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Jaarverslag 2018 Stichting Huiswerkklas Oude Westen   
 
   
1. Inleiding 
In de Huiswerkklas Oude Westen komen  - vooral middelbare - scholierenuit de wijk om hun 

huiswerk te maken. Ze  worden bij de Huiswerkklas begeleid door deskundige vrijwilligers. De 

Huiswerkklas biedt deze voorziening al meer dan 40 jaar aan de bewoners van het Oude Westen en 

voorziet duidelijk in een grote behoefte. Ten eerste biedt het een plek waar scholieren in alle rust 

kunnen werken aan het plannen en maken van hun huiswerk. In de tweede plaats biedt de 

Huiswerkklas goede begeleiding op specifieke vakken en is daarmee een alternatief voor 

commerciële, schoolgebonden huiswerkbegeleiding die vaak te duur is en weinig  één-op-één  

begeleiding biedt. De Huiswerkklas levert daarmee een bijdrage aan gelijke kansen in het voortgezet  

en basisonderwijs. Ten derde werkt de Huiswerkklas wijk- en buurtgebonden en waardoor niet alleen 

de jongeren laagdrempelig worden bereikt, maar ook hun ouders. Daarmee ondersteunt de 

huiswerkklas ook het pedagogisch klimaat in de wijk.  Ons uitgangspunt is: it takes a village to raise a 

child. In de vierde plaats is de Huiswerkklas Oude Westen een plek waar jongeren gezien worden.  

Jongeren ontmoeten in het gebouw allerlei andere betrokken buurtbewoners. Jong en oud maakt  er 

gebruik van. We kweken zo vertrouwdheid en samenhang in de buurt. 

2. Stichting, bestuur en medewerkers 
Sinds 28 september 2018 is de Stichting Huiswerkklas Oude Westen  een zelfstandige stichting. 

Daarvoor opereerden we meer dan 40 jaar onder de vleugels van Aktiegroep Oude Westen. We zijn 

daar nu ook nog gehuisvest. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Daarnaast werken er twee 

stafmedewerkers voor de huiswerkklas en werken we met ca. 20 vrijwilligers. 

Bestuur 

 Christof Wielemaker, voorzitter: fonds- en subsidiewerving, relatiebeheer 

 Hugo Hopstaken , secretaris: beleid, lobby en netwerken 

 Mavis van Elshout, penningmeester: financiële administratie   

 Cleo Dieteren, bestuurslid: communicatie, marketing  

 Kresten Reniers, bestuurslid: personeelsbeleid, financieel beleid1 

Stafmedewerkers 

 Ilina Fernandes, coördinator Huiswerkklas Voortgezet Onderwijs (VO): onder meer 

afstemming met vrijwilligers, ouders, leerlingen, administratie en toezicht tijdens onze 

openingstellingstijden  

 Deniz Demir, stafmedewerker: begeleiding VO leerlingen tijdens onze openstellingstijden en 

en uitvoering van het project Primair Onderwijs (PO)op de aangesloten basisscholen. 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers ondersteunen de VO-leerlingen  bij het maken van hun huiswerk. Elke vrijwilliger is 

thuis in tenminste twee van de VO-vakken. In 2018 waren er meer dan 20 vrijwilligers actief. 

                                                           
1
 Voor Kresten Reniers is in 2019 Mirjam van Tiel in de plaats gekomen 
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3. Financiën 
De Stichting Huiswerkklas Oude Westen ontvangt voor 2018 een bijdrage van Radar Uitvoering 

WMO. De hoogte van deze bijdrage was € 55.000]. Daarnaast ontving de Huiswerkklas een bijdrage 

van WMO Radar voor een pilot met het basisonderwijs (het PO-project). De hoogte van deze bijdrage 

was € 9.000 waarvan de helft in 2019 gebruikt (en geboekt) is. Ook is voor 2018 een bijdrage 

ontvangen van Fonds Snickers - de Bruijn (€ 10.000) om de overgang naar een zelfstandige stichting 

mogelijk te maken, extra openingstelling te kunnen bekostigen, een eigen  website te kunnen 

ontwikkelen en feestelijke manifestatie te kunnen organiseren in de wijk. 

In 2018 vragen we van leerlingen en hun ouders een bijdrage: € 50 per schooljaar voor het eerste 

kind uit een gezien en € 25 voor volgende kinderen uit een gezin. Met sommige gezinnen treffen we 

een betaalregeling, zodat ze de kosten gespreid kunnen betalen. Totale baten uit leerlingenbijdragen 

zijn in 2018 zijn € 2.975 voor inschrijfgeld en nog € 615  aan eigen bijdragen voor de uitjes die we met 

de leerlingen ondernemen. Hiermee kunnen we onze kosten dekken voor 2018. De cijfers hebben we 

in de jaarrekening 2018 gepubliceerd. 

Radar Uitvoering WMO heeft medio 2018 aangegeven geen structurele subsidie meer te kunnen 

verstrekken vanaf 1 januar1 2019. Dit gegeven is voor het bestuur aanleiding geweest om zowel bij 

fondsen als bij de gemeente Rotterdam financiering aan te vragen.  We hebben een nieuw 

beleidsplan gemaakt voor 2019 te helpen om de noodzakelijke nieuwe financiële partners te vinden. 

We zetten in op  gemengde bekostiging, vanuit overheid, fondsen en  ouders. We hebben ook 

plannen het  lokale bedrijfsleven hierbij te betrekken. 

Onze inspanningen om fondsen te werven heeft eind 2018 geleid tot ontvangst van een groot deel 

van de middelen, geoormerkt voor 2019, die we voor 2019 nodig hadden. In 2019 zijn daar nog 

enkele bedragen bijgekomen.  

Wij ontvingen toekenningen voor 2019 van: 

Radar Uitvoering WMO  € 10.000 
Gemeente Rotterdam  € 20.000 
Fonds Snickers - de Bruijn  € 10.000 
Sint Laurensfonds   € 20.000 
Van Leeuwen van Lignac Stichting € 15.000 
 

4. Huiswerkbegeleiding VO (Voortgezet onderwijs) 
Voor het leerjaar 2018/2019 hebben zich 79 jongeren ingeschreven bij de Huiswerkklas. Dit aantal 

ligt iets lager dan het voorgaand leerjaar 2017/2018 toen er 82 jongeren zich inschreven. Dit is voor 

het bestuur aanleiding geweest om een onderzoek te doen bij de (voormalige) deelnemers om te 

bekijken of ons aanbod nog voldoende aansluit op hun wensen. In een nadere analyse van de 

inschrijvingen blijkt dat met name VMBO-tl (MAVO) en de MAVO/HAVO leerlingen in aantal 

teruggelopen zijn.  Nadere analyse van de opkomstcijfers laat zien dat de opkomst al jaren 

achterheen dezelfde trend laat zien: tot en met december van een schooljaar is de opkomst hoog en 

stijgende, daarna zakt het bezoek  wat in. 
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Door de fondsbijdrage van Snickers – De Bruijn voor 2018 hebben we de openingstijden met een half 

uur verlengd. De huiswerkklas is vier dagen per week (maandag tot en met donderdag) open van 

16.00 uur tot 18.30 uur. Wij voorzien daarmee in de wens van jongeren die graag wat langer bij ons 

komen. 

De Huiswerkklas ondersteunt jongeren bij hun huiswerk. Jongeren zeggen dat ze zonder die 

begeleiding minder resultaat zouden boeken. Wij zien dat de aandacht, de begeleiding en de 

faciliteiten, die wij bieden, positief bijdragen aan het studieresultaat van de jongeren. Als het gaat 

om het schooljaar 2017-2018 dan zien we de volgende resultaten: 

- van de 9 MAVO-examenkandidaten zijn er 6 geslaagd; 
- van de 4 HAVO-examenkandidaten zijn er 4 geslaagd; 
- van de overig leerlingen zijn er twee blijven zitten.  
  
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er de volgende resultaten: 
- van de 7 MAVO-examenkandidaten, zijn er 6 geslaagd; 
- van de 2 HAVO-examenkandidaten is er 1 geslaagd; 
- de  VWO-examenkandidaat is geslaagd; 
- van de overige leerlingen zijn er 8 blijven zitten en zijn er 6 van HAVO naar MAVO teruggeplaatst; 
- één leerling is doorgestroomd van 1 HAVO naar 2 VWO.  
 
In 2018 is de Huiswerkklas benaderd door het wijkteam. Het wijkteam privéhulp voor een zoon van 
een cliënt. De jongen kon niet in een klas werken, omdat hij snel afgeleid werd. Hij stond heel slecht 
voor het vak Frans. Een van onze vrijwilligers heeft dit opgepakt. De jongen mocht uiteindelijk over 
omdat hij zijn huiswerk beter in orde had en meer initiatief nam op school na de begeleiding. 
 
Om de sfeer in de Huiswerkklas en onderlinge band tussen de jongeren te stimuleren, ondernemen 
we uitjes met de leerlingen.  In 2018 zijn de jongeren naar de Efteling en naar de bioscoop geweest. 
 

5. Huiswerkbegeleiding PO (Primair onderwijs) 
In september 2018 zijn we gestart met de pilot PO met basisscholen in het centrum. Op de 

Augustinus school en op de Jan Prins school en de Willibrord school hebben we in totaal 16 kinderen 

van groep 8 begeleid op weg naar het VO. Onze focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden die 

leerlingen in het VO nodig hebben zoals plannen, huiswerk maken, examens voorbereiden etc. Ook 

wordt aandacht gegeven aan taal en rekenen en is er ruimte voor huiswerkbegeleiding. Er zijn dus 

diverse modules in onze aanbodmix.  

De pilot is positief geëvalueerd door de scholen (en door de kinderen) en wordt daarom in 

2019/2020  voortgezet. Hierbij kunnen scholen meedenken over de keuze die voor een bepaalde 

school maken uit onze aanbodmix. Radar Uitvoering WMO zal ook deze voortzetting bekostigen. 
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Bijlage 1 Facts en Figures 

Aantallen inschrijvingen 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Praktijk 0 0 1 1 

VMBO-basis LWOO 3 0 0 1 

VMBO-basis 1 2 2 4 

VMBO-kader 4 9 11 10 

VMBO-G/T 7 2 1 0 

MAVO 19 24 14 8 

MAVO/HAVO 14 7 8 5 

HAVO 20 19 17 18 

HAVO/VWO 10 16 20 21 

VWO/Atheneum 5 3 1 3 

Gymnasium 2 5 4 2 

MBO 
 

4 3 3 3 

HBO 

 
1 3 3 3 

 90 93 85 79 
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Trends inschrijvingen naar schooltype 

 

De daling in de afgelopen 4 schooljaren zit vooral in de groep leerlingen van MAVO & MAVO/HAVO 

(van totaal 33 naar 13 in 4 jaar). Er is een stijging in de groep VMBO kader en VMBO basis (van 4 naar 

10 en van 0 naar 4 respectievelijk). 
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Opkomst: gemiddeld aantal leerlingen per dag (per maand) 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

augustus 15,0 14,0 10,5 - 

september 24,3 20,8 19,2 17,0 

oktober 30,6 29,7 23,0 20,6 

november 35,2 27,3 22,0 23,7 

december 32,7 23,6 23,2 17,5 

januari 25,5 24,1 22,9 18,6 

februari 26,7 19,9 23,5 18,1 

maart 23,2 20,6 24,3 17,1 

april 21,6 20,2 20,7 11,9 

mei 19,9 17,6 13,6 16,8 

juni 17,7 12,3 13,6 15,2 

 

Herkomst leerlingen naar school (top 10, gemeten over 5 jaar) 

SCHOOL AANDEEL 

Wolfert College 12% 

Lucia Petrus Mavo 12% 

Carre College Rotterdam 7% 

Lyceum Rotterdam 7% 

Montessori Lyceum 6% 

Hildegardis Mavo 6% 

Wolfert Tweetalig 6% 

Cosmicus / Lyceum Kralingen 5% 

Zadkine 4% 

Libanon Lyceum 3% 
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Herkomst leerlingen naar school (binnen gemeente Rotterdam) 

 
NB. Hier valt op dat leerlingen van het Wolfert met drie verschillende schooltypen een flink aandeel 

vormen van de Huiswerkklas (bij elkaar 20%). Ook van Lucia Petrus Mavo komt een flink aantal. 

Op basis van 5 jaar gegevens zien we dat iets meer dan 100 leerlingen in die periode op scholen 

zitten die verder weg liggen van het Oude Westen.  

 


