
 

  



Samenvatting AKROS Welzijn  
Dit is de samenvatting van de jaarrapportage welzijn 2015. AKROS 
presenteert u de belangrijkste ontwikkelingen en activiteiten van AKROS 
Welzijn in 2015. 
 
Onder AKROS welzijn vallen vijf onderdelen, namelijk: 

• De voorscholen 
• Alles in 1 school 
• De oudercontactmedewerkers 
• De Bredetalentontwikkeling 
• Taal. 

Voorscholen 
Kinderen optimale ontwikkelkansen bieden is waar AKROS voor staat op 
de voorschool. Een uitdagende speel-leeromgeving, waarin peuters 
ontdekkend kunnen spelen en samenspelen is hierbij van cruciaal belang. 
De pedagogisch medewerkers zorgen elke dag voor een uitdagend 
programma waar elk kind tot zijn recht komt. Daarbij wisselen zij begeleide 
activiteiten en vrij spelen af. 
 
Taalaanbod voor peuters 
Het verrijken van de woordenschat en het gedifferentieerd aanbieden van 
taal in spel is een belangrijk aandachtsgebied op onze voorscholen. 
Op alle locaties wordt gewerkt met de methodiek “Met woorden in de weer” 
om de woordenschat van peuters te vergroten. In januari/februari heeft het 
assessment in praktijk en theorie plaatsgevonden. Bijna alle pedagogisch 
medewerkers hebben dit examen met succes afgerond, waarbij de 
assessor met name zeer positief was over de praktijk van het aanbod op 
de groepen.   
Inmiddels hebben tien locaties, inclusief de peutergroepen van 
kinderdagverblijf Tuimelaar deelgenomen aan de pilot Taal en VVE, een 
traject om de didactische vaardigheden van pedagogisch medewerkers op 
het gebied van taalontwikkeling te bevorderen. De pedagogisch 
medewerkers zijn individueel gecoacht, waarbij er vooraf persoonlijke 
leerdoelen zijn vastgesteld. Daarnaast hebben een pedagogisch coach en 
een leidinggevende deelgenomen aan de training coach Taal en VVE om 
een goede  borging te kunnen begeleiden.  
 

AKROS is zeer positief over deze pilot, omdat het de bewustwording van 
het werken vanuit taaldoelen heeft vergroot en er een directe koppeling 
wordt gemaakt naar het handelen van de pedagogisch medewerkers op de 
groep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pedagogisch coaches 
Vanaf augustus 2015 werken we met twee pedagogisch coaches voor 15 
groepen. De pedagogisch coaches kijken mee op de groep en de 
pedagogisch medewerkers kunnen met de coaches inhoudelijk over de 
uitvoering van hun werk praten. De pedagogisch coaches hebben op maat 
werk geleverd en gekeken naar de behoefte aan ondersteuning van de 
pedagogisch medewerkers. Dit wordt door de pedagogisch medewerkers 
als zeer positief ervaren. 
 
HBO-ers op de groep 
In 2014 zijn twee HBO-ers op de groep aangesteld. Het aantal HBO-ers op 
de groep is in 2015 uitgebreid van twee naar negen. Zij volgen allen de 
gemeentelijke module ‘HBO-er op de groep’. 
De HBO-er op de groep werkt naast een MBO-collega. De HBO-er heeft 
met name in het werken met groepsplannen en groepsmanagement extra 
verantwoordelijkheid. Ook het bewaken van de doorgaande lijn hoort bij 
haar taak. 
 
Opbrengstgericht werken 
Het opbrengstgericht werken met peuters aan de hand van een 
groepsplan was in 2015 een speerpunt. De pedagogisch medewerkers zijn 
ondersteund in het maken van een volledig groepsplan: het maken van 
clustergroepjes, het formuleren van groeps- en individuele doelen. Door 
inzet van pedagogisch coaches op de groepen is het bewustzijn dat 
doelen leidend zijn voor de gekozen activiteiten gemeengoed worden. De 
doelgerichte activiteiten worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. De 
ontwikkelbehoefte van ieder kind staat hierbij centraal. 
 
Samenwerking met de basisscholen 
Samenwerking met de basisscholen om een goede doorgaande lijn te 
realiseren is van groot belang. Door structurele overleggen, ‘warme’ 
overdracht van ieder kind, de jaarlijkse evaluaties en het gezamenlijk 
opstellen van ouder- en jaarwerkplannen kunnen we spreken van een 
intensieve samenwerking met de basisscholen. 
 
Zorg 

Het organiseren van de zorg rondom het jonge kind heeft bij AKROS een 
hoge prioriteit. De zorgcoördinator is op de hoogte van wat er rondom de 
zorg voor de peuters op de voorschool speelt.  

Dit houdt in dat de zorgcoördinator op de hoogte is van ‘kinderen die 
opvallen’ en betrokken wordt bij het opstarten van extra zorg rondom deze 
kinderen. De zorgcoördinator heeft met de verschillende OKC’s in 
stadsdeel West regelmatig contact over specifieke kinderen.   
Ook heeft zij contact met de ouder-kind adviseurs, die werkzaam zijn op de 
verschillende basisscholen.  
 
Culturele activiteiten 

De voorscholen ondernemen met de kinderen allerlei leuke uitstapjes. In 
het kader van de Nationale Voorleesdagen hebben alle voorscholen een 
bezoek gebracht aan de bibliotheek. Centraal stond het boek “Boer Boris 
gaat met vakantie”. 
In de maanden mei, juni en september hebben de peuters in kleine 
groepjes meegedaan aan proeflessen peuterdans. Door muziek en 
attributen werden zij meegenomen in een bewegingsspel rondom b.v. 
sterren en maan, vlinders en vogels. 
 
Tijdens de week van de alfabetisering 
is één van onze voorscholen bij de 
lancering van het boekje ‘Circus Woepi’ 
van Woezel en Pip in jeugdtheater de 
Krakeling geweest. Het boekje werd 
voorgelezen door Chantal Janzen, 
daarnaast was er een voorstelling met 
een circusdirecteur en een clown. Na 
afloop konden de kinderen zelf 
circustrucjes bedenken en doen en 
schminken. Ouders waren ook allemaal 
mee, kortom een fantastische dag. 
 
In samenwerking met MEMO (Memorabele Muziekmomenten) zijn er 
muziekfestivals georganiseerd op verschillende basisscholen. Hierbij zijn 
de voorscholen actief betrokken geweest en hebben kinderen met ouders 
deelgenomen aan alle muziekactiviteiten.  
De voorscholen werken elke maand met nieuwe thema’s, bij deze thema’s 
worden verschillende uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld bij het thema Kunst 
zijn zij naar het museum geweest, bij thema Verkeer is er een bezoek 
gebracht aan Schiphol en bij thema eten en drinken een bezoekje aan de 
warme bakker.  



Alles in 1 school 
In 2015 zijn er met een aantal scholen van de schoolbesturen AWBR en 
ASKO stappen gezet omtrent het IKC oftewel de ‘Alles in 1 school’.  Een 
‘Alles in 1 school’ is een school waarbij onderwijs, kinderopvang en 
voorschool intensief samenwerken. Samen streven we naar een ‘Alles in 1 
school’ waarbij een doorgaande lijn is van 2,5 jaar tot 12 jaar en een 
aanbod van onderwijs/spelend leren/opvang/zinvolle vrijetijdsbesteding 
tussen 7.30 uur tot 18.30 uur.  
Pedagogische professionals in de ‘Alles in 1 school’ werken vanuit het 
belang van de kinderen, met kennis en expertise van verschillende 
disciplines.  
In 2016 zullen een aantal ‘Alles in 1 scholen’ officieel geopend worden. 

Oudercontactmedewerkers 
Ouderbetrokkenheid 
Het komen tot een gezamenlijke visie op educatief partnerschap met 
ouders door voor- en vroegschool is een belangrijk speerpunt bij AKROS. 
De oudercontactmedewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. In de wijk 
de Baarsjes zijn aan negen basisscholen en aan één kinderdagverblijf een 
oudercontactmedewerker verbonden. 
Het uitvoeren van het VVE thuisprogramma is een van de belangrijkste 
taken van de oudercontactmedewerkers geworden. Het programma wordt 
op alle voorscholen van AKROS en kinderdagverblijf Tuimelaar uitgevoerd. 
De ouders krijgen activiteiten om thuis uit te voeren aangereikt die 
aansluiten bij het thema op de groep.  
 
Het persoonlijke contact dat door de OCM-ers met de ouders wordt 
opgebouwd, vanaf de eerste kennismaking na plaatsing van hun kind, 
vormt de basis voor het succesvol werven en blijvend motiveren tot 
deelname aan VVE Thuis.                                                                               
Sinds 2015 maken de OCM-ers daarbij ook gebruik van een smartphone, 
o.a. om ouders te herinneren aan de VVE Thuisbijeenkomst. Daarnaast 
hebben verschillende VVE Thuisgroepen inmiddels een groepsapp, 
waarmee zij ervaringen uitwisselen, foto’s sturen van opdrachten die de 
kinderen gemaakt hebben, elkaar tips geven etc. De communicatie via de 
smartphones werkt goed om de betrokkenheid bij de ouders er in te 
houden. 
 

Themabijeenkomsten 
Naast VVE Thuis organiseren de OCM-ers themabijeenkomsten rond 
verschillende onderwerpen. Er worden zo vaak mogelijk onderwerpen 
gekozen die zowel voor ouders met jonge als met wat oudere kinderen 
interessant zijn. Op meerdere scholen hebben ouders deelgenomen aan 
een workshop EHBO voor kinderen, dit bleek een brede groep ouders erg 
aan te spreken. Om werkende ouders de kans te geven dit te volgen zijn 
er op verzoek van ouders ook avond bijeenkomsten georganiseerd, deze 
zijn goed bezocht. 
Preventie van overgewicht bij kinderen, aandacht voor gezonde voeding 
en beweging, is een onderwerp waar de OCM-ers zich in hun aanbod naar 
ouders al een paar jaar op richten. 
Dit doen zij o.a. door het organiseren van themabijeenkomsten, soms 
vanuit Jump-in, soms aansluitend bij Fresh in de les. 
 
Samenwerking ouder-kindadviseurs (OKA’s) 
Sinds januari 2015 zijn OKA’s werkzaam op de basisscholen. De 
oudercontactmedewerkers en de OKA’s werken regelmatig samen, denk 
daarbij aan de zorg rondom de kinderen en het geven van 
themabijeenkomsten. Ook kan de oudercontactmedewerker de 
verbindende schakel zijn tussen ouders en de OKA, zij signaleert vragen 
en verwijst door naar de OKA. 
 



Taalaanbod aan ouders 
Op de As Siddieq- en de Joop Westerweelschool is tot de zomervakantie 
door ouders enthousiast deelgenomen aan de lessen Taal en 
ouderbetrokkenheid. Op deze scholen wilden we graag het aanbod 
continueren, maar helaas bleek daar geen subsidie meer voor te zijn. 
AKROS taal heeft daarom in samenwerking met Vrouwen vooruit en 
Amsterdams Buurvrouwen Contact een taal & empowerment traject 
ontwikkeld. Het doel van dit traject is om vrouwen een stap verder te 
helpen in hun ontwikkeling en eventueel met (vrijwilligers)werk of een 
opleiding te starten. In 2016 gaat dit project van start. 

Bredetalentontwikkeling 
Het BredeSchoolLoket AKROS werkt samen met 10 basisscholen in wijk 
de Baarsjes in West. In 2015 namen 1254 kinderen deel aan de 
verschillende naschoolse activiteiten. Dat is 47% van de kinderen in wijk 
de Baarsjes. Het percentage deelnemende kinderen is gestegen van 39% 
in 2014 naar 47% in 2015. 
 
De naschoolse activiteiten zijn in te delen in 
de volgende talentgroepen: 

 Kunst & cultuur 

 Communicatie en media 

 Natuur en techniek 

 Sport en gezondheid 

 Beroepsoriëntatie en burgerschap 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Op de basisscholen Joop Westerweel en 
Rosa boekdrukker werd er afgelopen jaar 
ook Engelse les aangeboden. De Rosa Boekdrukker heeft ervoor gekozen 
een jaarcursus Engels aan te bieden voor de kinderen van groep 4 en 5. 
Op de Joop Westerweel wordt een jaarcursus aangeboden voor de 
groepen 1 t/m 4 en alle naschoolse activiteiten voor de groepen 1 t/m 4 
werden Engelstalig aangeboden. Van deze laatste activiteiten is een film 

gemaakt, deze kunt u bekijken op onze website. (http://www.akros-

amsterdam.nl/kinderen/naschoolse-activiteiten/) 
 
 

Samenwerking met scholen 
De meeste scholen geven aan NSA als verdiepende kennismaking met de 
verschillende talentgroepen belangrijk te vinden. Eind maart, begin april 
heeft AKROS met de individuele scholen het schooljaar geëvalueerd en is 
waar nodig de aanpak aangepast. Onderwerpen waren: Terugblik, het 
onderzoek, de enquête, conclusies en aanbevelingen BredeschoolLoket 
2014, continuïteit en wijzigingen aanpak 2015-2016.  
 
Ouderparticipatie 
Elke NSA-activiteit werd afgesloten met een eindpresentatie of inlooples, 
deze geven ouders en familie de gelegenheid te komen kijken bij de NSA-
activiteit. Deze momenten werden goed bezocht, vooral bij NSA van 
kinderen uit groep 1 tot en met 5.  
 
In 2015 waren ongeveer 26 moeders van de basisscholen de Joop 
Westerweel, de St. Jan en de Rosa Boekdrukker en As-Siddieq als 
vrijwilliger werkzaam om de NSA specialisten te ondersteunden. Dit waren 
veelal ouders die zich aan het oriënteren waren op hun toekomst, ouders 
met oudere kinderen die graag iets buiten de deur willen doen en ouders 
die vaker Nederlands willen spreken. 
 
Basisschool De Rosa Boekdrukker gaat nog een stapje verder in de 
ouderparticipatie. Zij hebben namelijk NSA Ouders aan Zet! ingekocht. De 
voorbereidingen met de ouders zijn eind 2015 gestart, de uitvoering met 
de kinderen ( 2 maal een serie van 8 lessen voor in totaal 32 kinderen ) is 
gestart in januari 2016. NSA Ouders aan Zet! Houdt in dat groepjes ouders 
zonder specifieke ervaring NSA organiseren. De ouders worden begeleid 
door de talentmakelaar,  ze volgen trainingen sociale competenties en ‘hoe 
geef ik een goede les’. 
 
Studieochtenden Sociale competenties 
Twee keer per jaar organiseert AKROS voor alle specialisten NSA en de 
vrijwilligers  een studieochtend. In 2015 waren de onderwerpen hiervan het 
creëren van een positief pedagogisch klimaat, methodisch werken, 
feedback geven en basisvaardigheden ontwikkelen met betrekking tot 
conflicthantering. 
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Vreedzame wijk 
Sinds 2015 heeft AKROS een interne trainer Vreedzame wijk. Zij gaat aan 
de slag met het trainen van alle medewerkers, vrijwilligers en specialisten 
NSA van AKROS, zodat we dezelfde taal spreken en elkaar aanspreken 
op een eenduidige manier (gedeelde normen en waarden). 
De vrijwilligers van de verschillende TSO’s en de pedagogisch 
medewerkers van de voorscholen Kwikstaart, Zeytouna en ’t Smurfje zijn 
in 2015 getraind. In 2016 zal aan de hand van een planning de rest van de 
organisatie getraind worden. 

AKROS Taal 
Inburgering 
AKROS voert sinds 2010 in opdracht van de gemeente Amsterdam 
inburgeringstrajecten uit in de stadsdelen West, Nieuw-West, Zuid en 
Centrum en beschikt in deze wijken over verschillende leslocaties. Ook in 
2015 beschikte AKROS over het ‘Blik op werk’-keurmerk. 
In 2015 zijn 51 zelfstandige inburgeraars gestart met een alfabetisering- of 
inburgeringstraject. Daarnaast zijn er 31 deelnemers vanuit de gemeente 
(Werk Participatie en Inkomen) geplaatst op een traject bij AKROS.  
Voor de verschillende projecten van AKROS taal hebben 30 vrijwilligers 
zich ingezet. 
 
Pilot Educatietrajecten alfabetiseren 
Begin 2015 heeft de gemeente zowel AKROS als S-ipi en  het ROC van 
Amsterdam uitgenodigd om mee te doen aan een pilot. In deze pilot heeft 
AKROS in samenwerking met de andere twee taalaanbieders educatieve 
trajecten ontwikkeld voor analfabeten; 

 Alfabetiseren & zelfredzaamheid 

 Alfabetiseren, administratie en gezondheid (AAG) 
Het was een uitdaging om voor deze pilot lesmateriaal en competenties te 
ontwikkelen voor onze doelgroep. 
In 2015 zijn er drie groepen Alfabetiseren, administratie en gezondheid 
gestart. 
 
Flankerend Taalbeleid West 
In 2015 heeft AKROS opnieuw in samenwerking met Combiwel subsidie 
van stadsdeel West gekregen voor flankerend taalbeleid in West.  
AKROS verzorgde de basistraining, workshops, supervisiebijeenkomsten 
en de stage van de taalvrijwilligers. 

In totaal is er in West één basistaaltraining gegeven. Uit de 
netwerkbijeenkomst voor taalvrijwilligers in West bleek dat er behoefte was 
aan themaworkshops en supervisie op de praktijk van taalvrijwilligers. 
AKROS heeft vijf workshops gegeven. Daarnaast heeft AKROS op twee 
plekken in de wijk supervisie georganiseerd voor vrijwilligers die taalles 
geven en vragen hebben over hun lespraktijk. 
 
Project Een Stap Vooruit 

In het project “Een Stap Vooruit” werkt AKROS met de PiëzoMethodiek om 
te onderzoeken of de PiëzoMethodiek geschikt is  om kwetsbare (nieuwe) 
Amsterdammers te helpen. Ondanks de vele voorzieningen in de wijk 
voelen deze ‘nieuwe’ Amsterdammers zich niet veilig genoeg om daar 
gebruik van te maken. Het project “Een Stap Vooruit” wil een brug slaan en 
deze doelgroep weerbaarder maken zodat zij verder kunnen met het 
opbouwen van een leven in de Amsterdamse samenleving. Het project is 
afgerond met een conferentie voor samenwerkingsorganisaties en 
toekomstige partners, waarin de resultaten van de pilot werden 
gepresenteerd. Het project werd gefinancierd door het Oranje Fonds en 
Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam. 
 

 

 

 

 

Tot slot 
AKROS kijkt terug op een mooi jaar met veel hoogtepunten, waar we trots 
op kunnen zijn. In 2016 zetten we deze nieuwe ontwikkeling voort,  
projecten die ontwikkeld zijn in 2015 zullen in 2016 van start gaan. We 
willen de medewerkers en vrijwilligers bedanken die elke dag met veel 
enthousiasme en inzet klaar staan om de mensen in de wijk te helpen en 
ondersteunen bij hun ontwikkeling.  
AKROS zorgt ook in 2016 voor deze kansen voor iedereen. 


