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1 Inleiding
Stichting Noord Plus (hierna: SNP) is sinds 1 januari 2010 ontstaan uit de drie Marokkaanse
zelforganisaties: Stichting Samenwerkende Arabische Jongeren (SAJ), Marokkaanse
Vereniging Centrum Noord (MVCN) en Marokkaanse Culturele Vereniging Rotterdam
(MCVR). Deze krachtenbundeling heeft in 2010 al veel resultaten laten zien. Aangezien SNP
gekozen heeft om vanuit een locatie te opereren stoppen we iets meer geld in het opzetten en
uitvoeren van vele activiteiten op basis van twee speerpunten van de deelgemeente Noord:
talentontwikkeling en ouderen. Deze speerpunten zijn door de vorige als de huidige coalitie
als een van de belangrijkste prioriteiten opgenomen in het bestuursakkoord.
Bij SNP krijgen de bewoners de mogelijkheid op laagdrempelige wijze zich te ontwikkelen
door middel van dialogen, cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over allerlei
onderwerpen, zoals opvoeding, onderwijs, welzijn en zorg. Deze activiteiten worden door
SNP in samenwerking met andere organisaties opgezet en uitgevoerd. De organisaties
waarmee we samenwerken zijn o.a.: Stichting Welzijn Noord, opbouwwerk SONOR, Sport en
Recreatie, stichting de Meeuw, Scala, Stichting Doen, Platform Buitenlanders Rijnmond,
Stichting El Jisr, Educatief Centrum Rotterdam, Beraberlik , Horeca Vakschool, Basisscholen
zoals het Spoor en Johan de Graaf e.d.
Naast de vormende waarde van de activiteiten, vindt SNP het belangrijk om de bezoekers een
veilige plek buitenshuis te bieden, waar zij zich kunnen ontspannen en even bij kunnen
praten. Aan dit laatste punt hecht SNP veel waarde, omdat voor veel bezoekers het leven niet
al te gemakkelijk is. Zo is een groot deel van de bezoekers werkloos, hebben zij weinig geld
te besteden, beheersen zij de Nederlandse taal niet of slecht en zijn er in sommige gevallen
moeilijkheden met de opvoeding van kinderen. Door deze open laagdrempelige inloopfunctie
te vervullen, wil de SNP een groep vrouwen en mannen blijven bereiken die anders in het
zogenaamde isolement terecht dreigt te komen. Deze groep bezoekers zal worden
gestimuleerd om te participeren aan vormende activiteiten.
Voor 2011 wil SNP zich blijven inzetten voor de bewoners van de deelgemeente Noord. In het
onderhavige werkplan kunt u lezen op welke wijze SNP in 2011 een aantal activiteiten denkt
te implementeren.

2 Doelstellingen en doelgroepen
2.1
Doelstellingen SNP
SNP heeft de volgende doelstelling geformuleerd voor de werkzaamheden in 2011:
Middels het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig gevarieerd activiteitenaanbod een
bijdrage leveren aan het verbeteren van de (sociaal-maatschappelijke en economische) positie
van de inwoners in deelgemeente Noord.
Hiertoe wordt een activiteitenaanbod ontwikkeld, waarbij het stimuleren van burgerschap en
ontwikkelen van sociaal talent van de inwoners van deelgemeente Noord (mannen, vrouwen
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en jeugd) centraal staat én waarbij aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de ouders en
hun kinderen. In de visie van SNP zijn de kernwaarden van burgerschap:
verantwoordelijkheidsgevoel, betrokkenheid, zelfredzaamheid, emancipatie en ontwikkeling.
Verder werkt Stichting Noord Plus aan de volgende doelstellingen:
- Het stimuleren van emancipatie, integratie, burgerschap en participatie van de
inwoners van deelgemeente Noord op diverse terreinen;
- het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs en in het
bijzonder van de Marokkaanse ouders ;
- het verbeteren en bevorderen van de contacten tussen verschillende
bevolkingsgroepen in de lokale samenleving van de deelgemeente Noord;
- het stimuleren van talentontwikkeling bij de jeugd en hun ouders in de
deelgemeente noord;
- het stimuleren en bevorderen van de emancipatie van de vrouwen en in het
bijzonder van vrouwen van Marokkaanse afkomst;
- Het tegengaan van isolement bij ouderen in de deelgemeente Noord.
2.2
Doelgroepen
In haar activiteiten gaat SNP zich richten op een ieder binnen de locale samenleving van de
deelgemeente Noord, die zorg nodig heeft . Omdat SNP van mening is dat het een
meerwaarde is om mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar
in contact te brengen, zal SNP zich in haar werkzaamheden niet beperken tot Rotterdammers
met een Marokkaanse achtergrond. Onze uitdaging is dan ook om te groeien van een
organisatie die met name gericht is op één etnische groep (de Marokkaanse) naar een
deelgemeentelijke organisatie waar alle etnische groepen terecht kunnen.
3 Speerpunten
SNP wil graag meewerken aan een aantal speerpunten die in het bestuursprogramma van
deelgemeente Noord van 2010-2014 zijn verwoord. Wij zullen met name een bijdrage leveren
aan de volgende speerpunten:
- Jeugd en jongeren: bij dit speerpunt gaan wij zowel jongeren als hun opvoeders
(vaders en moeders) bereiken om ze te ondersteunen in hun (talent-) ontwikkeling c.q.
in de opvoeding van hun kinderen (opvoedingsondersteuning).
- Kwetsbare groepen, waaronder ouderen, die te maken hebben met bijvoorbeeld
sociaal isolement of stille armoede.
3.1
Talentontwikkeling
In deelgemeente Noord wonen veel kinderen en jongeren . Stichting Noord Plus gaat in
samenwerking met gespecialiseerde organisaties allerlei activiteiten organiseren voor de jeugd
op het gebied van educatie, sport en recreatie en kunst en cultuur. Dit is nodig om de
talentontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren op allerlei gebieden.
In het kader van talentontwikkeling zullen we ook ouders (vaders en moeders) betrekken bij
onze activiteiten. Alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun
kinderen. Meestal biedt een gesprek met andere ouders, vrienden of familie voldoende
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antwoord. Sociale steun is dan ook een belangrijke, informele vorm van
opvoedingsondersteuning. Omdat veel ouders (soms) behoefte hebben aan steun, sommige
kinderen begeleiding behoeven, en het grootbrengen van kinderen een maatschappelijke taak
is, dient er naast de informele steun voor alle ouders formele opvoedingsondersteuning
beschikbaar te zijn: professionele vormen, zoals pedagogische informatie
en advies, oudercursussen en hulp. In samenwerking met gespecialiseerde instellingen zoals,
scholen, stichting de Meeuw, GGD, Scala e.a. gaat SNP door middel van allerlei activiteiten
zoals voorlichting en informatie over verschillende opvoedingsthema’s, begeleiding, training
en ondersteuning geven aan ouders / verzorgers woonachtig in deelgemeente Noord en die dat
uiteraard nodig hebben.
3.2
Ouderen
Ook de vergrijzing onder de eerste generatie immigranten is al jaren gaande. We constateren
dat deze ouderen niet voldoende op de hoogte zijn van allerlei voorzieningen die ook voor hen
bedoeld zijn. SNP gaat in samenwerking met andere organisaties en instellingen in
deelgemeente Noord aandacht besteden aan deze groep ouderen met het doel om ze uit hun
sociaal isolement te halen.
3.3
Leeswijzer
In paragraf 4 zullen we per speerpunt aangeven welke projecten/activiteiten SNP in 2011 gaat
opzetten en uitvoeren. U leest per activiteit de omschrijving, het doel, de doelgroep, het
bereik, de resultaten, de bijdrage van SNP en van de partners en wat het kost.
4 Activiteiten/projecten 2011
Hieronder vind u een aantal uitgewerkte projecten/activiteiten, op basis van de twee
genoemde speerpunten, met de omschrijving en het doel van de activiteit, de doelgroep, het
bereik , de resultaten en de kosten.
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4.1 Speerpunt Talentontwikkeling
4.1.1. Inleiding
In het oude Noorden, Agniesebuurt en Provenierswijk bestaan problemen met
‘gezinsmanagement’. Slechte gezinsleiding geeft bij de kinderen meer kans op gezondheidsen gedragsproblemen. Te weinig gezinnen krijgen onvoldoende begeleiding. Ook de slechte
taalbeheersing van de ouders en te weinig ouderbetrokkenheid spelen een rol (pag. 11, Ctc,
preventieprogramma 2009-2012).
Communities that care (Ctc) is een wijkgericht preventief programma dat zich richt op het
voorkomen van probleemgedrag van jeugdigen. Met Ctc wil het deelgemeentebestuur een
samenhangend jeugdbeleid stimuleren waarin het kind centraal staat.
Het doel van Ctc is tweeledig: aan de ene kant het bevorderen van factoren die kinderen
beschermen en aan de andere kant het terugdringen van factoren die probleemgedrag
veroorzaken.
Noord Plus levert in 2011 een bijdrage op de onderstaande risico’s (beschreven in Ctc,
preventieprogramma 2009-2012) in de wijken Agniesebuurt en het aangrenzende deel van het
Oude Noorden.
a.
Problemen met gezinsmanagement
Vanwege de geringe ouderbetrokkenheid bijv. op scholen en de slechte beheersing van het
Nederlands is het voor veel ouders heel moeilijk om de eigen kinderen adequaat te kunnen
begeleiden in de Nederlandse samenleving.
Risico:
Te weinig ouderbetrokkenheid
Interventies:
- Project ouderbetrokkenheid school en de buurt (zie beschrijving 4.1.2)
- Project ouders voor ouders(zie beschrijving: 4.1.3 )
Doel:
Het bevorderen van ouderbetrokkenheid
Risico:
Slechte taalbeheersing
Interventie:
-Toeleiden naar inburgering in samenwerking met Alsare
- Noord Plus ontwikkelt een pilotproject: kinderen leren hun ouders Nederlands
Doel:
- Betere beheersing van de Nederlandse taal
- Bevorderen communicatie tussen ouders en hun kinderen
b.
Leerachterstanden
Naast leerachterstanden hebben kinderen in de Agniesebuurt en het Oude Noorden ook
achterstanden op ontwikkelings-, motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel vlak.
Noord Plus levert in 2011 een bijdrage in samenwerking met de basisscholen het Spoor en
Johan de Graafschool op cognitieve vlak in de vorm van huiswerkbegeleiding. Er wordt
twee keer per week huiswerkbegeleiding gegeven volgens de methodiek die door de
7
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deelgemeente is uitgezet op de basisscholen in het Oude Noorden.
De kinderen die op de basisschool in de Agniesebuurt en het Oude Noorden zitten hebben
niet altijd de mogelijkheden thuis om hun huiswerk optimaal te maken en te leren, daarom
bieden wij kwalitatief goede huiswerkbegeleiding in samenwerking met de
huiswerkcoördinator (vanuit de Kloosteralliantie) voor bovenbouw leerlinge van de
basisscholen Johan de Graaf en ’t Spoor in de Agniesebuurt. De huiswerkbegeleiders
bieden de kinderen structuur, discipline en het leren zelfstandiger te werken.
De huiswerkbegeleiders zijn zorgvuldig uitgezocht op hun kwaliteiten. Dit kunnen
stagiaires van de Pabo zijn die gedurende het schooljaar werkzaam zijn op een van de
basisscholen, talentvolle oud-leerlingen of mensen uit de buurt.
Hieronder vindt u de projectbeschrijving en de bijbehorende begroting van een 4 tal
interventies.
4.1.2 Ouderbetrokkenheid school en de buurt
a. Inleiding
Één van de risicofactoren in het preventieprogramma 2009-2012 Communities that Care
(Ctc) is: te weinig ouderbetrokkenheid in de Agniesebuurt bij de opvoeding van hun kinderen.
In 2010 is de pilot van het project Ouders voor Ouders in de Agniesebuurt uitgevoerd. Buiten
dat opvoeden meer bespreekbaar is geworden binnen een aantal Marokkaanse, Turkse en
Surinaamse gezinnen en er meer inzicht en intensiever contact is tussen de opvoeders in de
Agniesebuurt, zijn ook de contacten met de basisscholen verbeterd. Door goede contacten met
de ouderconsulenten en school maatschappelijk werkers van de basisscholen in de
Agniesebuurt (resp. Johan de Graaffschool en ’t Spoor) hebben de scholen Stichting Noord
Plus benaderd om een rol te spelen in het bevorderen van de ouderbetrokkenheid.
Zo heeft bijvoorbeeld de Johan de Graaffschool Stichting Noord Plus gevraagd om een aantal
huisbezoeken te doen i.v.m. het feit dat een aantal kinderen niet mee mochten gaan op
schoolkamp van hun ouders. Ook is er bij de Johan de Graaffschool een succesvolle
ouderavond georganiseerd waarbij de opkomst de ouders heel hoog was. De hoge opkomst is
mede dankzij de inzet van Stichting Noord Plus. Door de intensieve communicatie en
(informele) benadering van onze medewerkers is het gelukt om veel ouders te laten
deelnemen aan de ouderavond op de Johan de Graafschool.
Door de positieve uitwerking van beide acties, blijkt dat Stichting Noord Plus een grotere en
belangrijke rol kan spelen in de samenwerking en interactie tussen de scholen en de
buurtbewoners (ouders van leerlingen) op het gebied van ouderbetrokkenheid. Daarom gaat
Noord Plus in 2011 door met het bevorderen van ouderbetrokkenheid in samenwerking met
basisscholen in de Agniesebuurt en het Oude Noorden en natuurlijk met de ouders zelf.
b. Doelstelling
Het organiseren van de thema ouderbijeenkomsten heeft als hoofddoel om de binding tussen
kind, school en ouder en daarmee de ouderbetrokkenheid in deelgemeente Noord, met name
in de Agniesebuurt en het Oude Noorden , te bevorderen.
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c. Doelgroep
De ouders en verzorgers van de leerlingen van basisschool ’t Spoor en de Johan de
Graaffschool en andere opvoeders wonende in de Agniesebuurt. Uit het JKZ overleg
Agniesebuurt hebben we gekozen voor deze twee basisscholen. In de loop van het jaar gaan
we kijken of we onze activiteiten in samenwerking met andere basisscholen in het Oude
Noorden kunnen uitbreiden.
d. Aanpak
Acht thema´s, ouderbijeenkomsten, zullen gedurende het jaar 2011 georganiseerd worden. De
thema’s zullen gaan over de opvoeding, de rol van school in de opvoeding en de rol van
ouders op school. De bedoeling is dat deze thema-ouder avonden interactief zullen zijn, zowel
de school als de ouders zullen actief participeren in spel- of dialoogvormen.
e. Beoogd resultaat
Door de krachtenbundeling van de organisaties met de buurt is een grote kans van slagen van
de ouderbetrokkenheid naar een hogere frequentie te tillen, meer vanzelfsprekend. De
themabijeenkomsten moeten ervoor zorgen dat ouders sterker betrokken raken bij en
daadwerkelijk deelnemen aan het schoolgebeuren.
f. Beoogd bereik
100 ouders die aan de thema ouderbijeenkomsten deelnemen.
Per bijeenkomst 30 ouders. In totaal willen we circa 100 ouders bereiken.
Johan de Graafschool heeft 70 leerlingen (140 ouders) en ’t Spoor 120 kinderen (240 ouders).
g. Wijze van benaderen
Ouders benaderen vergt een actieve houding en werkwijze . Schriftelijk materiaal werkt niet
effectief. De school weet niet of ouders hun post daadwerkelijk meekrijgen en vervolgens
lezen.
Naast de uitnodiging (via een brief) van de school gaan we de ouders persoonlijk benaderen
(telefonisch maar ook via onze contacten in de buurt: de informele wijze werkt meestal het
beste).
h. Taal en Miscommunicatie
Bij het navragen bij de ouders bleek dat sommige inspanningen op het gebied van
ouderbetrokkenheid stuk lopen op het feit dat er veel allochtone ouders de Nederlandse taal
onvoldoende beheersen. Ouders weten niet precies wat de school van hen verwacht, wat er
voor hen te halen is en op welke wijze ze een actieve bijdrage kunnen leveren. Om ouders
nauwer bij school te betrekken zullen we de thema-ouderbijeenkomsten in verschillende talen
aanbieden (in dit geval naast het Nederlands zullen we ook de Marokkaanse en de Turkse taal
als instrument gebruiken om de boodschap beter te laten landen).
i. Partners:
- Basisschool ’t Spoor
Bijdrage: infrastructuur van de school beschikbaar stellen: ruimte, koffie en thee,
contactgegevens van ouders, inzet ouderconsulent en schoolmaatschappelijk werk bij de
activiteiten die we samen organiseren.
- Johan de Graafschool
9
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ruimte, koffie en thee, contactgegevens van ouders, inzet schoolmaatschappelijk werk bij
de activiteiten die we samen organiseren.
- Stichting de Meeuw
Training/voorlichting
4.1.3. Project Ouders voor Ouders
a. Inleiding
Gedurende het jaar 2010 heeft Stichting Noord Plus in samenwerking met SAJ (Stichting
Arabische Jongeren) en SONOR het project Ouders voor Ouders in de Agniesebuurt begeleid
en heeft zes moeders uit de wijk ingezet binnen hun eigen netwerken om andere ouders uit de
wijk te helpen op het gebied van opvoeding.
De meerwaarde en kracht van dit project is: het inzetten van de peer-ouders binnen hun eigen
netwerk op gelijkwaardige wijze, andere ouders te ondersteunen op het gebied van opvoeden,
is van groot belang gebleken. Middels deze aanpak is het vertrouwen tussen de peer-ouders en
de ouders in de Agniesebuurt maar ook tussen de ouders onderling verbeterd. Hiermee wordt
een begin gemaakt met het creëren van een prettiger pedagogisch klimaat ontstaat waarin
bewoners (ouders) elkaar durven aanspreken maar elkaar durven vragen te stellen als ze
ergens mee zitten daar waar het gaat om de opvoeding van hun kinderen.
De vraag is dermate hoog dat zowel de peer-ouders als de deelnemende ouders uitgesproken
hebben door te willen gaan met het project om het nu pas echt zijn vruchten begint af te
werpen en er nog veel te verbeteren is aan het pedagogisch klimaat binnen de Agniesebuurt.
Na een succesvolle afronding van de pilot “Ouders voor Ouders” in de Agniesebuurt, heeft
Stichting Noord Plus in overleg met de deelgemeente besloten om het project in 2011 en 2012
voort te zetten in de Agniesebuurt om zo meer verdieping te krijgen in waar het project eind
2010 is geëindigd.
b. Aanpak
Een klein aantal betrokken ouders wordt getraind en ingezet om binnen hun eigen netwerken,
op informele wijze, andere ouders te ondersteunen op het gebied van opvoeden. Het gaat om,
in alle vertrouwen, het overbrengen van kennis en vaardigheden gericht op de opvoeding van
kinderen. Vaak hebben deze ouders al een ondersteunende rol richting andere ouders, maar
ervaren een gebrek aan kennis en competenties om op verantwoorde manier om te gaan met
de (problematische) opvoedingsvragen.
Uitgangspunten bij deze aanpak is:
-het peer to peer principe wordt toegepast: gelijkwaardigheid en herkenbaarheid is de insteek.
-hun benadering en inzet is laagdrempelig, en loopt deels via informele contacten in de eigen
etnische groep, buurthuizen en op school,
-de kennisoverdracht en de dialoog vindt plaats tijdens bv. koffiegesprekken in eigen huis of
in de ouderkamer.
-het project richt zich met name op die groep ouders die nu te weinig wordt bereikt.
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c. Doelstellingen
 Bespreekbaar maken van opvoedingsproblemen binnen verschillende sociale
verbanden;
 Vergroten van kennis en vaardigheden van opvoeders
 Ouders uit de buurt gaan meer met elkaar in gesprek over de opvoeding van hun
kinderen. Ze wisselen hun ervaringen en kennis met elkaar uit.
 Bereiken van moeilijk bereikbare ouders via de peer-ouders.
d. Doelgroep
De doelgroep kan worden verdeeld in twee groepen:
1)
Een groep van zes betrokken ouders (bij voorkeur 3 vaders en 3 moeders) uit de
Agniesebuurt waarin wordt geïnvesteerd d.m.v. training, workshops,
reflectiebijeenkomsten en persoonlijke begeleiding, die de rol van peerouder gaan
vervullen.
2)
Een groep ouders uit de Agniesebuurt die moeilijk bereikbaar is, maar wel ervaring wil
uitwisselen over opvoeding of vragen heeft over verschillende opvoedonderwerpen.
e. Beoogd bereik
Aantal vrijwilligers: 6 (bij voorkeur 3 vaders en 3 moeders)
2 vrijwilligers hebben al deelgenomen aan het project in 2010. Voor hen is het een
continuering. 3 vaders en 1 moeder worden nieuw geworven in 2011.
Bereik per vrijwilliger: 25 ouders
Totaal bereik: 150 ouders
Indirect bereik: min. 150 ouders en 450 kinderen (via de direct bereikte ouders )
f. Bijdrage partners
-Basisscholen: stellen ouderkamers, schoolplein beschikbaar en zetten ouderconsulenten en
schoolmaatschappelijk werk in ter ondersteuning bij de uitvoering
-Sonor: verzorgen van trainingen en levert een bijdrage aan de reflectiebijeenkomsten van de
peer-ouders
-GGD, Stichting de Meeuw, CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin): geven
informatie/voorlichting en enkele workshops
4.1.4. Huiswerk & Studiebegeleiding
SNP heeft gedurende 2010 reeds huiswerkbegeleiding aangeboden. De huiswerkbegeleiding
was met name gericht op de kinderen en de scholen van de Agniesebuurt. Daarbij is gebruik
gemaakt van de methodiek in het Oude Noorden als leidraad. Door afwezigheid van een
coördinator huiswerkbegeleiding heeft er vanaf de helft van 2010 geen centrale
huiswerkbegeleiding plaatsgevonden op de basisscholen in Noord. SNP is toen ingesprongen
op de grote vraag aan huiswerkbegeleiding door de ouders in Noord en heeft zo veel kinderen
bereikt.
Ook in 2011 gaat SNP in nauwe samenwerking met scholen en de (per januari 2011
aangestelde ) coördinator huiswerkbegeleiding aan basisschoolkinderen en leerlingen van het
voortgezet onderwijs ondersteunen bij hun huiswerk.Veel ouders die SNP bezoeken hechten
veel waarde aan deze ondersteuning. De ondersteuning van de coördinator
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huiswerkbegeleiding, die nu ondergebracht bij SBA (vanuit het Klooster) heeft met name
betrekking op huiswerkbegeleiding aan leerlingen van de 7 basisscholen uit het Oude
Noorden.
a. Omschrijving activiteit
2 keer per week wordt er 2 uur huiswerkbegeleiding gegeven en worden leerlingen begeleid
in het plannen, leren en maken van huiswerk onder begeleiding van een huiswerkbegeleider
(aangesteld door de huiswerkcoördinator), die ondersteund wordt door bestaande vrijwilligers
en stagiaires van SNP.
De huiswerkbegeleiding wordt gegeven aan de groepen 6 en/of 7 en/of 8 van de basisscholen
en 1e en 2e klas van de middelbare school. En het zal voornamelijk gaan om de vakken taal,
spelling, rekenen/wiskunde en wereldoriëntatie.
Er zal geregeld terugkoppeling zijn tussen SNP en de coördinator huiswerkbegeleiding
b. Doel
Het verbeteren van de schoolresultaten van de leerlingen met als mogelijk effect een beter
leerklimaat op school. Met kernwaarden als leren leren, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid als uitgangspunt.
Door positieve aandacht te geven aan het nut van huiswerk en het zelfstandig leren, wilt SNP
bijdragen aan de beheersing van de basisvaardigheden en zo een soepelere overgang naar een
volgende groep of een prettige start op de middelbare school te bewerkstelligen.
Daarbij is van belang dat er een prettige samenwerking is tussen leerling, school,
huiswerkbegeleiders en ouders. Er is zorg voor het pedagogische, didactische en
organisatorische aspect. Daarnaast houden zowel school als de huiswerkbegeleiders rekening
met de voorwaarden voor huiswerkopdrachten gesteld in het handboek huiswerkbegeleiding
van het Oude Noorden. SNP ziet samen met de huiswerkcoördinator van het Oude Noorden
hier op toe.

De huiswerkbegeleiders en ondersteunende vrijwilligers zijn zorgvuldig uitgezocht op hun
kwaliteiten. Dit kunnen stagiaires van de Pabo zijn die gedurende het schooljaar werkzaam
zijn op een van de basisscholen, talentvolle oud-leerlingen of mensen uit de buurt die al
werkzaam waren bij SNP in het geven van huiswerkbegeleiding.
c. Doelgroep
Leerlingen van de basisscholen (met name uit de Agniesebuurt, maar ook uit het Oude
Noorden) en middelbare scholen.
d. Beoogd bereik
40 deelnemers: 25 leerlingen van de basisschool en 15 middelbare scholieren.
e. Bijdrage SNP
Werving en coördinatie van de huiswerkbegeleiding in de Agniesebuurt en ondersteuning
bieden aan de bestaande huiswerkbegeleiding in het Oude Noorden. Zorg dragen voor
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vrijwilligers die huiswerkbegeleiders, ondersteunen en helpen bij de werving van nieuwe
huiswerkbegeleiders i.s.m. de coördinator huiswerkbegeleiding.
f. Bijdrage partners
Ondersteuning van en nauwe samenwerking met de huiswerkcoördinator van het
Oude Noorden, in de vorm van de methodiek en de huiswerkbegeleiders.

4.1.5. Project Ouders communiceren in het Nederlands met hun kinderen
a. Omschrijving activiteit
Stichting Noord Plus begint in 2011 met een pilot project “ouders communiceren in het
Nederlands met hun kinderen”. Voor dit project worden vrijwilligers/pabo studenten
gekoppeld aan 10 gezinnen woonachtig in de Agniesebuurt en het Oude Noorden. Er worden
afspraken gemaakt dat een kind elke dag 2 a 3 Nederlandse woorden leert aan zijn ouders.
Als we uitgaan van 300 dagen dan kunnen de ouders 600 a 900 woorden per jaar leren.
Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen communiceren met hun ouders in het Nederlandse.

b. Doel activiteit
-bevorderen van communicatie tussen het kind en zijn ouders
-verbetering van de Nederlandse taal van de ouders t.b.v. een goede integratie en
participatie
c. Doelgroep
Kinderen en ouders uit de Agniesebuurt en het Oude Noorden
d. Beoogd bereik
8 kinderen en 8 ouders
e. Aanpak
-de projectleider van Noord Plus werft en selecteert 2 vrijwilligers.
-deze worden getraind in het werken en begeleiden van 8 leerlingen.
-de vrijwilliger heeft een keer per maand een bijeenkomst met een groep
leerlingen (per vrijwilliger 4 kinderen of gezamenlijk twee vrijwilligers op 8
leerlingen: instructie van de leerlingen en bespreken van de voortgang van
opgegeven opdracht)
-de vrijwilliger organiseert een keer per maand een bijeenkomst met de ouders
en de leerlingen.
-de projectleider faciliteert en begeleidt de vrijwilligers
-de ouders van deze kinderen worden benaderd via scholen (ouderkamers): zij
krijgen uitleg over dit project.
-deze ouders tekenen een intentieverklaring om mee te doen met dit project
-aan het eind van dit project is er een slotbijeenkomst met ouders en hun
kinderen die aan dit project hebben deelgenomen
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f. Bijdrage SNP
-werving /training van vrijwilligers en coördinatie van het project.
-werving en selecteren van 8 kinderen en 8 ouders.
g. Bijdrage partners
-de vrijwilligers adopteren gezinnen.
-basisscholen in de Agniesebuurt faciliteren de contacten met de ouders en hun kinderen
(leerlingen van op basisschool).
4.1.6. Project Tweede Thuis
a. Omschrijving
Stichting Noord Plus maakt in 2011 ook deel uit van het Project Tweede Thuis. De
projectgroep bestaat uit uiteenlopende organisaties die een aanbod hebben op het gebied van
kinderwerk in Deelgemeente Noord, te weten Sportstimulering Noord, Welzijn Noord,
Bibliotheek Oude Noorden, het Kinderparadijs en het Klooster.
De samenwerkingspartners van Tweede Thuis organiseren gezamenlijk evenementen gericht
op kinderen in Deelgemeente Noord, vaak met een voortraject bij de individuele instellingen
(een reeks kinderactiviteiten met een gezamenlijk thema ter voorbereiding op een groter
evenement) en wisselen expertise en ervaringen uit op het gebied van kinderwerk, daarbij zo
goed mogelijk aansluitend op de methodiek van Communities that care (Ctc).
Er worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd, waar enkele honderden kinderen (en
hun ouders en verzorgers) op afkomen. De programmaleidster van Project Tweede Thuis is in
dienst van Stichting Kinderparadijs Meidoorn en heeft daar ook haar werkplek. Maandelijks
vindt er regelmatig overleg plaats tussen alle participerende organisaties en worden er
werkgroepen gevormd om de evenementen te organiseren. SNP gaat een bijdrage leveren aan
dit project op het gebied van organisatie, werving en voorlichting aan de ouders zolang dit
project nog bestaat. Onderstaand de omschrijving van de drie activiteiten:
c. De Noord-4-daagse
Omschrijving activiteit:
In de week van maandag 6 t/m 9 juni 2011 is er een avondvierdaagse in de deelgemeente
Noord. De (kinder) avondvierdaagse is vier avonden lang wandelen, zingen en samen plezier
maken. Iedere avond is er een andere route van 2,5 km of van 5 km. De laatste avond is er een
feestelijke intocht en ontvangen de kinderen een medaille voor hun prestatie.

Doel:
Ontdekken van mooie plekjes in de buurt, ontdekken hoe lekker en belangrijk bewegen is én
nieuwe kinderen leren kennen.
Doelgroep:
De avondvierdaagse is voor kinderen van de basisscholen (4 t/m 12 jaar). Ouders of
begeleiders/vrijwilligers kunnen meelopen om de kinderen te begeleiden.
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Bijdrage SNP:
Deelname in de werkgroep Noord-4-daagse, die zorg draagt voor de organisatie en uitvoering
van het evenement. Werving en toeleiding van vrijwilligers (o.a. verkeersbrigadiers) en
deelnemers (kinderen, ouders en begeleiders).
Bijdrage partners:
Coördinatie vanuit projectgroep Tweede Thuis met dit jaar S&R als hoofdcoördinatie.

d. Kinderuitmarkt (& opvoedmarkt)
Omschrijving activiteit:
Ieder jaar op een woensdag in de maand september vindt de Kinderuitmarkt plaats op het
Noordplein, dat in 2011 gehouden wordt op 14 september. Diverse organisaties laten zien wat
ze kinderen en hun ouders te bieden hebben komend schooljaar. De participerende Tweede
Thuis organisaties, sportverenigingen, diverse clubs en andere organisaties zullen hun
programma laten zien en informatie verstrekken. Er zijn optredens en veel leuke activiteiten
voor kinderen.
Doel:
Het doel van de Kinderuitmarkt is om kinderen en hun ouders op een ontspannende en
educatieve manier inzicht te geven in het activiteitenaanbod van diverse organisaties in
Rotterdam Noord.
Doelgroep:
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam Noord.
Bijdrage SNP:
Deelname in de werkgroep Kinderuitmarkt, die zorg draagt voor de organisatie en uitvoering
van het evenement. Werving van vrijwilligers, deelnemende organisaties en kinderen met
ouders en begeleiders.
Bijdrage partners:
Coördinatie vanuit projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het Noorden.
e. Kinderboekenweek 2011: Heldenfestival
Omschrijving activiteit:
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. De 57e Kinderboekenweek vindt
plaats van woensdag 5 t/m zaterdag 15 oktober 2011. Tijdens het tien dagen durende
evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek, zo ook in de
deelgemeente Noord. Het jaarlijks wisselende thema van de Kinderboekenweek, dit
jaar: Superhelden! – Over dapper durven zijn, dient als leidraad bij de organisatie van de vele
activiteiten.

15

Stichting Noord Plus

Werkplan 2011

Doel:
Het doel van de Kinderboekenweek is middels een week van activiteiten, op een
laagdrempelige wijze, bij kinderen het plezier vergroten om te lezen.
Doelgroep:
Kinderen van de basisscholen in deelgemeente Noord.
Beoogd resultaat:
Veel kinderen in deelgemeente Noord hebben een taalachterstand. Lezen is een
belangrijk middel om deze achterstanden tegen te gaan. Hiernaast is lezen van
belang voor de ontwikkeling van kinderen en heeft het een ontspannende waarde.
Middels de activiteiten van de Kinderboekenweek komen kinderen op een ontspannende
manier in aanraking met lezen en boeken.
Bijdrage SNP:
Deelname in de werkgroep Kinderboekenweek, die zorg draagt voor de organisatie en
uitvoering van het evenement. Werving van vrijwilligers en deelnemende kinderen, ouders en
begeleiders.
Bijdrage partners:
Coördinatie vanuit projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het Noorden.
4.1.7. Overige activiteiten talentontwikkeling
a. Nationale straatspeeldag
Omschrijving activiteit:
SNP doet mee aan de landelijke Straatspeeldag, in 2011 te houden op 1 juni. De straat wordt
deze dag van de kinderen en is bedoeld om veilig spelen onder de aandacht te brengen.
Straten worden afgesloten om te spelen en ook op pleinen zijn er verschillende activiteiten,
zoals sport- en speelactiviteiten, schminken en amusement, zo ook rondom de locatie van
SNP aan de Zomerhofstraat.
Doel:
In sommige wijken in Rotterdam is er weinig fysieke en veilige ruimte voor kinderen om
buiten te spelen. Doel van de Nationale straatspeeldag is kinderen een educatieve en
ontspannende dag bieden waarop zij zorgeloos op straat kunnen spelen, zonder dat zij zich
zorgen hoeven te maken om de gevaren van het verkeer en zo spelenderwijs kennis kunnen
maken met uiteenlopende culturen.
Doelgroep:
Kinderen van de basisscholen in deelgemeente Noord, direct de kinderen woonachtig in de
buurt rondom de locatie van SNP aan de Zomerhofstraat.
Bijdrage SNP:
Organisatie, werving en coördinatie van de straatspeeldag activiteiten in de Agniesebuurt
rondom de locatie van SNP.
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Bijdrage partners:
Samenwerking met Welzijn Noord, SONOR, KindeRdam en de Duimdrop (BSW Rotterdam)
en stichting Opzoomer mee.

Naar aanleiding van de nationale straatspeeldag 2010 is er besloten om tussen de
organisaties meer samen te werken. Hierop hebben wij overleg gehad waaruit is gebleken dat
wij vaker in het jaar grote activiteiten met elkaar willen organiseren. Onderstaande activiteit
is de eerste die na de straatspeeldag met elkaar wordt georganiseerd.

b. Kerstfestiviteit Agniesebuurt
Omschrijving activiteit:
Een evenement met muziek en theater waar kinderen en buurtbewoners elkaar kunnen
ontmoeten, een hapje en drankje kunnen doen en waar educactieve en recreatieve activiteiten
zijn voor jong en oud. Dit allemaal in de Kerst en wintersfeer.
Doel:
Ontmoeting en binding in de wijk tussen buurtbewoners creëren door middel van de
Kerstfevtiviteit, daarbij kinderen en hun ouders stimuleren om actief een rol te spelen in de
organisatie en uitvoering van het evenement.
Doelgroep:
Kinderen en ouders direct woonachtig in de wijken rondom de locatie van SNP aan de
Zomerhofstraat.
Bijdrage SNP:
Organisatie, werving en coördinatie van de Kerstfestiviteit activiteiten in de Agniesebuurt
rondom de locatie van SNP.
Bijdrage partners:
Samenwerking met Welzijn Noord, SONOR, KindeRdam en de Duimdrop (BSW Rotterdam)
en stichting Opzoomer mee. Daarbij hebben de buurtbewoners, jong en oud, ook een
belangrijke rol in de organisatie en uitvoering van de activiteit
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4.2 Speerpunt Ouderen

4.2.1 Inleiding
In 2010 is door stichting Noord Plus op het speerpunt ouderen twee zaken aangepakt :
- Inventarisatie van de behoeften van ouderen in de wijken Agniesebuurt en het Oude
Noorden (in de eerste instantie gaat het hier om Marokkaanse en Turkse ouderen).
- Sociaal activeren van ouderen door middel van activiteiten op het gebied van:
1. Sport en recreatie
2. Educatie en voorlichting
3. Hulp en advies (administratieve rompslomp)
4. Participatie
Behoeften ouderen en sociale activering
De gesprekken die wij in 2010 gevoerd hebben zowel individueel als in groepsverband ( 20
vrouwen en 30 mannen) hebben de volgende behoeften opgeleverd:
-een geschikte fysieke ontmoetingsruimte waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten
(locatie: het oude Noorden , liefst tussen de Marokkaanse Moskee (Abu bakr) en de
Turkse Moskee (Gultepe)
-het lezen en begrijpen van brieven/het invullen van formulieren/het beantwoorden
van brieven ed.
-Nederlands leren
-excursies naar interessante plaatsen en activiteiten
-voorlichting over nieuwe wetten en regels
-sport en beweging
-professionele begeleiding van al deze activiteiten

Op basis van onze inventarisatie gaan we in 2011 een aantal activiteiten organiseren voor
ouderen van met name Marokkaanse en Turkse afkomst. We zullen deze ouderen ook in
contact laten brengen met ouderen van andere etnische afkomst zoals Nederlandse en
Surinaamse ouderen.
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Hieronder vindt u een aantal activiteiten die wij in 2011 met verschillende partners gaan
opzetten en organiseren.
4.2.2. Cursus: Ongekend Talent
Ongekend Talent bestaat onder meer uit een cursus die 50-plussers de gelegenheid biedt hun
ongekende talenten en kwaliteiten te ontdekken en die hen inzicht geeft hoe ze deze kunnen
gebruiken. Deze cursus is ontwikkeld door Plus Punt (expertisecentrum voor senioren en
participatie).
Er wordt in 2011 3 cursussen georganiseerd voor ouderen. Een voor een groep vrouwen, een
voor een groep mannen en een gemengde groep.
De cursus heet: ongekend talent. Wordt uitgevoerd door Plus Punt.
Doel:
Ouderen ontdekken hun ongekende talenten en kwaliteiten en die hen inzicht geeft hoe ze
deze kunnen gebruiken
Doelgroep: ouderen 50+
Partner:
Plus Punt verzorgt de trainingen.
4.2.3. Dialoog in de wijk
Op elke maandag avond en vrijdag avond komen minimaal 50 ouderen bij elkaar bij Resto
van Harte in buurthuis Mozaïek in het Oude Noorden.
Stichting Noord Plus gaat in 2011 een aantal thema bijeenkomsten organiseren met Resto van
Harte. Voorbeeld thema’s:
- Armoede (financieel en sociaal, welke mogelijkheden zijn er),
- Samen wonen en samen leven (wat kunnen bewoners voor elkaar betekenen),
- Gezond eten: Koken voor de buurt (Oase en Aisha project van Pameijer betrekken)
- Mantelzorg
- Thuisadministratie (wat kun je zelf doen en wat zijn andere mogelijkheden)
- Wetgeving AWBZ: wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden
Rondom de thema’s is het informele gedeelte uiteraard heel belangrijk voor de doelgroep.
Doelen:
-Sociaal isolement doorbreken via ontmoeting
-Sociaal activeren van ouderen (ze kunnen elkaar ondersteunen)
Doelgroep: 50+ ouderen (heterogene groep: sekse, leeftijd en etniciteit)
Bereik: 50 ouderen per bijeenkomst
Partners:
Resto van Harte: locatie Mozaïek , medeorganiseren van de bijeenkomsten.
Andere organisaties die een bijdrage leveren in de inhoud: het geven van voorlichting.
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4.2.4. Sport en recreatie
Veel ouderen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in activiteiten op het gebied van sport
en recreatie. SNP gaat in 2011 met de volgende organisaties samenwerken om een aantal
activiteiten te organiseren.
Activiteit
Taalbom

Doel
Doelgroep
-Gezond
Vrouwen 50+
voor
(in samenwerking lichaam en
met Danswerk)
geest
-Nederlands
leren op een
leuke
manier

Bereik
25

frequentie
1x 10
bijeenkomsten

Gym

-Gezond
Mannen 50+
voor
(in samenwerking lichaam en
met
geest
sportstimulering) -sociale
ontmoeting
(doorbreken
sociaal
isolement)

25

2 keer per
week
36 weken per
jaar

Excursie

-Ouderen
maken
(in samenwerking kennis met
met
zorginstelli
zorginstellingen
ngen
zoals Humanitas) (verbreding
van kennis)

mannen en
vrouwen

60

4 keer per jaar

Tuinieren

leren lezen,
schrijven en
rekenen

6

April t/m
september

Sociaal
isolement
(in samenwerking doorbreken
Nu Hier)
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4.2.5. Educatie/cursussen
Veel ouderen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het leren van Nederlands en allerlei
andere cursussen.
Activiteit
Conversatieles
voor ouderen
(vrijwilligers
worden ingezet
om allochtone
ouderen beter
Nederlands te
leren)

Doel
Nederlands
leren op een
laag drempelige
wijze

Naailes

Alfabetisering

leren lezen,
schrijven en
rekenen

Doelgroep
Mannen en
vrouwen

Bereik
30

frequentie
2 x per
week
30 weken
per jaar

Vrouwen

20

3 keer per
week
30 weken
per jaar

vrouwen

20

1 x per
week
30 weken
per jaar

4.2.6. Voorlichting
Ouderen willen graag geïnformeerd worden over verschillende thema’s.
In totaal zullen we in 2011 20 voorlichtingen organiseren.
Dit doen wij in samenwerking met verschillende organisaties zoals:
De GGD, SoZaWe, Riagg-Rijnmond, Humanitas, Plus Punt, Ouderen Werk Noord e.d.
Doel: via informatie verstrekking aan ouderen wordt hun zelfredzaamheid bevorderd.
Bereik: 15 a 20 ouderen per bijeenkomst. In totaal willen we 80 ouderen bereiken.
Partners:
De GGD, SoZaWe, Riagg-Rijnmond, Humanitas, Plus Punt, Ouderen Werk Noord e.d.
Deze organisaties zullen benaderd worden in het geven van allerlei voorlichtingen.
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