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Jaarverslag 2019  Stichting Huiswerkklas Oude Westen   
 
   
1. Inleiding 
In de Huiswerkklas Oude Westen komen scholieren om hun huiswerk te maken en  begeleiding te 

krijgen van deskundige vrijwilligers. Het gaat voornamelijk om scholieren uit het voortgezet 

onderwijs en de meesten komen uit de wijk (het Oude Westen). De Huiswerkklas biedt deze 

voorziening al meer dan 40 jaar aan de leerlingen en hun ouders. 

In dit jaarverslag verantwoorden we ons voorgenomen beleid uit het beleidsplan 2019. 

2. Stichting, bestuur en medewerkers 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 leden. Daarnaast werken er twee stafmedewerkers voor de 

huiswerkklas en zijn er ca. 20 vrijwilligers actief.  

Stafmedewerkers 

 Ilina Fernandes, coördinator Huiswerkklas VO: onder meer afstemming met vrijwilligers, 

ouders, leerlingen, administratie en toezicht tijdens onze openingstellingstijden  

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

uitvoering van het project 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.  

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 

 Mirjam van Tiel, bestuurslid: personeelsbeleid, financieel beleid 

Christiaan van Wijk adviseert het bestuur over juridische zaken. 

Kresten Reniers heeft in 2019 zijn jarenlange inzet voor het bestuur van de Huiswerkklas beëindigd. 
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3. Financiën 

De Stichting Huiswerkklas Oude Westen ontving voor het kalenderjaar 20191, voor de uitvoering van 

de begeleiding toezegging voor de volgende bijdragen: 

 

- € 19.000 van Radar Uitvoering WMO  

- € 10.000 van stichting Snickers - de Bruijn  (tevens resteerde uit 2018 nog een bedrag van 9.515 

euro dat we in 2019 aanwendden) 

- € 20.000 van stichting Sint Laurensfonds 

- € 20.000  van de gemeente Rotterdam (programma Couleur Locale 

Dit telt op naar € 78.515 euro voor dekking van onze kosten voor het jaar 2019. 

We vragen van leerlingen en hun ouders een bijdrage aan de kosten. In 2019 was het bedrag € 10 

euro hoger dan het jaar ervoor: € 60 per schooljaar voor het eerste kind uit een gezien en € 30 voor 

volgende kinderen uit een gezin. Met sommige gezinnen treffen we een betaalregeling, zodat ze de 

kosten gespreid kunnen betalen. Er zijn ook gevallen waarin we het inschrijfgeld kwijtschelden. Bij 

een deel van onze jongeren is thuis sprake van armoede.  

Met de bijdragen van de sponsoren konden we onze kosten dekken voor 2019. De cijfers worden in 

onze jaarrekening over 2019 gepubliceerd en geplaatst op onze nieuwe  website: 

www.huiswerkklasoudewesten.nl  

4. Huiswerkbegeleiding VO (Voortgezet onderwijs) 

Voor het leerjaar 2019/2020 hebben zich 79 leerlingen ingeschreven bij de Huiswerkklas. De 

leerlingen zijn afkomstig van verschillende schooltypen. Wat opvalt is dat in het afgelopen jaar het 

aantal HAVO-leerlingen is gestegen en het aandeel van leerlingen van het  VMBO/MAVO is gedaald in 

de Huiswerkklas. Een mogelijke verklaring hiervoor is  dat er in groep 8 van de basisschool meer 

adviezen worden gegeven voor HAVO dan door VMBO/ MAVO. 

De leerlingen maken hun huiswerk in de ‘stille ruimte’ en krijgen als ze vragen hebben, begeleiding in 

de begeleidingsruimte. Er is een weekrooster voor de vrijwilligers  waarmee we waarborgen dat er 

altijd ondersteuning geboden kan worden.  De ervaring dit jaar is dat leerlingen minder 

ondersteuningsvragen stellen dan voorgaande jaren. Dit is bediscussieerd met de vrijwilligers. 

Uitkomst is dat we het aanbod iets gaan aanpassen en leerlingen actiever helpen met het 

ontwikkelen van hun studievaardigheden. We gaan in 2020 de begeleiding nog verder  

differentiëren: 

HWK VO Basis: De leerlingen hebben een plek om zelfstandig te werken en worden gestimuleerd om 

in stilte aan hun huiswerk te werken. Als er specifieke vragen zijn,  helpen vrijwilligers hen hierbij. 

(4 x per week 2,5 uur, gedurende 40 weken).  

 

                                                           
1
 We werken met schooljaren dit betekent dat we soms een deel van een bedrag dat we voor/in een bepaald 

kalenderjaar ontvangen, in een ander kalenderjaar boeken. We zorgen er zo voor dat de bedragen in de juiste 
schooljaren aangewend kunnen worden. 

http://www.huiswerkklasoudewesten.nl/
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HWK VO Mentor:  Enkele ouders hebben aangegeven dat hun kinderen geen goede resultaten 

hebben op school en vragen hulp bij de planning van het huiswerk en voorbereiding van toetsen. 

Wekelijks stellen we gedurende twee middagen samen met leerlingen een planning op en bespreken 

we de studievoortgang. 

(2 x per week 2,5 uur, gedurende 40 weken). 

 

HWK VO Vak:  In overleg met de vrijwilligers zorgen we er voor dat we een aantal leerlingen wekelijks 

helpen met een bepaald vak, waar mogelijk in groepjes van 2 of 3 leerlingen. Vrijwilligers werken met 

de studieboeken van de leerlingen en bereiden zich met studiemateriaal voor op vakgerichte 

begeleiding. 

(1 x per week 2,5 uur, gedurende 40 weken). 

 

5. Huiswerkbegeleiding PO (Primair onderwijs) 
In september 2019 kreeg de pilot PO (schooljaar 2018/2019) na een positieve evaluatie met de 

scholen, de ouders en de kinderen een vervolg Radar Uitvoering WMO besloten de projectsubsidie te 

continueren. Op de Augustinusschool en op de Jan Prins School en op Willibrordschool begeleiden  

we kinderen van groep 8  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 besteden we aandacht aan taal en rekenen en is er ruimte voor huiswerkbegeleiding. Er zijn dus 

diverse modules in onze aanbodmix. Het aanbod passen we aan in overleg met de ouders en de 

school. Op de Augustinusschool richten we ons met name op het begeleiden bij het maken van 

huiswerk, taal en rekenen en bij Jan Prins en Willibrord (gecombineerde groep) komen vooral de 

sociale en studievaardigheden aan bod, die helpen bij een goede overstap naar het VO. 

Communicatie en samenwerking met de docenten van de basisscholen is aandachtspunt en verder te 

verbeteren.  

6. Huisvesting 
De Huiswerkklas komt sinds jaar en dag samen op het wijkplein in het pand van de Aktiegroep Oude 

Westen, Gaffelstraat 1- 3, 3014 RA Rotterdam (www.aktiegroepoudewesten.nl). De 

beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente Rotterdam heeft de Huiswerkklas gevraagd mee te 

denken over een centrale huisvestingslocatie waarin meerdere activiteiten voor jongeren in de wijk 

geconcentreerd kunnen worden. Dit heeft geleid tot een gesprek over praktische samenwerking met 

de Ruwe Diamant (groep 8) en de Powerklas in de Stadsdriehoek.   

De Huiswerkklas wil groter gaan wonen om meer aanbod voor jongeren in de wijk mogelijk te maken. 

Huiswerk maken, mentoraat en vakkundige ondersteuning vragen om meerdere ruimtes in één 

gebouw.  We zoeken ook een meer schoolse uitstraling en willen graag meer in eigen beheer 

uitvoeren en ‘eigen ruimtes’. Diverse locaties de Nieuwe Gaffel, de Augustinusschool en de 

Praktijkschool (LMC ) zijn in het najaar van 2019 bezocht.  In de eerste bestuursvergadering  van 2020 

is vervolgens besloten om te verhuizen naar Augustinusschool, St Jozefstraat 2-4. Een monumentaal 

schoolpand waarin de Stadsmarinier werkt en Albeda onderwijs verzorgt.  Dat stelt de Huiswerkklas 

ook in staat om samen te werken met Albeda als het gaat om de leerondersteuning aan MBO-

leerlingen. 

http://www.aktiegroepoudewesten.nl/
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7. Oude Westen Focuswijk 

Het Oude Westen is een Focuswijk van de gemeente Rotterdam als het gaat om veiligheid. 

Stadsmarinier Arwin Siermans probeert oplossingen te vinden die veiligheid en andere domeinen 

zoals zorg, onderwijs en gebiedsontwikkeling met elkaar verbinden.  

De Huiswerkklas heeft op 6 en 16 april 2019 deelgenomen aan gesprekken georganiseerd door de 

Stadsmarinier over wat een Focuswijk als het Oude Westen nodig heeft. Wij hebben daarbij de 

nadruk gelegd op samenwerking tussen burgers, instellingen, bedrijven en de overheid in de wijk.  

Voorzieningen voor jongeren zoals huiswerkbegeleiding maken wat ons betreft deel uit van het 

pedagogisch leerklimaat van de wijk.  

Zowel de Stadmarinier als de wijkmanager onderkennen de behoefte aan jeugdactiviteiten om voor 

een veilig klimaat te zorgen.  

8.  Jeugdbieb West 

In samenwerking met de Leeszaal (ook gevestigd in de wijk) is een Jeugdbibliotheek opgestart in het 

pand van de Aktiegroep (Jeugdbieb West). De jongeren van de Huiswerkklas kunnen er boeken lezen 

en lenen. De bibliotheek wordt gerund door vrijwilligers. Een van de medewerkers van de 

Huiswerkklas is ook vrijwilliger bij de Jeugdbibliotheek. Hierdoor is het mogelijk de jongeren direct te 

wijzen op het boekenaanbod en hen te helpen met kiezen. 

 

9.  Sponsoractie bedrijven 
Eind 2019 hebben we - voor het eerst - vlak voor kerst onze sponsoractie bij bedrijven aan de Nieuwe 

Binnenweg en West - Kruiskade uitgevoerd. Het was een goede ervaring om met ondernemers te 

spreken en de huiswerkklas onder de aandacht te brengen.  Bij ondernemers zijn we nog niet echt in 

beeld, zo blijkt. Enkele toezeggingen zijn gedaan. Serviceclub Quota heeft aangeboden om de 

Huiswerkklas te ondersteunen met een financiële actie (in 2020). 

10. Jeugdfaculteit 
Samenwerken met de Leeszaal in de Jeugdbibliotheek en met bedrijven in de wijk, zijn voorbeelden 

en ‘beginnetjes’ van wat we voor ogen hebben: het verbreden en versterken van het aanbod voor 

jongeren in de wijk, door het vormen van een netwerkorganisatie.  

De stip aan de horizon is de oprichting van een ‘Jeugdfaculteit’ in Rotterdam–Centrum waarin 

meerdere (brede) educatieve jongerenactiviteiten worden samengebracht (in een gezamenlijk 

gebouw) en er een centrum ontstaat dat actief naar de behoeften van jongeren kijkt en samen met 

ouders en jeugdinstanties activiteiten bedenkt en organiseert om de kansen van jongeren in onze 

wijk te verbeteren.   

11. Ontwikkeling van de Stichting 
De Huiswerkklas is sinds september 2018 een zelfstandige stichting. Prioriteit hebben gekregen bij de 

ontwikkeling van de stichting: 

- De uitvoering van de dagelijkse begeleiding 

- De coördinatie tussen bestuur, staf en vrijwilligers 

- Beleidsontwikkeling en organisatie 
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- De relaties met de gemeente en fondsen 

- De cyclus van begroten en verantwoorden  

- Communicatie extern (website) 

Aan professionaliserings- en personeelsbeleid zijn we nog niet goed toegekomen. De voornemens uit 

het beleidsplan 2019 zijn blijven liggen, voor vormgeving in 2020. 

Op 26 september hebben we in de Leeszaal een feest gegeven om ons zelfstandig bestaan te vieren 

met de jongeren, ouders, sponsoren en gemeente. Leuke optredens van de jongeren en een gevoel 

van samen zijn en met elkaar willen samenwerken waren bepalend voor de sfeer .  
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Bijlage 1 Facts en Figures 

Tabel 1.  Aantallen inschrijvingen leerlingen VO, MBO en HBO over vier leerjaren. 

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

Praktijkonderwijs 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 9 

MAVO/HAVO 14 7 8 5 

HAVO 20 19 17 18 

HAVO/VWO 10 16 20 21 

VWO/Atheneum 5 3 1 3 

MBO 4 2 5 2 

HBO 1 3 3 3 

Gymnasium 2 5 4 2 

 88 87 82 79 
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Tabel 2. Inschrijvingen per schooltype 

 

Tabel 3.  Bezoekers aan de Huiswerkklas  in leerjaar 2018/2019 

 Schooldagen Bezoekers Gemiddeld  

september 16 272 17,0 

oktober 15 309 20,6 

november 17 403 23,7 

december 12 210 17,5 

januari 16 298 18,6 

februari 12 217 18,1 

maart 
 
       11 

 

273 17,1 

april 12 178 11,9 

mei 15 214 14,3 

juni 15 228 15,2 
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