieve rol in speelt.  
 
Terugkomend op het jubileumjaar heeft SKC een aantal andere extra memorabele activiteiten 
ontplooid zoals het schrijven en uitgeven van een verhalenbundel. Een groot doel van SKC is 
het laten participeren van jongeren in de samenleving door middel van kennisdeling. In dit 
kader heeft SKC een schrijfworkshop voor leerlingen aangeboden die begeleid is door 
kinderboekenschrijfster Anna van Praag. Het idee is om jonge kinderen te laten zien dat 
dromen bestaan om verwezenlijkt te worden. En mocht de droom niet helemaal uitkomen zoals 
je van tevoren hebt gedacht, dan blijft de route ernaar toe een heuse school waar je veel van 
kunt leren. We hebben jonge kinderen geleerd te schrijven, zich te uiten, mee te doen en 
bovendien vaardigheden op te doen door verhalen te schrijven. Uiteindelijk zijn er 35 verhalen 
van 35 leerlingen geselecteerd die uitgegeven zijn in de vorm van een verhalenbundel. Deze 
is feestelijk gepresenteerd in het Casa Sofia in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West onder 
toeziend oog van de Anna van Praag die de inleiding heeft geschreven en wethouder cultuur 
in Amsterdam Touria Meliani. De bijeenkomst was een overwinning voor de jonge leerlingen 
die nauwelijks konden geloven dat hun boek uitgegeven is en nu te koop is bij bol.com. De 
leerlingen die mee hebben geschreven zijn afkomstig van de stadsdelen West, Nieuw-West, 
Noord en Oost.  
 



 
 
 
In 2019 is SKC een samenwerking aangegaan met ITTA (www.itta.uva.nl) van de Universiteit 
van Amsterdam met als doel de ouderparticipatie te vergroten onder ouders waarvan de 
kinderen meedoen aan onderwijsprojecten die vallen onder het naschools aanbod. Het ITTA 
heeft een handboek ontwikkeld, o.a. in samenwerking met SKC, de Lukasschool in Nieuw-
West en Noordje (kunst en taalaanbieder) uit Noord,  waarmee je als aanbieder van aanvullend 
onderwijs ouders kunt voorzien van tools om kinderen beter te kunnen ondersteunen bij het 
volgen van het naschoolse aanbod. De opbrengsten zijn getest tijdens de Zomerschool van 
SKC en inmiddels zijn er gezamenlijke plannen ontwikkeld om in de toekomst een landelijk 
netwerkplatform te organiseren voor alle aanbieders van aanvullend onderwijs om kennis te 
verduurzamen en onderling te delen.   
 
In de afgelopen jaren is SKC diverse samenwerkingen aangegaan die hebben geresulteerd in 
de doorontwikkeling van bestaande projecten en de ontwikkeling van nieuwe projecten. Zo is 
er in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven. Met hen wordt het project Taal voor 
Thuis aangeboden op diverse scholen die meedoen aan het Mentorproject. Met de 
Talentenschool wordt het project Taal is Leuk aangeboden. Beide samenwerkingen zijn 
constructief van aard en beloven intensivering voor de komende jaren. Met Stichting De 
Talentenschool waren verregaande plannen in de maak om een vorm van samenvoeging te 
bewerkstelliggen. Inmiddels is de samenvoeging een feit. Het programma Taal is leuk! van de 
Talentenschool valt formeel onder verantwoordelijkheid van SKC en wordt ook vanuit SKC in 
de mark gezet. De kennis en expertise vanuit de Talentenschool is binnen SKC geborgen en 
zal ook worden gebruikt om de kwaliteitstrajecten van SKC te optimaliseren en om bovendien 
in te spelen op nieuwe vragen op het gebied van taalvraagstukken in het naschoolse. Beide 
organisaties zijn heel blij met de samenwerking en ook de scholen en fondsen hebben deze 
samenwerking omarmd. 
 
Vorig jaar heeft SKC de strategische ambities opnieuw gedefinieerd. Onder leiding van een 
corporate strateeg van ABN Amro zijn er nieuwe strategische doelen voor de korte- 
middellange en lange termijn opgesteld. SKC ambieert onder andere in te spelen op alle 



ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele, cognitieve en culturele 
ontwikkeling van jongeren die opgroeien in de grote stad. Daarnaast zijn er duidelijke doelen 
opgesteld m.b.t. tot een herkenbare positionering van SKC ten opzichte van deze doelen. Ter 
ondersteuning daarvan heeft SKC een duidelijk PR-plan ontwikkeld die de organisatie in staat 
stelt deze doelen te realiseren. Een groot gedeelte van het PR-plan is in 2019 gerealiseerd 
zoals de implementatie van het programma voor het twintigjarig bestaan van het Mentorproject 
en een actieplan voor het gebruik van sociale media. 
 
Personeelsbezetting 
In het verslagjaar waren gemiddeld 16 mensen werkzaam bij SKC met een gemiddelde van 
10 (fte). Dit is ten opzichte van het afgelopen jaar licht gestegen Ruim 300 studenten 
(stagiaires en vrijwilligers) per schooljaar zijn het afgelopen jaar actief voor SKC verdeeld over 
de verschillende projecten. Het personeel is blijvend zeer gemotiveerd en de omloopsnelheid 
van het personeel is zeer laag. Het bestuur bestond in 2019 uit 5 leden welke allen 
verschillende voor SKC relevante beroepen uitoefenen.  
 
Projecten 
In het afgelopen jaar heeft SKC de volgende projecten aangeboden en daarbij onderstaand 
bereik gerealiseerd. 
 

Project Inhoud Bereik 
Mentorproject • Leervaardigheden en sociale 

vaardigheden 
• Voorbereiding op het voortgezet 

onderwijs 

• 942 leerlingen  
• 45 scholen 
• 220 mentoren 

Weekendstudentproject • Taalontwikkeling 
• Actief burgerschap 

• 142 leerlingen 
• 14 scholen  
• 35 begeleiders 

Huiswerkbegeleiding • Taal- en rekenvaardigheden 
• Algemene studievaardigheden 

• 390 leerlingen 
• 15 scholen 
• 85 begeleiders 

Rekenbuddy’s • Rekenvaardigheden 
• Ouderbetrokkenheid 

• 152 gezinnen 
• 15 scholen 
• 95 begeleiders 

Zomerschool • Taalontwikkeling 
• Zinvolle vrijetijdsbesteding 

• 89 leerlingen 
• 14 scholen 
• 20 begeleiders 

Taal is Leuk • Plezier in taal 
• Uitbreiding woordenschat 

• 208 leerlingen 
• 11 scholen 
• 45 begeleiders 

Taal voor Thuis • Ouderbetrokkenheid 
• Sociale Activering van ouders  

• 4 scholen 
• 45 ouders 
• 8 begeleiders 

 
 
Vooruitzichten 
De ambitie in 2020 is om bovenstaande projecten te blijven aanbieden. Tevens ambieert de 
SKC een uitbreiding en financiële verduurzaming van het project Rekenbuddy’s. De afronding 
van de methodevernieuwing van het Mentorproject en het Weekendstudentproject staat het 
komend jaar centraal op de activiteitenagenda. SKC verwacht dat deze vernieuwing de positie 
van beide projecten zal versterken en de organisatie in staat stelt beide projecten ook buiten 
de stad in te zetten.  Financieel zijn de vooruitzichten voorzichtig positief te noemen. SKC 
verwacht ook in 2020 verschillende opdrachten uit te voeren voor zowel gemeente als scholen. 



De beleidsplannen van het nieuwe college in Amsterdam zijn uiteraard een belangrijke factor, 
maar de vooruitzichten zijn vooralsnog goed. Een randvoorwaarde om goed in te kunnen 
spelen op ontwikkelingen in de stad is het blijvend investeren in de naam en het imago van de 
SKC. Een goede PR-strategie is daarin cruciaal. De verwachting is dat de SKC ook zal blijven 
investeren in de PR-activiteiten die bovenstaande strategie ondersteunen. Concreet zijn er al 
plannen gemaakt om een debatreeks te organiseren rondom kansenongelijkheid als vervolg 
op het debat in de  in De Rode Hoed van afgelopen jaar.  Daarnaast ambieert SKC de 
structurele organisatie van een lokaal debattoernooi als voorronde voor het nationale 
basisschool debattoernooi van het NDI na een eerste zeer succesvolle debuut organisatie. 
Daarover valt onder ontwikkeling Mentorproject meer te lezen.  Zoals in de vorige rapportage 
te lezen was is de prioriteit  van SKC nog steeds om de bewezen initiatieven te blijven inzetten 
daar waar ze nodig zijn. Het moeilijke economische klimaat van de afgelopen periode maakt 
dat niet altijd even makkelijk maar door te blijven investeren en te geloven in mensen is het 
SKC opnieuw gelukt om haar klandizie te blijven bedienen met de vele projecten die inspelen 
op de hedendaagse behoeften. Gelukkig ziet de toekomst er nu beter uit en is SKC 
overgegaan op een aantal belangrijke investeringsplannen zoals het vernieuwen van de 
methodes van o.a. het Mentorproject en het Weekendstudentproject. De snel veranderende 
digitale omgeving en behoeftes van scholen en leerlingen hebben SKC ertoe verplicht deze 
plannen niet langer te bevriezen. 
 
 

 
Mentorproject in kleine groepjes. 

3. Belangrijke ontwikkelingen projectprogramma’s 
 
De focus binnen het Mentorproject blijft nog altijd om leerlingen maximaal voor te bereiden op 
de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leer en sociale vaardigheden die de leerlingen in 
staat stellen om de overstap goed te kunnen maken en zich vervolgens ook staande te houden 
in die nieuwe omgeving. Gekeken naar de doelgroep die SKC bedient blijven vele van deze 
vaardigheden achter, omdat men onvoldoende wordt ondersteund vanuit thuis en vanuit de 
directe omgeving. Tegelijkertijd is de uitdaging om het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken voor de leerlingen zodat ze er met plezier aan werken. Een naschools programma 
vereist een fijnmazige mix van plezier en leren.  
 



Met de vorig jaar ingezette methodevernieuwing van het Mentorproject streeft SKC een 
methodiek na die bijdraagt aan de gestelde doelen binnen een context die matcht met de 
behoefte van leerlingen en de veranderende tijd en omgeving. De feedback van scholen, 
mentoren en gebruikers is hierin lijdend geweest. De vernieuwde methode borduurt voort op 
eerder gerealiseerde vernieuwingen zoals het thematisch werken, het gebruik van meer 
audiovisueel materiaal en hogere mate van interactiviteit. Ook de oudercomponent krijgt een 
meer structurele en praktische plek binnen d vernieuwde methodiek. Om de inhoud van de 
methodiek optimaal te verrijken heeft diverse samenwerkingen weten door te zetten in de 
vernieuwing van de methodiek. Zo is de samenwerking met het Nederlands Debat Instituut in 
het kader van debatteren leidend geweest in de vernieuwing van het thema “Laat je stem 
horen”. De methodiek die het NDI heeft ontwikkeld voor schooldebatteren is verwerkt in een 
vorm die past binnen de aanpak van het Mentorproject met duidelijke doelen die bijdragen aan 
een beter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
 

 
 
 
 
Het afgelopen schooljaar heeft SKC ook tet thema digitale vaardigheden weten te ontwikkelen 
als vaste module van het Mentorproject. Met het oog op de overstap naar het voortgezet 
onderwijs is er met specialisten een nauwgezet programma ontwikkeld dat leerlingen uit groep 
7 en 8 begeleidt volgens de kaders van het mentorproject in het opdoen van digitale 
vaardigheden. De methode behandelt voornamelijk de kansen en bedreigingen die gerelateerd 
zijn aan de vele digitale mogelijkheden die nu voor handen zijn en hoe leerlingen zich bewust 
worden van wat hun handelen uiteindelijk voor gevolgen kan hebben. De methode is zoals 
beschreven vanuit het theoretisch katern rijk aan audiovisueel materiaal en interactieve 
programmering.  
 
Zo ook is er een samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven waarin laaggeletterde 
moeders gedurende een traject van 20 weken wekelijks worden begeleid om hun 
schoolgaande kind beter te ondersteunen. Binnen dit programma, “Taal voor thuis”,  bestaat 
voor deze moeders de mogelijkheid om door te stromen naar een reguliere taalcursus, 



vrijwilligerswerk of betaald werk. Dit programma heeft het Mentorproject gebruikt om moeders 
van leerlingen op de Multatulischool een traject lang te begeleiden en ze extra te betrekken bij 
de activiteiten van het Mentorproject. Dit heeft enorm bijgedragen aan de ouderbetrokkenheid 
op deze school. De oudercomponent die door Stichting Lezen en Schrijven is ontwikkeld wordt 
door SKC gebruikt om het stukje ouderbetrokkenheid binnen het Mentorproject en bijvoorbeeld 
Rekenbuddy’s verder vorm te geven. 
 
Gedurende het afgelopen jaar is SKC ook een samenwerking aangegaan met 
verzekeringsmaatschappij ASR die gastlessen verzorgen voor leerlingen over het omgaan met 
geld. Ondersteunden aan deze lessen hebben zij ook een zakgeldspel ontwikkeld dat met de 
leerlingen in West is gespeeld in het kader van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs 
en het omgaan met geld. Leerlingen en scholen hebben daar enorm goed op gereageerd, met 
uiteindelijk het plan om “Omgaan met geld” als vast thema toe te voegen aan de methode van 
het Mentorproject. 
 
Al deze vernieuwingen hebben geresulteerd in het verder door ontwikkelen van de 
deskundigheidstrainingen. Samen met een aantal methodeontwikkelaars van de 
Talentenschool wordt dit proces uitgevoerd. Zo sluiten de trainingen uiteindelijk naadloos aan 
op de uitgewerkte methodieken en de algemene visie van de organisatie. 
 

 
 
 
In het kader van het jubileumjaar heeft SKC voor het eerst een debattoernooi georganiseerd 
voor de participerende leerlingen aan het Mentorproject. Het programma is samen met het 
Nederlands Debat Instituut ontwikkeld en volgens het format van het nationale Madurodam 
basisschool debattoernooi. Samen met meer dan 150 vrijwilligers en 20 scholen is SKC erin 
geslaagd een fantastisch toernooi te organiseren in de maand juni 2019 op College De Meer 
in Amsterdam Oost. 20 scholen hebben 8 weken lang geoefend met het thema debatteren uit 
het Mentorproject. Behalve dat het een goede voorbereiding is op het voortgezet onderwijs is, 
leren leerlingen zich op een leuke manier verplaatsten in standpunten van anderen wat 
uiteindelijk weer resulteert in democratisch burgerschap. Daarnaast wordt het thema erg talig 
aangebonden waardoor leerlingen meer woordenschat ontwikkelen en zich meer bezighouden 
met de actualiteiten. Op basis van de oefensessies vaardigt elke school een team uit van 6 
leerlingen die meedoen aan het lokaal toernooi. Deze twintig teams hebben het tegen elkaar 
opgenomen op het lokale toernooi onder begeleiding van een toernooiorganisatie bestaande 



uit medewerkers van SKC en het NDI, en ruim 20 vrijwilligs die als jury hebben gefungeerd. 
De vier beste teams hebben uit handen van de directeuren van SKC en het NDI een ticket 
overhandigd verkregen dat als entree geldt voor het nationale toernooi twee weken erna in 
Den Haag. Het was een geweldig succes dat ook de lokale media niet is ontgaan. Dit 
programma heeft het Mentorproject dusdanig verrijkt dat SKC dit ook de komende jaren zal 
organiseren. 
 

 
 
 
Behalve de vele mooie mijlpalen die SKC heeft bereikt blijft het feit dat we werken met kinderen 
uit zeer kwetsbare omgevingen. Dat is nog steeds te zien in het grensoverschrijdend 
problematisch gedrag dat kinderen vertonen. Dit lijkt, zoals eerder gesteld, een gevolg van een 
wijziging binnen het beleid betreffende ‘passend onderwijs’. Hierdoor is de route naar speciaal 
onderwijs minder toereikend en worden leerlingen met gedragsproblemen steeds vaker binnen 
het reguliere onderwijs opgevangen. Dit punt wordt ook door meerdere scholen aangemerkt. 
Tot onze spijt constateren we te vaak dat leerkrachten het niet meer zien zitten in leerlingen 
en dat zij soms aangeven blij te zijn als een desbetreffend kind groep 8 verlaat. Vanuit onze 
visie zou dit niet kunnen, anderzijds erkennen we de soms moeilijke omstandigheden waarin 
leerkrachten moeten werken. Kinderen die zich onvoldoende kunnen concentreren omdat er 
thuis van alles aan de hand is. Van armoede, tot echtscheidingen, tot excessief pestgedrag. 
 
Dit gegeven maakt dat de SKC zich binnen haar projectengamma nog meer dan ooit is gaan 
richten op de sociale vaardigheden, waarbij het creëren van orde en een optimale 
leeromgeving voorop staat. Tevens heeft SKC vaker dan wenselijk mentoraten vroegtijdig 
moeten afsluiten omdat de betreffende leerlingen toch niet meekomen in het groepsproces. 
Over de gehele linie blijft dat aantal nog steeds verwaarloosbaar, desondanks is ieder kind dat 
stopt er een te veel. Bovengenoemde problemen zijn op de ene school zichtbaarder dan op 
de andere school. Dat verschilt soms ook heel erg per lichting. Opvallend is soms dat de ene 
groep van dezelfde school veel meer afwijkend gedrag vertoont dan een andere groep. 
Daarom gebruiken wij nog steeds het beloning en correctiesysteem. Het systeem is een 
kaartensysteem waarbij positief gedrag bekrachtigd wordt (groene kaart) en negatief gedrag 



gecorrigeerd (gele kaart). Dit systeem sluit aan op de pedagogische visie van de SKC en is 
goed te combineren met de Vreedzame School. Ook dit jaar hebben wij dit systeem als erg 
zinvol ervaren. Over het algemeen had het een positief effect op de leerlingen. Ook de 
leerkrachten waren daar erg positief over, enkele scholen zijn met ons het gesprek aangegaan 
om het systeem ook tijdens hun reguliere lessen in te zetten. 
 
Het afgelopen schooljaar heeft SKC opnieuw gewerkt met schriftelijke enquêtes waarin de 
betrokken leerkrachten bevraagd worden over de kwaliteit van de projecten. Deze output 
tezamen met de inhoud van de tussentijdse en eindevaluaties stelt de SKC in staat om goed 
in te zien hoe de kwaliteit van de projecten ervaren wordt. De output van de schriftelijke 
enquêtes is zeer positief te benoemen. De enquêtes zijn ingegaan op drie aspecten: 
 

• De mate waarin het project goed georganiseerd is 
• De mate waarin vanuit het project goed gecommuniceerd wordt 
• De mate waarin de leerkrachten vooruitgang waarnemen 

 
De resultaten zijn eigenlijk vrij stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren. Ruim 80 % van 
de betrokken leerkrachten hebben de eerste twee aspecten met de hoogst mogelijke score 
beoordeeld, te noemen “goed”. Het derde aspect werd eveneens overwegend met goed en / 
of voldoende gewaardeerd. Enkele leerkrachten gaven aan dat zij niet in staat zijn op dit aspect 
een oordeel aan te koppelen om de vooruitgang moeilijk zichtbaar is of omdat men de 
resultaten niet toe kan dichten aan onze programma’s. 
 
Ook de samenwerking met de kennisinstellingen is het afgelopen jaar goed verlopen. De 
bestaande samenwerkingen zijn allen positief geëvalueerd. Binnen aan aantal opleidingen 
hebben zich wat wijzigingen voorgedaan. Zo is de stage binnen de SKC niet meer te matchen 
met de tweede en derdejaars opleidingen van SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Dit 
heeft te maken met een herinrichting van het curriculum. Aan de andere kant heeft de opleiding 
MWD (Maatschappelijk Werk & Dienstverlening) een prominentere rol gekregen binnen het 
stage-aanbod van de SKC omdat projecten als Rekenbuddy’s en Mijn Eerste Bijbaan beter 
aansluiten op deze opleiding.  
 
Tot slot heeft binnen het Mentorproject het thema “Beter weten, beter eten” veel meer 
aandacht gekregen. Dit in het kader van het stedelijke programma “Aanpak gezond gewicht 
Amsterdam”. Momenteel wordt er samen met de Moneyschool gewerkt aan een plan waarin 
gezond eten en duurzaam leven een prominentere plek krijgt binnen de methode van het 
Mentorproject. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 


