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Voorwoord

Samen op weg naar een  
mooie toekomst

Met dat doel voor ogen begonnen we het jaar 
2019!  Met direct in januari de lancering van ons
nieuwe, innovatieve project: De Boekfiets! 
Waarmee we kinderen én ouders op verschillende 
plekken laten ervaren hoe leuk voorlezen en taal is!

Een ander memorabel moment voor Aanzet 
was de feestelijke bijeenkomst op 9-9-2019 in de 
Stadsgehoorzaal van Vlaardingen om te vieren dat 
we precies 10 jaar geleden als organisatie de naam 
Stichting Aanzet zijn gaan voeren.
Een organisatie die overigens al sinds de jaren 
80 een belangrijke rol in het educatieve en 
maatschappelijk veld speelt. We kijken met veel 
plezier terug op deze middag en avond, waarbij 
zoveel betrokkenen aanwezig waren.

Aanzet is een flexibele en laagdrempelige 
organisatie en heeft daardoor een groot 
bereik bij diverse doelgroepen. Wij hebben 
in de loop der jaren, mede dankzij een stabiel 
en divers medewerkersbestand, een sterke 

Samen Leren en met Preventief op Maat voor de 
vernieuwing van het programma Opvoeden & Zo. 

Vakmanschap in een lerende 
organisatie
We zijn blij met de samenwerking met onze 
stagiaires van de Hogeschool Rotterdam, 
InHolland, De Haagse Hogeschool en Driestar 
Hogeschool. Binnen een leerwerkgemeenschap 
waarin Aanzet, studenten en docenten van 
de Hogeschool samenwerken, vindt er een 
uitwisseling van (wetenschappelijke) kennis en 
ervaring tussen opleiding en praktijk plaats. Dat 
houdt ons scherp!

Met de enthousiaste inzet van ‘Aanzetters’, 
stagiaires én vrijwilligers is er in 2019 veel 
werk verzet. Zo is Aanzet én in Vlaardingen 
én in Maassluis én in Schiedam de organisatie 
die ervoor zorgt dat jonge kinderen met een 
mogelijke taalachterstand naar een vorm van 
voorschoolse educatie gaan. En met succes! Onze 
peuterconsulenten bereiken gemiddeld 98% van 
de ouders van deze kinderen en helpen zo nodig 
met het inschrijven bij een voorziening voor Voor- 
en Vroegschoolse Educatie (VVE). 

Producten en diensten op maat
In 2019 rolden we ook het Peuterlab uit naar (bijna) 
alle peuterspeelzalen in Vlaardingen. Een geweldig 
mooie en leuke activiteit, waar kinderen én ouders 
samen aan de slag gaan.

Bij de VoorleesExpress in Vlaardingen en Schiedam 
waren ruim 75(!) vrijwilligers namens Aanzet 
actief. Zij bezochten gezinnen, brachten daar het 
voorleesplezier in huis en maakten het verschil 
voor de kinderen! 

Peuterconsulenten, De Boekfiets, het Peuterlab 
en de VoorleesExpress: zomaar wat voorbeelden 
van activiteiten waarmee we de ouders bereiken 
en betrekken bij de schoolloopbaan van hun 
kind! En waarmee we inspelen op thema’s als 
laaggeletterdheid, ouderbetrokkenheid en 
taalontwikkeling. Zo vergroten we de ontwikkel- 
en onderwijskansen van kinderen. Zodat kinderen 
een mooie toekomst tegemoet gaan!

Profilering en zichtbaarheid
Aanzet heeft een breed aanbod voor verschillende 
doelgroepen, dat we via een nieuwe huisstijl en 
website, social media én dit jaarverslag naar buiten 
brengen.

Ik wens u veel plezier met het lezen van dit 
jaarverslag, dat een mooi beeld geeft van de wijze 
waarop we samen op weg zijn gegaan naar een 
mooie toekomst voor alle kinderen.
Tot slot dank aan de financiers, de gemeenten in 
de regio, onze trouwe fondsen en onze groeiende 
groep vrijwilligers.

Marry Broek
directeur Stichting Aanzet

vertrouwensband met onze doelgroepen kunnen 
opbouwen. We zijn zichtbaar, dichtbij en makkelijk 
aanspreekbaar. 

Voor de periode 2019-2022 hebben we onze 
ambities geformuleerd en omschreven in het 
strategisch plan.

Samenwerken en verbinden
Aanzet is een organisatie die de samenwerking 
zoekt. Want: alleen ga je misschien sneller, 
samen kom je verder! We prijzen ons gelukkig 
met de goede samenwerking met gemeentes, 
schoolbesturen, scholen, IKC’s, voorschoolse 
voorzieningen, bibliotheken, logopedisten, 
Centra voor Jeugd en Gezin, de wijkcentra, sociale 
wijkteams, Vluchtelingenwerk en nog vele andere 
maatschappelijke partners. De samenwerking 
met organisaties beperkt zich allang niet meer tot 
Vlaardingen; ook in Maassluis en Schiedam speelt 
Aanzet haar rol in het maatschappelijke speelveld. 
Investeren in de ontwikkeling van kinderen en 
ouders kent immers geen gemeentegrenzen.

Ook landelijk zoeken we de samenwerking 
met partners, zoals met Bureau Frontlijn van 
de gemeente Rotterdam voor het programma 

Een impressie van het 10-jarig jubileumfeest op 09-09-2019
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Samenwerkingspartners Donateurs en sponsors

We nemen deel aan:
 Bondgenootschap basisvaardigheden in Vlaardingen
 Vlaardings sportakkoord
 Alliantie Kinderarmoede
 Jongeren op Gezond Gewicht Vlaardingen 
 Thematafels Veerkracht en Opgroeien 

Hoofdredactie 
Stichting Aanzet 

Vormgeving 
The MindOffice

Tekst 
Stichting Aanzet 

Copyright 
Stichting Aanzet, 
april 2019

Van Beethovensingel 126
3133 EA Vlaardingen
010 - 23 22 111
info@stichtingaanzet.nl

www.stichtingaanzet.nl

Colofon
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Aanzet voor ouders en kinderen Instapje / Opstapje

Aanzet heeft een breed aanbod van activiteiten en programma’s voor 
taalstimulering en opvoedings- en onderwijsondersteuning voor ouders 
en kinderen. Van spelontwikkeling bij hele jonge kinderen, het stimuleren 
van taalvaardigheid bij peuters, de VoorleesExpress en Samen Leren, 
opvoedingsondersteuning en coaching, de Vlaardingse Zomerschool tot 
een oudercursus over de puberteit. Samen met ouders vergroten we de 
ontwikkel- en onderwijskansen van kinderen zodat zij hun talenten kunnen 
ontdekken en benutten. Met het oog op een mooie toekomst!

Mijn kind wil 
niet naar huis. 
Hij kan nu beter omgaan 
met andere kinderen en 
volwassenen en hij heeft 
veel plezier

Ik wil geen 
bijeenkomst missen. 
Het is zo leuk hier.

Met Instapje en Opstapje willen we spelenderwijs een goede ouder-kind 
interactie ontwikkelen. Instapje (vanaf 1 jaar) en Opstapje (vanaf 1,5 jaar) 
zijn eenjarige programma’s, bedoeld voor kinderen en ouders uit moeilijk 
bereikbare of geïsoleerde gezinnen. 

De programma’s zijn laagdrempelig. De ouders 
spelen onder leiding van een consulent samen 
met hun kinderen. Ouders doen ervaring op 
met activiteiten en zien de resultaten in de 
ontwikkeling van hun kind.

Waarom Instapje/Opstapje? 
  om peuters met een VVE indicatie toe te leiden  

 naar de peuteropvang;
  om kinderen voor te bereiden op  

de peuteropvang; 
  om onderwijskansen van peuters met een VVE 

indicatie te vergroten;
  om ouders bewuster te maken van hun rol in 

de opvoeding en het onderwijs van  
hun kinderen;

  om de kwaliteit van de interactie tussen ouder 
en kind te optimaliseren;

  om de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen 
van ouders te vergroten; 

  om het netwerk van ouders te vergroten;
  om (indien nodig) ouders bij bepaalde signalen 

door te verwijzen naar instanties  
in Vlaardingen.

Resultaten 
In de wekelijkse evaluatie en bij de eindevaluatie 
hebben ouders aangegeven, dat hun kinderen nu:
  een grotere woordenschat hebben in het 

Nederlands;
  meer praten en zich beter verstaanbaar maken;
  meer vragen stellen en antwoord op  

vragen geven;
  beter luisteren naar verhaaltjes of meer  

boekjes lezen;
  een eenvoudig verhaal na kunnen vertellen aan 

de hand van een plaatjesboek.

Ook hebben ouders aangegeven dat zij:
  hun kinderen hebben aangemeld bij een 

VVE-locatie;
  meer aandacht aan hun kinderen geven;
  bewuster zijn geworden in het omgaan met 

meertalig opvoeden;
  meer gaan praten en zingen met hun kind;
  een groter netwerk hebben opgebouwd.

Opstapje is erkend als goed onderbouwde 
interventie en als zodanig opgenomen in 
de databank effectieve interventies van het 
Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

kinderen en ouders70bijeenkomsten35
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LiftjeLeven Voorlichting@huis

Liftjeleven is een actieprogramma 
voor gezinnen die meer greep 
willen krijgen op hun leven: op 
financieel gebied, op het gebied van 
gezondheid en welzijn én op het 
gebied van een duurzaam milieu.

Voorlichting@huis is een laagdrempelige manier om met ouders in gesprek 
te gaan over opvoedkwesties. Iedere bijeenkomst kent een ander publiek en 
vindt in een andere huiskamer plaats.

Deelnemers werken aan thema’s die voor hen 
zelf belangrijk zijn. Alle deelnemers – inclusief de 
begeleiders – leggen zichzelf taken en huiswerk 
op en geven elkaar feedback en tips bij het 
realiseren van concrete doelen. Een groep bestaat 
uit ongeveer acht personen en komt elke week 
bij elkaar met een speciaal getrainde begeleider. 
Omdat men snel resultaat ziet, blijft het leuk om 
mee te doen. Door het vergroten van het ‘kapitaal’ 
van de ouders nemen ontwikkelingskansen van 
kinderen toe. De aanpak is ook geschikt voor 
laaggeletterden.

De tien werkzame elementen 
  de geïntegreerde aanpak van de drie pijlers: 

geld, groen, gezond; 
  de positieve benadering; 
  werken aan oplossingen in plaats van 

verwerken van problemen; 
  wensen en behoeften van deelnemers staan 

centraal; 
  het programma is concreet, praktisch, met snel 

resultaat; 
   er wordt gewerkt in een veilige, vrolijke 

omgeving; 
  zelfregie van de deelnemers; 
  deelnemers versterken eigen kracht en 

zelfvertrouwen;
  uitwisseling en samenwerking, in een bij 

voorkeur gemêleerde groep; 
   begeleiders zijn ook deelnemers; geen 

onderscheid tussen hulpvrager en hulpgever/
leraar en leerling.  

“Eén op de zes Vlaardingse kinderen groeit op in armoede. Dat is bovengemiddeld veel: landelijk 
gaat het om één op de tien kinderen. Onderzoekers van kennisinstituut Movisie spreken van een 
‘fors’ aantal. Het kennisinstituut nam Vlaardingen onder de loep, omdat de gemeenteraad zich 
moet uitspreken over het armoedebeleid. Het stadsbestuur stelt dat het onderzoek kan helpen 
bij het voeren van een debat. Het is niet duidelijk waarom juist in Vlaardingen zoveel kinderen 
in armoede opgroeien. Wel constateert Movisie dat het voor problemen zorgt: spanningen 
binnen het gezin kunnen de ontwikkeling van een kind remmen. Zo kan geldgebrek bijvoorbeeld 
leiden tot kindermishandeling. Volgens de onderzoekers leeft 13,1 procent van de Vlaardingse 
huishoudens in armoede. Dat komt neer op zo’n 7500 personen.” 

(Bron: AD Waterweg, 27-6-19)

Met Voorlichting@huis bereiken we kwetsbare 
ouders die niet vanzelfsprekend met hun vragen 
of problemen bij reguliere instellingen komen. 
De focus ligt op laagdrempelige en informele 
opvoedingsondersteuning en op informatie. 
Deelnemers krijgen handvatten aangeboden 
door een professional van het CJG en van 
Stichting Aanzet. Deze vorm van voorlichting is 
ter preventie van problemen in de opvoeding en/
of ontwikkeling van kinderen of om problemen 
op te lossen. We versterken de draagkracht en 
competenties van ouders en opvoeders. Met name 
nieuwkomers hebben veel baat bij deze specifieke 
manier van informatie, advies en ondersteuning.

Waarom doen we het?
Veel ouders met een lage sociaal economische 
status hebben het gevoel er alleen voor te 
staan met de opvoeding. Vaak gaat het om 
moeilijkheden die in een vroegtijdig stadium 
gemakkelijk te verhelpen zijn, maar die groter 
kunnen worden, wanneer niet tijdig wordt 
ingegrepen/geholpen. Doelen van deze 
voorlichtingen zijn:
   verbetering van het opvoedklimaat;
  versterken van de eigen kracht van ouders;
   voorkomen van opvoedproblemen;
  signaleren en doorverwijzen;
  een vertrouwensbasis creëren met 

professionals van het CJG;
  het netwerk van ouders vergroten;
 signaleren en doorverwijzen;
 toeleiding naar een VVE-voorziening.

In 2019 heb 
ik mijn eerste 
huiskamerbijeenkomst 
gedaan met een groep 
Somalische moeders 
over het onderwerp 
‘genotsmiddelen’. Een leuke 
middag met betrokken 
ouders waarin veel werd 
besproken. Voor 
herhaling vatbaar!

cursussen
Buurtpunt Groot Ambacht2 huiskamerbijeenkomsten

in Vlaardingen12cursus
IKC de Schakel1 doelgroep ouders73cursus

 Holy, Pax Christi Kerk1 etnische groepen14

deelnemers hebben de cursus afgerond32 grenzen stellen, tweetalig opvoeden, gezond eten en bewegen en genotsmiddelenOnderwerpen
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VoorleesExpress  
Vlaardingen en Schiedam

Stap in de VoorleesExpress en je taalontwikkeling krijgt een boost! De 
VoorleesExpress is bedoeld voor kinderen van twee tot en met acht jaar 
die een taalachterstand hebben of lijken te ontwikkelen. Twintig weken 
lang komt een vrijwilliger één uur per week bij de gezinnen thuis voorlezen 
en spelletjes spelen die de taalontwikkeling stimuleren. Natuurlijk is het 
voorleesuurtje ook gewoon erg leuk en gezellig. Het stimuleert de fantasie 
en zorgt voor ontspanning.

Een bezoek aan de bieb hoort er ook bij
Veel ouders weten niet dat de bibliotheek gratis 
is voor hun kinderen. Daarom brengt het gezin 
samen  met de voorlezer een bezoek aan de bieb. 
Ze krijgen een rondleiding en kunnen zich meteen 
inschrijven. 

Bijeenkomsten voor voorlezers
Aanzet investeerde in 2019 veel tijd en aandacht 
in de werving en begeleiding van vrijwilligers. 
Er werden vier bijeenkomsten georganiseerd, 
met als thema’s: ‘Interactief voorlezen en nieuw 
spelmateriaal’, ‘Opvoeden in twee culturen’ en 
‘De kracht van taal’. En een bijeenkomst in de 
bibliotheek met informatie over de projecten die 
de bibliotheek organiseert voor ouders en hun 
kinderen, inclusief een rondleiding. 
Tijdens de vier bijeenkomsten werden ook 
ervaringen gedeeld, knelpunten besproken 
en elkaar tips gegeven. Het uitwisselen van 
ervaringen en praktische tips werd als zeer 
waardevol ervaren.
Aanzet organiseerde daarnaast twee informele 
vrijwilligerscafés voor alle vrijwilligers.

We hebben goede contacten met 
vrijwilligersservicepunt KLIK in Vlaardingen en het 
Servicepunt Vrijwilligers in Schiedam.

gezinnen aangemeld96

gezinnen aangemeld46 gezinnen bezocht40 voorlezers30

voorlezers50gezinnen zijn bezocht70
Vlaardingen

Schiedam

Ik ga nu met mijn 
kinderen naar de 

bibliotheek

De Vlaardingse Zomerschool

In 2019 was de Vlaardingse Zomerschool voor de 
negende keer geopend. Het thema was  
‘Ontdek en Experimenteer’. 

Dertig enthousiaste leerlingen (negentien uit 
groep 8 van het basisonderwijs en elf uit klas 
1 van het voortgezet onderwijs) volgden van 
19 tot en met 28 augustus 2019 een educatief 
ochtendprogramma en een avontuurlijk, cultureel 
en sportief middagprogramma

Meedoen aan de Vlaardingse Zomerschool is gratis 
voor leerlingen. Dankzij sponsoren en partners. 
In april hadden we het maximale aantal van 30 
inschrijvingen al bereikt. Elf (!) leerlingen deden 
voor de tweede keer mee, wat wel aangeeft hoe 
goed het hen de eerste keer was bevallen.

Leerlingen kunnen meedoen om verschillende 
redenen:
  het opfrissen van kennis op het gebied van 

rekenen en taal;
  kennismaken en vriendschappen sluiten met 

andere leerlingen;
 deelnemen aan afwisselende activiteiten; 
  kennismaken met vakken uit het  

voortgezet onderwijs;
 goed voorbereid het nieuwe schooljaar in!

De Vlaardingse Zomerschool besteedt specifiek 
aandacht aan: 
  rekenen op de onderdelen getallen & 

bewerking, kommagetallen, breuken  
en procenten;

 woordenschat in Nederlands en Engels;
 plannen en organiseren;
 onderzoekend en samenwerkend leren
  non-cognitieve activiteiten: sport, kunst, 

toneel, muziek, spel;
 presenteren.

Ik heb veel geleerd en 
dingen gedaan die ik 

anders nooit doe!
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aantrekkelijkheid van het aanbod, het werken 
met de stickerkaart en de nieuwsbrief wordt 
herhaaldelijke ontmoeting sterk gestimuleerd. 

De vrijwilligers
Vrijwilligers, ‘de Boekfietsers’ rijden met de 
Boekfiets naar de locaties om daar voor te 
lezen. De werving van vrijwilligers verloopt 
o.a. via Klik! het servicepunt vrijwilligers, via 
social media, bij de Boekfietssessies en via onze 
samenwerkingspartners. Een training van onze 
projectleider over de Boekfiets en het ‘interactief 
voorlezen’ aan vrijwilligers van de Stadsgehoorzaal 
in Vlaardingen resulteerde direct in 4 nieuwe 
aanmeldingen. Inmiddels is er een poel van 8 
vrijwilligers die vol enthousiasme regelmatig 
uitrijden. 

Vrijwilligers krijgen de volgende trainingen 
aangeboden:
  De Boekfiets: aanleiding, uitgangspunten en 

concept, webapp;
  Interactief voorlezen met het Kamishibai 

vertelkastje;
  Werken met Beweegversjes.

De Boekfiets is voor veel kinderen, ouders en 

professionals in Vlaardingen al echt een begrip. 
Ouders en kinderen geven aan dat zij naar de 
Boekfietsbezoeken uitkijken. Zij nemen vol 
enthousiasme deel. De locaties IKC de Schakel en 
Daltonschool de Klinker willen de samenwerking 
graag voortzetten. Zij zien veel enthousiasme bij 
kinderen en ouders. Ook ouders die normaal wat 
minder zichtbaar zijn, doen mee en ontmoeten 
andere ouders.

De Boekfiets gaat het land in!
De ambitie is om het project Boekfiets uit te rollen 
in heel Nederland. De Boekfiets stond daarom 16 
april 2019 op het Nationale Bibliotheek congres 
in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Er was veel 
interesse en animo vanuit verschillende partijen. 
De eerste stap naar de landelijke uitrol is gezet! Op 
25 september 2019 werd de Boekfiets gelanceerd 
in Zoetermeer door de Bibliotheek Zoetermeer. 
Meer locaties volgen in 2020!

in Vlaardingen en SchiedamFietst

voorleessessies126 kindcontacten2394 oudercontacten1134

gereden in Vlaardingen 
en Schiedam110x verschillende locaties33

De Boekfiets in cijfers:

kinderen hebben of meer Boekfietssessies meegedaan119 5

De Boekfiets

Op 23 januari 2019, bij de start van de Nationale Voorleesdagen, werd de 
Boekfiets feestelijk gelanceerd door Jochem van Gelder en Stijn Fransen. 
Tijdens deze Nationale Voorleesdagen reed de Boekfiets maar liefst 18 keer 
uit naar 13 verschillende locaties. Er bleek veel animo voor de Boekfiets bij 
ouders, kinderen en samenwerkingspartners. Een aantal bekende personen 
kwam voorlezen bij de Boekfiets, zoals de burgemeester van Vlaardingen 
Annemiek Jetten, Wethouder onderwijs Jacky Silos, kinderboekenschrijfster 
Suzan Overmeer en het Schiedamse Raadslid Jarle Lourens. 

De Boekfiets rijdt wekelijks uit naar drie vaste 
locaties in Vlaardingen en sinds september rijdt 
de Boekfiets ook wekelijks naar een vaste locatie 
in Schiedam. De Boekfiets werd zeer regelmatig 
geboekt voor bijzondere evenementen zoals 
het multicultureel Picknickfeest in park ‘t Hof in 
Vlaardingen, de Buurtcampagne Muwi 1 ‘Bij ons 
in de Buurt’, het Globe Talenfestival, het UN1EK 
Zomerfeest en het UIT terras op het Zomerterras.

De Boekfiets zorgt allereerst voor lees- en 
taalplezier bij kinderen en hun ouders. Als je 
ergens plezier in hebt, dan ga je dat vaker doen. 
Zeker als je bij de Boekfiets leuke ideeën opdoet 
om samen met taal bezig te zijn. Als kinderen 
vaker met taal bezig zijn, dan heeft dat een positief 
effect op de taalontwikkeling van het kind. En 

dat vergroot hun kansen op een succesvolle 
schoolloopbaan!

Stimuleren van bewegend en  
spelend leren 
Bij de Boekfiets doen we ook bewegingsversjes 
met kinderen en ouders. Bij de bewegingsversjes 
gebruiken we de kracht en het plezier van 
het samenspelen om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, het creatief denken en de 
taalvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren. 
 
Ontmoetingen in de wijk
Tijdens de Boekfietsactiviteiten worden contacten 
tussen ouders en kinderen tot stand gebracht. 
Bij de Boekfiets beleven zij positieve momenten 
van gezamenlijkheid en contact. Door de 

Na het voorlezen bij de 
Boekfiets van ‘Ssst de Tijger 
slaapt ’: mijn kind was de 
hele week aan het sluipen 
als een tijger haha…

Aanzet ontving € 5000 voor de Boekfiets van ‘Help Nederland vooruit’ van het ING Nederland fonds.

De Boekfiets op het Stadsterras in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen.
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De vaardigheden waaraan we met Samen Leren 
met ouders werken:
  Onderwijsondersteunend gedrag m.b.t. 
   Taalontwikkeling
  Rekenontwikkeling
  Fijne motoriek
  Leerhouding
  Contact met school

 Opvoedvaardigheden
  Structuur bieden
  Grenzen stellen
  Positieve aandacht geven

Gezinnen zijn zeer tevreden over de begeleiding 
die zij hebben gekregen. Zij geven Samen 
Leren gemiddeld het cijfer 9.1!  Ook betrokken 
professionals, intern begeleiders en leerkrachten 
zijn enthousiast. Zij geven aan dat kinderen in 
de klas zichtbaar vooruitgaan tijdens een Samen 
Leren traject. Zij merken op dat kinderen zekerder 
van zichzelf zijn, beter zelfstandig kunnen werken, 
andere activiteiten kiezen in de klas, meer praten, 
meer vragen durven te stellen, meer woorden 
kennen en vooruitgaan met rekenen. Via de link 
https://www.samenleren.net/home.html is het 
filmpje te bekijken dat we maakten met een 
aantal betrokken professionals uit Vlaardingen en 
Maassluis.

gezinnen15

gezinnen35

In Schiedam zijn we in 2019 gestart met een pilot met                gezinnen15

scholen6

scholen12

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Kinderen
die thuis

sterk worden 
gestimuleerd.

Cognitief
verder

ontwikkeld.

Verwachtingen
van ouders

worden
hoger.

Ouder-
betrokkenheid

neemt toe.

Hogere
prestaties.

Ouderbetrokkenheid. Overgenomen uit “Leren met ouders” 
van J. Spekle & H. van der Pas, 2017

Samen Leren

In de eerste jaren op de basisschool leert een kind veel nieuwe dingen. 
Voor het ene kind gaat dit makkelijker dan voor het andere. Ouders die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling en de schoolloopbaan van hun kind 
en het thuis op de juiste wijze begeleiden en stimuleren, kunnen de 
onderwijskansen van hun kind vergroten. 

Samen Leren is begeleiding aan huis voor 
ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 van de 
basisschool. Het doel van Samen Leren is om de 
schoolprestaties van de kinderen te verbeteren. 
We leren ouders vaardigheden op het gebied van 
onderwijsondersteunend gedrag en opvoeding. 
Naast de school, hebben ouders immers een 
cruciale rol in de ontwikkeling van hun kind!

Via www.samenleren.net kunnen gezinnen 
op verschillende manieren voor Samen Leren 
worden aangemeld. Bijvoorbeeld door de 
intern-begeleider, de gezinsspecialist, de 
logopedist, de leerkracht, de zorgcoördinator of 

de ouderkamerconsulent. Gezinnen kunnen ook 
zichzelf aanmelden. 

Samen Leren verbetert de thuisbetrokkenheid, 
de opvoedvaardigheden van ouders en de 
samenwerking met school. Ouders krijgen een 
map met informatie en voorbeelden om thuis 
te gebruiken. Onze Samen Leren begeleiders 
werken intensief samen met de scholen en 
ondersteuningsteams, met de wijkteams en met 
Auris om de beste resultaten te behalen. Binnen 
elk traject vindt een gesprek op school plaats met 
de ouder(s), begeleider en leerkracht.

Ik vond het erg fijn dat er iemand mee kwam 
kijken en mij adviezen gaf
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Aanzet Festival

Op 10 juli werd met het Aanzet Festival het schooljaar feestelijk 
afgesloten. Ruim 450 kinderen en ouders waren te gast in KADE 
40. Groot was het Aanzet festival in aantal bezoekers. Groots was 
het in aanbod, variatie van activiteiten en de organisatie door 
enthousiaste medewerkers, begeleiders, stagiaires, partners  
en vrijwilligers van Aanzet!

Met het Aanzet Festival werden ouders en 
kinderen bedankt voor hun deelname aan de 
activiteiten van Aanzet én werden zij geïnspireerd 
om in de zomervakantie te spelen, bewegen, 
lezen en leren. In de Circustent, de Kunstklas, het 
Peuter/Techlab, de Dansstudio, de Schminksalon, 
de Opvoedlounge, de Snoezelhoek en het 
Ontdekplein konden kinderen en ouders samen 
meedoen aan leuke en leerzame activiteiten.  

Alles was leuk,  
vooral het Peuter-  
en Techlab. Moeten  
jullie vaker doen!

Veel verschillende 
activiteiten voor alle 
leeftijden en vriendelijke 
medewerkers.
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Aanzet in het IKC / op school Oudergroepen voorschoolse 
periode

Aanzet is een waardevolle partner voor integrale kindcentra (IKC’s) van 0 
tot 13 jaar, basisscholen en kinderopvang. Samen met de professionals 
werken we aan de betrokkenheid van ouders. We stimuleren opvoedings-, 
ontwikkelings- en onderwijsondersteunend gedrag van ouders. Samen 
met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vergroot Aanzet de 
kansen en mogelijkheden van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan.

Aanzet organiseert in samenwerking met de peuteropvang in Vlaardingen 
maandelijkse ouderbijeenkomsten en Peuterlabs voor ouders van peuters 
met een VVE indicatie. De activiteiten zijn gericht op opvoedingsgedrag, 
ontwikkelingsgedrag en onderwijsondersteunend gedrag van ouders. 

We bieden de volgende varianten aan activiteiten 
voor ouders van peuters:
  Het Peuterlab: Ouders en kinderen ontdekken 

en experimenteren samen. Peuters leren vanuit 
hun natuurlijke nieuwsgierigheid en van hun 
primaire opvoeders. Het Peuterlab is een 
laagdrempelige en breed inzetbare interventie 
waar zowel taalarme als taalsterke vaders, 
moeders en verzorgers op af komen;

  Informatiebijeenkomsten op verzoek van 
ouders over een specifiek thema;

  Huisbezoeken bij ouders die niet in de 
gelegenheid zijn om de groepsbijeenkomsten 
bij te wonen. Door ouders op een ander 
passend tijdstip thuis te bezoeken, krijgen deze 
ouders informatie en kunnen zij hun vragen 
bespreken met de ouderconsulent;

  Huisbezoeken bij ouders waarvoor de 
drempel van de groep (nog) te hoog is. Door 
naar gezinnen toe te gaan is de drempel 
laag en is het mogelijk om een koppeling 
te maken naar de specifieke situatie van de 
ouder. De overdracht door de consulent kan 
optimaal worden aangepast aan de kennis 
en vaardigheden van de ouder, waardoor 
maatwerk mogelijk is. Bovendien ontstaat 

er tussen ouder en consulent sneller een 
vertrouwensband.

Per locatie wordt in overleg een keuze gemaakt uit 
bovenstaande varianten. Ook kan een combinatie 
van deze varianten worden ingezet. 

Tijdens de informatiebijeenkomsten en de 
huisbezoeken werden ouders over diverse 
onderwerpen geïnformeerd zoals (het belang 
van) voor- en vroegschoolse educatie, meertalig 
opvoeden, mediaopvoeding, gezonde voeding, 
spelend leren, kinderziektes en vaccineren, 
leesbevordering en de rollen van zorgcoördinator 
en gezinsspecialist. 

peutergroepen33

kinderen500

huisbezoeken17

activiteiten338

vaders55

peuterlabs190 ouders391

informatiebijeenkomsten148
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Het Peuterlab

De oudergroepen voor ouders 
van peuters met een VVE 
indicatie hebben tot doel de 
ouderbetrokkenheid te vergroten. 
In 2019 werd in de meeste 
oudergroepen Het Peuterlab 
geïntroduceerd.

Hoe heet dit? Wat is dit? Wat zouden we 
ermee kunnen doen?
Tijdens het Peuterlab benutten we de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van kinderen en betrekken 
we ouders. De proefjes, puzzels, spelletjes en 
opdrachten in het Peuterlab zijn gekoppeld 
aan een thema en aan VVE- en SLO-doelen. 
De activiteiten spelen in op de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van kinderen en lokken 
interactie en gesprekken uit tussen ouder en kind. 
Samen ontdekken en experimenteren is leuk!

Ouderbetrokkenheid vergroten
Peuters leren vanuit hun natuurlijke 
nieuwsgierigheid én van hun primaire opvoeders. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ouders 
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
hun kind en hun kind ook thuis stimuleren, de 
ontwikkelings- en onderwijskansen van hun kind 
vergroten. Het Peuterlab is een laagdrempelige en 

breed inzetbare interventie waar zowel taalarme 
als taalsterke vaders, moeders en verzorgers op 
afkomen. Doordat ouders tijdens het peuterlab 
samen met hun kind aan de slag gaan, wordt de 
ouderbetrokkenheid vergroot.

Taalontwikkeling stimuleren
Tijdens de praat- en ontdekactiviteiten is er 
specifieke aandacht voor de mondelinge 
taalontwikkeling van peuters. Bij iedere activiteit 
horen woorden en begrippen. Deze kunnen 
ouders ook thuis spelenderwijs oefenen met hun 
peuter.

Coachen van ouders
Tijdens het Peuterlab coacht de ouderconsulent 
van Stichting Aanzet de ouders in het geven van 
feedback, stellen van reflectie-vragen en laten zien 
van voorbeeldgedrag. Na afloop van het Peuterlab 
krijgen ouders een blad voor thuis mee met leuke 
en leerzame activiteiten en spelletjes die zij met 
hun peuter kunnen doen.

Peuterlab Professor
Stichting Aanzet voert het Peuterlab uit in 
peuteropvang en IKC’s. Daarnaast traint Aanzet 
pedagogisch medewerkers tot Peuterlab Professor. 
Zij leren om met de Peuterlab starterskist in hun 
eigen locatie nieuwe Peuterlabs te ontwikkelen en 
uit te voeren. Na afloop van de training ontvangen 
pedagogisch medewerkers een certificaat.

Ouderkamer –  
Ouderpunt 

Een goede samenwerking tussen school en thuis draagt bij aan de 
toekomstkansen van kinderen en aan gelijke kansen bij kinderen. Alle 
ouders, ongeacht hun etnische en sociaaleconomische achtergrond (niveau 
van opleiding, inkomen en beroep), kunnen door hun betrokkenheid thuis 
en samenwerking met school  bijdragen aan de schoolloopbaan van  
hun kind. 

Als leerlingen de thuisbetrokkenheid van hun 
ouders als positief ervaren, hebben zij meer 
zelfvertrouwen om op school succesvol te zijn, 
hebben ze meer intrinsieke motivatie om te leren 
en zijn ze sociaal competenter in de omgang met 
leraren.

Een lage sociaaleconomische achtergrond, 
armoede en/of een migratieachtergrond kunnen 
(extra) drempels vormen in het realiseren van deze 
samenwerking. Deze ouders vinden het vaak lastig 
hun kind te ondersteunen doordat zij bijvoorbeeld 
het Nederlandse onderwijssysteem niet goed 
kennen, de Nederlandse taal onvoldoende 
beheersen, zich moeten verhouden tot meerdere 
culturele contexten, zelf een negatieve herinnering 
aan school hebben, etc. 

Ouders tonen zich meer bij de schoolloopbaan 
van hun kind betrokkenen naarmate zij er meer 
van overtuigd zijn dat zij hierin een rol kunnen 
vervullen. Het is dus belangrijk ouders hierin te 
faciliteren. Door uitwisseling en afstemming en 
door ouders concrete handvatten te bieden voor 
de begeleiding van hun kind thuis.

Doel
Aanzet is actief in de ouderkamer of het ouderpunt 
van diverse scholen en IKC’s in Vlaardingen en 
Schiedam. De activiteiten aldaar zijn bedoeld om 
ouders te ondersteunen bij het vormgeven van 
hun thuisbetrokkenheid. Daarbij is aandacht voor 
het stimuleren van zowel de pedagogische- als de 
leer- en loopbaanondersteuning door ouders.

  We informeren ouders over onderwijs en 
onderwijsondersteunend gedrag;

  We praten met ouders over opvoeding en de 
ontwikkeling van kinderen;

  We brengen ouders met elkaar in contact, 
zodat zij ervaringen kunnen delen;

  We stimuleren ouders om deel te nemen aan 
activiteiten op school;

  We bieden ouders kansen om zich verder te 
ontwikkelen;

  We bevorderen de participatie in de wijk, zodat 
ouders meedoen aan activiteiten en meer 
gebruik maken van voorzieningen;

  We organiseren i.s.m. partners en professionals 
activiteiten, gastlessen en workshops over 
o.a. woordenschat vergroten, CITO- en IEP-
(eind)toetsen, meertalig opvoeden, gezonde 
voeding, kinder-EHBO, social media- en 
internetgebruik, huiselijk geweld, financiële 
regelingen en ondersteuningsmogelijkheden 
zoals gezinsspecialist, zorgcoördinator, 
logopedist, sociaal raadslieden en  
de bibliotheek.

Kinder EHBO
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Stichting Aanzet vergroot onderwijskansen van kinderen.  
Met diverse programma’s ondersteunen we ouders bij het  
vormgeven van hun ouderbetrokkenheid op het gebied van:

Ouderbetrokkenheid  
volgens Aanzet

Pedagogische 
ondersteuning

Voorlichting@huis  Lela’s en Tanchi’s

 Opvoedingsondersteuning /  

oudercursus

 Opgroeien in Vlaardingen

Consultaties CJG,  

gezinsspecialist  

en wijkteam

Peuterconsulent

 Weerbaar opvoeden

Leerondersteuning 

Loopbaanonder- 
steuning

IntroductieIn
tr

od
uc

ti
e

K
inderen &

 O
udersK

in
de

re
n 

&
 O

ud
er

s
IKC / SchoolIK

C 
/ S

ch
oo

l
G

em
eenteG

em
ee

nt
e

En verder...En
 v

er
de

r..
.

ProfessionalsPr
of

es
si

on
al

s

24 25

St
ic

ht
in

g 
A

an
ze

t Jaarverslag 2019
IK

C 
/ S

ch
oo

l IKC / School



Nederlandse taalles 

Op elf basisscholen / IKC’s in Vlaardingen en Maassluis verzorgen onze 
docenten wekelijks taallessen voor ouders. Met de cursisten werken we aan 
alle taaldomeinen (spreken, luisteren, schrijven en lezen). De nadruk ligt op 
luister- en spreekvaardigheid.

Omdat hun kinderen Nederlands onderwijs volgen 
en in dit land opgroeien, is het beheersen van de 
Nederlandse taal voor ouders erg belangrijk. Hoe 
beter ouders mee kunnen doen in de Nederlandse 
maatschappij, hoe beter zij hun kind kunnen 
steunen en stimuleren in hun schoolloopbaan. Met 
de Nederlandse taallessen draagt Aanzet bij aan 
het vergroten van de kennis van de Nederlandse 
taal van ouders.

Ouders worden naar de taallessen doorverwezen 
door school, de gezinsspecialist, het 
consultatiebureau (CJG) en de peuter- of 
ouderconsulent van Aanzet. De cursisten 
zijn ingedeeld op niveau en werken aan alle 
taaldomeinen (spreken, luisteren, schrijven 
en lezen). De nadruk ligt op spreek- en 
luistervaardigheid 

Dubbele winst
We oefenen met ouders hoe zij een gesprek met 

de leerkracht kunnen voeren en we bespreken de 
nieuwsbrieven en activiteiten op school. Daarnaast 
worden in de lessen ook maatschappelijke 
onderwerpen besproken, zoals kinderbijslag, 
zorgverzekering, de woningbouwvereniging 
en het bezoek aan de huisarts. De deelnemers 
oefenen hiermee in de vorm van rollenspellen. 
Op deze manier wordt de zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en de maatschappelijke 
betrokkenheid van ouders vergroot.

Ouders doen mee aan de taalles zodat zij
  beter Nederlands leren spreken, verstaan en 

lezen;
  kunnen praten met de leerkracht van hun kind;
  de nieuwsbrieven van school kunnen lezen;
  hun kind kunnen helpen met het huiswerk;
  het nieuws op televisie en in de krant kunnen 

begrijpen;
  andere ouders ontmoeten en van elkaar leren.

Samen
Aanzet is aangesloten bij het Bondgenootschap 
Basisvaardigheden Vlaardingen (een 
samenwerkingsverband gericht op het 
tegengaan van laaggeletterdheid) en sluit 
aan bij coördinerend overleg met andere 
taalaanbieders in Vlaardingen. Tijdens dit overleg 
worden het aanbod, de aanpak en werkwijze 
en mogelijkheden om deelnemers te bereiken, 
gedeeld en besproken. De verschillende 
taalaanbieders waarderen elkaars meerwaarde en 
werken zoveel als mogelijk samen.

deelnemers143 verschillende landen29

De meeste cursisten komen uit Turkije, Syrië, Marokko, Somalië en Afghanistan

Oudercursus bij de Globe

In oktober 2019 startte een nieuwe oudercursus op de Globe. 
Neveninstroom de Globe is bedoeld voor nieuwe jonge Vlaardingers: 
kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Hun ontwikkeling van 
de Nederlandse taal staat centraal. Na het Neveninstroomproject zijn 
leerlingen voldoende taalvaardig om succesvol door te stromen in het 
reguliere onderwijs. 

De ouderconsulent van Aanzet verzorgt, met 
inbreng van de intern-begeleider van de 
Globe, zeven bijeenkomsten waarin ouders 
wegwijs worden gemaakt in het Nederlandse 
schoolsysteem. Onderwerpen die hierin aan bod 
komen: 
  de schoolvakken; 
  de taalontwikkeling (2 bijeenkomsten);
  de gezinsspecialist en gezond opgroeien; 
  de doelenkaart (het rapport van de Globe);
  verwachtingen van de school;
  de betrokkenheid van ouders bij de school. 

De ouderconsulent en intern-begeleider laten 
ouders zien hoe zij op een laagdrempelige manier 
met hun kinderen de Nederlandse taal kunnen 
oefenen en vertellen waar zij terecht kunnen met 
vragen over de opvoeding. Door ouders te laten 
zien wat de kinderen doen en leren op school, 
wordt duidelijk welke rol hun betrokkenheid speelt 
bij het vergroten van de kansen voor hun kinderen. 

Vele culturen
Omdat het merendeel van de ouders de 
Nederlandse taal nog niet volledig beheerst, werd 
de cursus in het Engels en Nederlands gegeven. 
Twee dames vertaalden de informatie voor ouders 
in het Turks en Arabisch. Ouders die deelnamen 
aan de cursus kwamen uit Roemenië, Letland, 
Bulgarije, Syrië en Turkije. Tijdens de laatste 
bijeenkomst ontvingen de ouders een certificaat 
van deelname. 

Ik heb meer  
woorden in het 

Nederlands geleerd én ik 
heb nieuwe vriendinnen 

gemaakt
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Aanzet voor professionals

Aanzet is een waardevolle partner voor schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties. Met een breed aanbod aan trainingen en 
workshops traint, begeleidt en professionaliseert Aanzet leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers in onderwijs en opvang. De vaardigheden van 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten doen ertoe! Het is belangrijk om 
te investeren in (bij)scholen in datgene waarvan het effect is aangetoond. 
Woordenschatuitbreiding, taal-en interactiestimulatie, oog hebben voor 
meertaligheid van kinderen en ouders, bewust handelen, opbrengstgericht 
werken en het actief stimuleren van ouderbetrokkenheid.

VVE Startblokken van 
Basisontwikkeling

Startblokken van Basisontwikkeling is een landelijk erkend pedagogisch 
werkplan om de ontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters 
optimaal te stimuleren. De training Startblokken van Basisontwikkeling 
heeft tot doel dat pedagogisch medewerkers in staat zijn om de jongste 
kinderen zó te ondersteunen en te stimuleren zodat hun kansen op 
schoolsucces zullen toenemen.

Pedagogisch medewerkers van diverse
kinderopvangorganisaties in Vlaardingen hebben
ook dit jaar de VVE training ‘Startblokken van
Basisontwikkeling’ bij Aanzet gevolgd. Aanzet 
biedt dit programma al een aantal jaren aan 
pedagogisch medewerkers van de kinderopvang 
en leerkrachten van groep 1 tot en met drie. Na het 
volgen van deze training behalen de deelnemers 
een landelijk erkend VVE-diploma dat een vereiste 
is om in de hele dagopvang en peuteropvang te 
mogen werken

Hebben en houden
Sinds 2015 is een hercertificeringstraject verplicht 
voor het behoud van het certificaat, zodat men 
op de hoogte blijft van de nieuwste inzichten en 
blijft werken aan de inhoudelijke kennis en eigen 
vaardigheden. Over een periode van drie jaar zijn 
de deelnemers verplicht één bijeenkomst over 
observeren en registreren te volgen en daarnaast 
te kiezen uit twee van de volgende bijeenkomsten: 
  Ouderbetrokkenheid en VVE;
  Werken met baby’s;
  Ontwikkelingsgericht werken in de 

peuteropvang;
  Interactievaardigheden.

Dit hercertificeringstraject is maatwerk en wordt 
door Aanzet in overleg met de VVE-locatie 
samengesteld.

pedagogisch medewerkers van UN1EK onderwijs en opvang en Wijzer in Opvang en Onderwijs.27

Ik heb ervaren dat je VVE al met hele jonge kinderen 
kunt doen en ze zo al heel jong kan begeleiden in  

de zone van naaste ontwikkeling
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Werken met baby’s  

In de Wet innovatie en kwaliteit 
kinderopvang (IKK) is vastgelegd 
dat werkgevers moeten investeren 
in specifieke scholing voor 
babyopvang. Vanaf 2023 moeten 
alle beroepskrachten die met 
0-jarigen werken over een diploma 
of certificaat beschikken, waaruit 
blijkt dat specifieke scholing voor 
babyopvang is gevolgd. De training 
‘Werken met baby’s’ voldoet aan  
deze criteria.

De training Werken met baby’s is gericht op de 
rol van de pedagogisch medewerkers bij het 
behouden en verbeteren van de kwaliteit van 

babyopvang. De vier doelen uit het pedagogisch 
curriculum vormen daarbij het uitgangspunt. 

  Het bieden van emotionele veiligheid in een 
veilige en gezonde omgeving;

  Het bevorderen van persoonlijke competentie;
  Het bevorderen van sociale competentie;
  Socialisatie door overdracht van algemeen 

aanvaarde normen en waarden.

De training werken met baby’s helpt de 
deelnemers zes interactievaardigheden beter te 
kennen en uit te voeren. 

Daarnaast besteedt de training aandacht aan 
de groepsruimte, het speelgoedmateriaal en de 
samenwerking tussen collega’s en met ouders.

De training is geschikt voor zowel ervaren als 
startende pedagogisch medewerkers, zodat alle 
medewerkers van een team of locatie aan de 
training kunnen deelnemen. De training is erkend 
door het FCB. 

groepen pedagogisch medewerkers zijn door Aanzet getraind.2

VVE conferentie 

Op woensdag 6 november 2019 organiseerde Stichting Aanzet de 
jaarlijkse VVE conferentie met het thema ‘VVE... vertel je mee?’ Ruim 
zeventig pedagogisch medewerkers en leerkrachten van diverse opvang- 
en onderwijsorganisaties, die werken met voor- en vroegschoolse 
educatie, kwamen samen in de Burgerzaal in het Oude Stadhuis van de 
Gemeente Vlaardingen. Zij luisterden naar een inspirerende lezing van 
kinderboekenschrijver Hans Hagen en namen actief deel aan workshops.

Kansen vergroten met VVE
Wethouder Jacky Silos opende de VVE conferentie. 
Zij sprak haar trots en waardering uit voor de 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
die dagelijks met voor- en vroegschoolse 
educatie peuters en kleuters stimuleren in hun 
ontwikkeling. “In Vlaardingen bereiken we, zeker 
in vergelijking met andere steden, enorm veel 
peuters met een dreigende taalachterstand. 
De peuterconsulenten van Aanzet begeleiden 
ouders van peuters met een VVE indicatie, 
bij het aanmelden van hun peuter voor de 
peuteropvang. Zij informeren hen ook over de 
educatieve voorzieningen in de wijk. Zo werken 
we in Vlaardingen met professionals van diverse 
organisaties samen aan het voorkomen van 
taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen 
en vergroten we hun kansen op een succesvolle 
schoolloopbaan.”

VVE… vertel je mee?
Stichting Aanzet organiseerde de jaarlijkse VVE 
conferentie dit jaar voor de vierde keer. In de 
afgelopen jaren stonden de thema’s spelen, 
ontdekken en bewegen in de VVE centraal. 
Dit jaar was het thema ‘VVE… vertel je mee?’ 
Kinderboekenschrijver Hans Hagen gaf een 
inspirerende lezing over de kracht van verhalen 
vertellen met poëzie. Hij vertelde hoe het 
wereldberoemde gedicht ‘Liefste’ is ontstaan, liet 

deelnemers ademloos luisteren naar het geluid 
van een zeepbel die knapt, liet ze oor aan oor naar 
elkaars gedachten luisteren en nam hen mee in de 
belevingswereld van kinderen.

Diverse workshops
Na de lezing was er keus uit verschillende 
inspirerende workshops. Hans Hagen gaf 
praktische tips hoe je met jonge kinderen aan de 
slag kunt gaan met poëzie. Met Ernst Weerstra 
oefenden deelnemers met het vertellen van een 
authentiek en beeldend verhaal, o.a. met stem, 
mimiek, gebaren en met passie. Bij de Boekfiets 
konden deelnemers ervaren hoe het voorlezen 
van een boek met een Kamichibai vertelkastje, 
kinderen meezuigt in een verhaal. Marlies Greve 
liet deelnemers oefenen met het kaartspel “Speel 
het verhaal” waarmee je op een gestructureerde 
manier een verhaal bedenkt dat je met kinderen 
kunt spelen.

Tijdens de workshops was er volop gelegenheid 
voor de deelnemers om hun ervaringen en tips 
met elkaar te delen: de kracht van samenwerken 
in de VVE! Kortom, een geslaagde VVE conferentie 
met volop inspiratie voor professionals om met 
het vertellen van verhalen en gedichten in de 
peuteropvang en het onderwijs aan de slag te 
gaan.

  professionals van 25
onderwijs- en opvangorganisaties
70 lezing1 workshops4
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Platform PiT!

Op maandag 7 oktober werd Platform PiT! gelanceerd. Platform PiT!  is een 
initiatief van Stichting Aanzet en werkt aan kwaliteitsverbetering van de 
kinderopvang door het verbinden, versterken, ondersteunen en inspireren 
van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches bij de invulling van hun 
rol.  Platform PiT! komt vier keer per jaar bijeen. Experts op verschillende 
terreinen worden uitgenodigd voor kennissessies en er is volop ruimte voor 
kennisuitwisseling en intervisie. 

De centrale thema’s:
  Ontwikkelen en implementeren van 

pedagogisch beleid;
  Vertalen van pedagogisch beleid naar concrete 

activiteiten, methoden en/of instrumenten;
  Signaleren van ontwikkelingen en knel- en 

verbeterpunten;
  Evalueren en verbeteren van pedagogisch 

beleid;
  Achterhalen van de coachingsbehoeften en 

opstellen van een coachingsplan;
  Coachen, ondersteunen en adviseren van 

pedagogisch medewerkers.

Eenentwintig pedagogisch beleidsmedewerkers 
en pedagogisch coaches van zeventien 
kinderopvangorganisaties in de regio namen deel 
aan de eerste bijeenkomst van Platform PiT! Kanita 
Avdic en Irene Keuzenkamp, toezichthouders 
kinderopvang bij de gemeente Rotterdam 
deelden hun kennis over wettelijke kaders in de 
praktijk en gingen daarover in gesprek met de 

deelnemers. Aansluitend was er volop ruimte voor 
de deelnemers om ervaringen en kennis te delen 
uit de dagelijkse praktijk. 

In 2020 worden vier kennis- en 
netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor leden 
van Platform PiT!

Fijn dat ik, buiten de 
inspectiebezoeken  
om, vragen kon stellen aan 
de toezichthouders over de 
toetsingskaders van de Wet 
IKK en de ruimte die  
deze bieden.

De toezichthouders dachten mee over hoe we de functie 
pedagogisch coach optimaal kunnen benutten om  

de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen.

NT2 Conferentie

Op 9 januari 2019 organiseerde Aanzet i.s.m. neveninstroomproject de 
Globe de vierde NT2 conferentie met de nieuwste inzichten over aanbod en 
didactiek voor anderstaligen en over meertalig leren.

Wethouder Jacky Silos opende de conferentie 
en sprak haar waardering uit voor het feit dat 
er zóveel professionals aanwezig waren en hun 
interesse toonden om te horen en leren van de 
nieuwste inzichten over aanbod en didactiek 
voor anderstaligen en over meertalig leren. Een 
aanmoediging aan alle aanwezigen, aan Aanzet en 
de Globe. Gezamenlijk kunnen we in Vlaardingen 
weer een stapje verder komen op het gebied van 
NT2 onderwijs. 

In de inleidende lezing beschreef Ria Geerse hoe 
door toevloed van nieuwkomers sinds 2014, een 
hernieuwde belangstelling voor NT2 onderwijs 
ontstond. 

Vijf workshops in twee rondes
1.  Ria Geerse lichtte toe wat zij geleerd had na 

een bezoek aan Zweden. Als tip gaf Ria mee 
aan de leerkrachten in de zaal om ook boeken 
in de eigen taal van de kinderen aan te bieden 
en aandacht te hebben voor toetsing - waar 
mogelijk - in de eigen taal. Zo kunnen kinderen 
beter tot hun recht komen. 

2.  Ada van Dalen schetste in haar workshop het 
belang van het geven van taalsteun om het 
leren van schooltaal te bevorderen. Ada liet 
zien op welke wijze je kinderen kan helpen de 
schooltaal te begrijpen en zelf te gebruiken.

3.  Heel leerzaam, zeer plezierig en heel toepasbaar 
vonden de deelnemers de workshop van Marlies 
Greve van de Droomvogel Zij liet de deelnemers 
ervaren wat het belang van spelstimulering bij 
jonge kinderen is. Bewegingsversjes helpen om 
het vrije spel van jonge nieuwkomers op gang 
te brengen en rijker en gevarieerder te maken.

4.  De logopedisten Peter Helderop, Celine 
Meijers en Anouk van der Wilk schetsten in 
hun workshop hoe de meertalige ontwikkeling 
verloopt en hoe je de meertalige ontwikkeling 
zo goed mogelijk kunt begeleiden. Deelnemers 
noemden de workshop vooral duidelijk en 
helder, maar wilden ook nog meer tips om te 
oefenen en ouderbetrokkenheid te stimuleren.

5.  In de workshop van Aurora Smit van de Globe 
werd de methode Zien Is Snappen toegelicht. 
Het is een ondersteuning van het leren van de 
grammatica m.b.v. kleuren en gebaren voor 
kinderen van groep 1 tot en met groep 4.

Kortom, een geslaagde middag met een mooie 
balans tussen theorie en praktijk . Alle aanwezigen 
waren tevreden over de organisatie en gaven aan 
een vervolg op prijs te stellen. 
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Aanzet voor gemeentes

Als partner van gemeentes biedt Aanzet diverse 
ondersteuningsprogramma’s en cursussen voor ouders. Zo versterken we 
de eigen kracht, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van ouders bij 
de opvoeding van hun kind(eren). Onze peuterconsulenten adviseren en 
stimuleren ouders van peuters met een VVE indicatie om gebruik te maken 
van de peuteropvang en andere educatieve voorzieningen in de wijk. 

Met diverse programma’s geven we informatie, opvoedingsondersteuning 
en advies aan ouders. 

Peuterconsulenten

De peuterconsulenten van Stichting 
Aanzet adviseren en begeleiden 
ouders van peuters met een VVE 
indicatie om hen toe te leiden 
naar de peuteropvang. Ze werken 
daarbij nauw samen met de 
jeugdverpleegkundigen van het CJG 
en met de plaatsingsmedewerkers 
en pedagogisch medewerkers in de 
peuteropvang. 

Voor de ontwikkeling van kinderen vanaf twee 
jaar is deelname aan een VVE-programma in de 
kinderopvang van grote waarde. Peuters leren 
omgaan met anderen, hun nieuwsgierigheid 
wordt geprikkeld en zij doen allerlei vaardigheden 
op waarmee zij het basisonderwijs ‘in een 
doorgaande lijn’ kunnen betreden. 

Wanneer bij peuters een risico op een (taal)
achterstand wordt geconstateerd door het 
consultatiebureau, krijgen ouders een VVE 
indicatie voor hun peuter. De indicatie vindt plaats 
op basis van de opleiding van ouders, de thuistaal 
en de spraaktaalontwikkeling en/of sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind. Peuters 
met een VVE indicatie kunnen de peuteropvang 
op extra (gratis) dagdelen bezoeken. Gemeentes 
willen dat alle peuters met een VVE indicatie de 
peuteropvang bezoeken. 

De peuterconsulenten van Stichting Aanzet 
gaan met ouders in gesprek. Zij geven ouders 
informatie over de locaties voor peuteropvang. 
De gesprekken met ouders vinden zoveel 
mogelijk plaats op vaste momenten, op het 
consultatiebureau of bij het gezin thuis. Ouders die 
het Nederlands nog niet goed beheersen, worden 
- indien mogelijk - te woord gestaan in de  
eigen taal. 

De peuterconsulenten helpen ouders 
met de (digitale) inschrijving bij de 
kinderopvangorganisatie van hun keuze, 
met het aanvragen van Kinderopvangtoeslag 
of een Inkomensverklaring en/of met het 
aanvragen van een financiële tegemoetkoming 
bij Stroomopwaarts, Stichting Leergeld, het 
Jeugd Sportfonds en/of Jeugd Cultuurfonds. 
Zij helpen ouders ook op weg naar educatieve 
voorzieningen in de wijk zoals de bibliotheek, 
Nederlandse taalles, zwemles, de speel-o-theek, 
de voedselbank en het wijkondersteuningsteam. 
Ouders worden ook gestimuleerd om mee te 
doen aan programma’s zoals Instapje/Opstapje, 
de VoorleesExpress, Lift je Leven en het Peuterlab. 
Na plaatsing in de peuteropvang checkt de 
peuterconsulent regelmatig óf en hoe vaak het 
kind aanwezig is en gaat desgewenst nogmaals 
met ouders in gesprek over het belang van deze 
peuteropvang.

De digitale inschrijving 
bij de kinderopvang is  
zo moeilijk. Ik zou het zonder 

hulp niet kunnen.
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Lela en Tanchi project  
in Schiedam

Het Lela project richt zich op Bulgaarse ouders. Het Tanchi project richt zich 
op Antiliaanse ouders. Een Lela of Tanchi is iemand (meestal zelf moeder) 
die een luisterend oor, praktische hulp en vriendschappelijk contact kan 
bieden aan gezinnen met kinderen, die door omstandigheden behoefte 
hebben aan ondersteuning. 

Lela’s en Tanchi’s (‘tantes’) gaan op huisbezoek 
en begeleiden wekelijkse bijeenkomsten. Zij 
zijn een vraagbaak en een vertrouwenspersoon. 
Zij kennen de doelgroep en de onderliggende 
problematiek. Zij geven desgevraagd advies, gaan 
mee op gesprek bij een school of instantie. Lela’s 
en Tanchi’s kunnen ook worden ingeschakeld door 
de school, wanneer kinderen niet komen opdagen 
of als er geen contact gelegd kan worden met 
de ouders. Scholen en organisaties kunnen een 
belangrijke rol spelen in het vroeg signaleren van 
problemen door het inschakelen van Lela’s en 
Tanchi’s, waardoor preventief actie ondernomen 
kan worden.

Zij zorgen dat ouders informatie krijgen die 
voor hen van belang is. Bijvoorbeeld over taal, 
financiën, gezonde voeding en beweging. Lela’s 
en Tanchi’s helpen ouders ook om in contact te 
komen met anderen in de wijk door mee te doen 
aan allerlei activiteiten.

Het Lela en Tanchi project werkt samen met DOCK, 
peuteropvang, scholen, het Wijk Ondersteunings 
Team (WOT), de bibliotheek, Irado en het project 
‘Pimp je wijk’. 

De Lela’s hebben in 2019 50 Bulgaarse gezinnen 
bereikt. In totaal zijn 53 Antilliaanse gezinnen door 
de Tanchi’s bereikt en geholpen.

Het leven in een 
ander land is erg 
moeilijk, vooral als je de 

taal niet spreekt en de 
cultuur niet kent. Dankzij 

de Lela’s heb ik inzicht 
in de mogelijkheden in 

mijn wijk en ben ik in 
contact gekomen met 

andere ouders die dezelfde 
problemen ervaren. Wij 

steunen elkaar en worden 
door de Lela’s gesteund. 

Heel fijn!

Opvoedingsondersteuning in 
Vlaardingen, Schiedam  
en Maassluis

Stichting Aanzet is behalve in Vlaardingen ook in Schiedam en 
Maassluis actief en heeft een groot netwerk. De behoefte van ouders uit 
minderheidsgroepen aan laagdrempelige ondersteuning op het gebied van 
opvoeding is groot. De betreffende ouders kampen met tal van vragen en 
zorgen over de opvoeding en hebben behoefte aan steun. Gelukkig weet 
Stichting Aanzet deze groep ouders te vinden en te bereiken.

Weerbaar opvoeden

Alle ouders willen het beste voor 
hun kinderen, maar soms zijn 
zij beperkt in de mogelijkheden 
om hun kind te beschermen en 
te ondersteunen. Tijdens het 
opgroeien tot volwassene raken 
sommige jongeren zichzelf of de 
aansluiting met de samenleving 
kwijt. Daarom organiseert Aanzet de 
bijeenkomsten ‘Weerbaar opvoeden’.

Stichting Aanzet werkt aan het bevorderen van 
weerbaarheid en positief zelfbeeld bij jongeren 
en kinderen. Dit doen wij door ouders hierbij te 
begeleiden, informeren en ondersteunen. We 
geven we ouders adviezen en tips hoe om te gaan 
met hun puber. In de interactieve bijeenkomsten 
brengen we kennis over en krijgen ouders 
vaardigheden mee. De deelnemers leren van de 
begeleider maar ook en vooral van elkaar.

Belangrijke thema’s die aan de orde komen:
  de verschillende leefwerelden waar jongeren 

zich in bevinden;
  identiteit en burgerschap;
  het belang van betrokkenheid bij de 

Nederlandse samenleving;
  internationale ontwikkelingen met betrekking 

tot radicalisering; 
  contact met de puber houden, praten  

en luisteren;
  social media binnen de opvoeding;
  waar vind ik hulp?
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Consultaties op verzoek van CJG 
/ gezinsspecialisten / wijkteams 

Wanneer het de professional van het 
CJG, wijkteam of gezinsspecialisten 
niet lukt om welke reden dan ook in 
contact te komen met een gezin, kan 
Aanzet ingeschakeld worden. Een 
consulent van Aanzet opent de weg 
voor de professional en zorgt ervoor 
dat het gezin de hulp van het CJG, 
wijkteam, etc. accepteert. 

Er wordt door het CJG, het wijkteam en Aanzet 
afgestemd en overlegd. Afhankelijk van de situatie 
kan de medewerker van Aanzet soms zelf hulp aan 
het gezin bieden. Daarna kan het gezin óf naar de 
hulpverlening gaan of wordt de hulp door Aanzet 
voortgezet en afgerond. Hierover vindt goed 
overleg plaats tussen de verschillende partijen.

gezinnen met lichte of matige problemen18 gezinnen met zware problemen5

Opgroeien in  
Vlaardingen

Op 10 juli werd de website  
www.opgroeieninvlaardingen.nl  
gelanceerd. Dé digitale 
informatieplek voor ouders met 
jonge kinderen in Vlaardingen. 
Ouders vinden er vlogs van ouders, 
informatieve video’s en advies van 
deskundigen, nieuwsberichten, 
agendatips en weblinks naar 
organisaties die helpen met de 
opvoeding, ontwikkeling, opvang, 
onderwijs, gezondheid en zorg voor 
kinderen in Vlaardingen.

De website opgroeieninvlaardingen.nl is een 
initiatief van de gemeente Vlaardingen i.s.m. 
organisaties die betrokken zijn bij het opgroeien 
van kinderen in Vlaardingen: het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Vlaardingen, UN1EK onderwijs 
en opvang, Wijzer in Opvang & Onderwijs, SIKO, 
Bibliotheek De Plataan - Vlaardingen, KomKids 
Kinderopvang en Stichting Aanzet. Zij geven via 
de website actuele informatie over de opvoeding, 
ontwikkeling, kinderopvang, onderwijs, 
gezondheid en zorg voor kind(eren)  
in Vlaardingen.

Stichting Aanzet is partner in dit project. Daarnaast 
beheren medewerkers van Aanzet de content op 
de website en de social media van Opgroeien in 
Vlaardingen.
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Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Professionals die met gezinnen 
werken, merken soms signalen 
op van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 

In die gevallen zijn beroepskrachten wettelijk 
verplicht een goede afweging te maken over 
de stappen die zij volgen.Sinds 1 juli 2013 is in 
Nederland de Wet Meldcode van kracht. Met 
ingang van 1 januari 2019 zijn beroepskrachten 
verplicht het afwegingskader te hanteren. De wet 

is bedoeld om professionals te ondersteunen in 
het omgaan met het signaleren en melden van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Alle professionals en stagiairs van Stichting 
Aanzet zijn geschoold om de meldcode en het 
afwegingskader te kunnen hanteren. Binnen de 
organisatie zijn er twee aandachtsfunctionarissen 
huiselijk geweld. In 2019 is bij 2 gezinnen 
gesignaleerd dat er sprake was van huiselijk 
geweld. Aanzet heeft de stappen van de 
meldcode gehanteerd en voor deze gezinnen hulp 
georganiseerd. Er zijn geen meldingen gedaan.

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

Aanzet heeft het beleid ten opzichte 
van het bewaren, behandelen en 
verwerken van persoonsgegevens 
vastgelegd in een privacyreglement 
en op de website gepubliceerd. 

Alle medewerkers van Aanzet zijn op de 
hoogte van dit privacyreglement en nemen 
de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig 
en betrouwbaar behandelen en verwerken 
van alle persoonsgegevens. Voor het maken 
en gebruiken van foto- en videobeelden voor 
communicatiedoeleinden vragen we actief 
toestemming aan de betrokkenen. Er hebben in 
2019 geen datalekken bij Aanzet plaatsgevonden.
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Dit is Aanzet

Betrokken

Laagdrempelig

Professioneel

Pro-actief

Stichting Aanzet
E: info@stichtingaanzet.nl

T: 010 - 23 22 111
KvK: 41134275

Bezoekadres:
Van Beethovensingel 126

3133 EA Vlaardingen
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Stichting Aanzet
Van Beethovensingel 126

3133 EA Vlaardingen
010 - 23 22 111

info@stichtingaanzet.nl

vergroot mogelijkheden

Samen op weg naar een mooie toekomst


