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AKROS: ISO gecertificeerd 

Kwaliteit in dienstverlening en organisatie 



Algemeen 

Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014 van Stichting AKROS 

Welzijn die wij u met trots presenteren.  

 

In dit verslag wordt gerapporteerd over: 

- Brede School ontwikkeling in samenhang met AKROS Kinderopvang 

- Projecten op het terrein van Taal en Jongeren 

 

Er wordt niet gerapporteerd over het uitvoeren van het welzijnswerk in de Alliantie die 

AKROS heeft samen met Combiwel sinds enkele jaren. Combiwel rapporteert hierover, 

want zij is penvoerder van dit werk, verricht in het kader van de opdracht van 

uitvoering van collectief welzijnswerk voor 23+ in stadsdeel West.  

 

Brede School ontwikkeling in samenhang met AKROS Kinderopvang 

o VVE oftewel Voor- en vroegschoolse educatie; 

o Inzet HBO coach; 

o Inzet oudercontactmedewerker; 

o BredeSchoolLoket en Talentmakelaar. 

 

VVE oftewel Voor- en vroegschoolse educatie.  

In 2014 kregen we, net als in voorgaande jaren, goede 

beoordelingen van de inspectie voor ons werk in de  

22 voorscholen en de VVE-locatie in kinderdagverblijf 

de Tuimelaar. De voorscholen van AKROS haalden op 

14 items de hoogste score (4) en kinderdagverblijf de 

Tuimelaar heeft op alle onderdelen een 3 gescoord. 

Dit is iets om trots op te zijn! 

 

Bij de voorscholen was het opbrengstgericht werken één van de speerpunten. De 

pedagogisch medewerkers stelden doelen voor de activiteiten en daagden de 

kinderen uit op een iets hoger ontwikkelingsniveau. Daarbij is niet uit het oog verloren 

dat peuters toch het meest leren van spelen in een uitdagende omgeving. 

 

Inzet HBO coach. 

De inzet van pedagogische coaches op de voorscholen werpt inmiddels zijn vruchten 

af. Zij dragen bij aan het verbeteren van het groepsmanagement, zij ondersteunen 

de pedagogisch medewerkers bij het maken van groepsplannen en het 

opbrengstgericht werken, en zij hebben een taak in de zorg voor “kinderen die 

opvallen”. Ook hier is een kwaliteitsstap gemaakt. 

 

Inzet Oudercontactmedewerker.  

De uitvoering van het VVE Thuis programma is inmiddels een van de belangrijkste 

werkzaamheden van de oudercontactmedewerkers. Dit programma, dat het 

educatief partnerschap van ouders bevordert, is in 2014 succesvol geïmplementeerd 

op alle voorscholen. VVE Thuis blijkt zo effectief te zijn dat het sinds september 2014 

ook aangeboden wordt aan ouders met kinderen op de vroegschool.  

Op de eerste landelijke bijeenkomst over VVE Thuis bij het NJI, in april dit jaar, werd 

een aantal uitkomsten van onderzoek naar VVE Thuis gepresenteerd die bevestigden 

Spelen in een uitdagende omgeving 



Maatwerk dat alle ouders past 

Ouders en kinderen beleven  

veel plezier aan NSA 

dat onze Oudercontactmedewerkers op een goed spoor zitten. Ook enquêtes onder 

ouders bevestigen getalsmatig het positieve beeld. 

 

De trend zet zich door dat steeds meer ouders die 

hoogopgeleid zijn, werken en een 

Nederlandstalige of gemengde achtergrond 

hebben de buurtscholen weten te vinden. Voor de 

oudercontactmedewerkers betekent dit dat zij 

maatwerk moeten bieden dat alle ouders past. 

Dat zij daarin zijn geslaagd blijkt uit het feit dat 

ouders die met zeer uiteenlopende achtergronden 

deelnamen aan diverse bijeenkomsten de onderlinge 

uitwisseling rond de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen zeer waardeerden. 

 

AKROS wil bijdragen aan een veilig en positief sociaal klimaat in de wijk en werkt mee 

aan het vormgeven van de Vreedzame Wijkaanpak. Aansluitend bij de “Vreedzame 

School” wordt gewerkt aan het aan elkaar vastknopen van de pedagogische milieus. 

Een aantal oudercontactmedewerkers is inmiddels getraind in de methodiek van de 

Vreedzame School.  

 

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is geïmplementeerd op de 

voorscholen en krijgt voortdurend aandacht tijdens overleggen met de pedagogisch 

medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn bijgeschoold in het signaleren van 

kindermishandeling, kennis over de gevolgen van daarvan, het gebruik van de 

meldcode en het voeren van oudergesprekken. 

 

BredeSchoolLoket en Talentmakelaar. 

De NaSchoolse Activiteiten hadden opnieuw te maken met 

een terugloop aan inschrijvingen. Waarschijnlijk had dit te 

maken met de verandering/digitalisering van 

inschrijvingsprocedures en de invoering van een 

ouderbijdrage. AKROS heeft in 2014 onderzoek laten doen 

naar de terugloop van deelname van vooral niet-westerse 

allochtone bewoners.  

Met een aantal verbeterpunten in de hand en een tendens 

naar weer meer aanmeldingen het laatste kwartaal wordt 

verder gewerkt om de NaSchoolse Activiteiten voor alle 

kinderen bereikbaar te houden. 

Een zeer positieve ontwikkeling is dat steeds meer ouders met en zonder specifieke 

vaardigheden  het leuk vinden om een specialist bij de NaSchoolse Activiteiten te 

ondersteunen of om onder begeleiding van AKROS zelf een NaSchoolse Activiteit te 

organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 



AKROS Taal 

Projecten op het terrein van Taal en Jongeren: 

o Jonge moeders; 

o Jongeren Doen; 

o Project Taal. 

 

Jonge moeders 

In 2014 voerde AKROS in opdracht van Dienst Werk en Inkomen (DWI) het Jonge 

moeders traject uit. Speciaal voor dit traject is AKROS de samenwerking aangegaan 

met Don Bosco en Ouder-en-KIndcentrum West. De voor deze groep ontwikkelde 

workshops over opvoeding werden door de moeders zeer gewaardeerd. 

Een substantieel aantal deelnemers is inmiddels doorgestroomd naar mbo- of hbo-

opleiding of werk. Helaas eindigt het project in voorjaar 2015. 

 

Jongeren doen 

Het ‘Jongeren Doen’ traject is één van de het meest succesvolle trajecten van 

AKROS Welzijn. 

In 2010 is AKROS gestart met het ‘Jongeren Doen’ traject in opdracht van de  Dienst 

werk en Inkomen (DWI) voor risicojongeren tussen 18-27 jaar met als doel terugkeer 

naar school of aan het werk.  

Dit traject is gericht op: 

o jongeren met een licht verstandelijke beperking of laaglerend vermogen; 

o jonge moeders; 

o dak- en thuisloze jongeren/ zwerfjongeren;  

o jongeren met een detentieverleden. 

Bij deze jongeren is er sprake van een schuldenproblematiek, huisvestingsproblemen 

en psychische  klachten. In totaal heeft DWI 195 jongeren  tijdens deze vier jaar 

bij AKROS aangemeld.  

In 2013 ontwikkelde AKROS in samenwerking met het ROC en de gastouderroute een 

incompany scholing ‘Helpende Zorg  en Welzijn’. Door dit traject heeft AKROS een 

groot netwerk opgebouwd met daarin diverse grote en kleine werkgevers zoals La 

Place, Albert Heijn, H&M, Computerloods, Etos en vele anderen. 

 

Vijftien jongeren hebben een diploma ‘Helpende welzijn’ niveau 2 behaald tijdens het 

traject. Een groot aantal van de jongeren is gestart met een MBO opleiding en vijf 

jongeren zijn doorgestroomd naar een HBO opleiding.  

In november 2014 is de laatste jongere uitgestroomd.  

 

Project Taal 

Ook in 2014 heeft AKROS Taal aandacht besteed aan 

de samenwerking met diverse organisaties zodat er 

naar elkaar kan worden doorverwezen als het gaat om 

taalvrijwilligers maar ook als het gaat om NT1 

vindplekken in de stad. 

 

AKROS heeft besloten om in 2014 zelfstandige inburgeraars 

actief te werven. Ook bleek dat oud cursisten vooral door een goede mond-tot-

mond reclame  

de werving van nieuwe cursisten een goede impuls hebben gegeven.  

AKROS beschouwt dit zeker ook als compliment. 



In de zomer van 2014 is AKROS tevens een nieuw project gestart “Een stap vooruit” 

gefinancierd door het Oranje Fonds en Stadsdeel West. Hierbij wordt gewerkt met de 

Piëzo-methodiek waarbij wensen en mogelijkheden van de deelnemer leidend zijn en 

mensen via verschillende niveaus de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen om 

volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Vanuit de praktijk van 

inburgeringscursisten bleek hieraan behoefte te zijn. Het project zal worden afgerond 

met een conferentie voor samenwerkingsorganisaties en toekomstige partners. 

 

ISO-gecertificeerd 

 

In 2014 heeft AKROS het ISO Keurmerk behaald en daar zijn wij trots op. Onze 

bedrijfsprocessen zijn op orde en wij werken zo optimaal mogelijk conform de PDCA 

cyclus. Ook het Keurmerk Blik op Werk Taal en Re-integratie is verlengd. Daarnaast zijn 

wij Calibris gecertificeerd. 

 

Tot slot: AKROS Welzijn heeft met de vele veranderingen binnen de organisatie en ook 

daarbuiten, een mooi jaar weten neer te zetten. Wij danken hier in het bijzonder onze 

medewerkers en de vrijwilligers voor. 

 

 


