EVALUATIE pilot

talentontdekfabriek 2018
Voorwaarden
We hebben getracht aan de door de gemeente gestelde voorwaarden te kunnen voldoen.
Dat is deels gelukt:
er is intensief samengewerkt met de deelnemende scholen, met Contour de Twern en met
Leergeld Heusden. Stichting de Schroef wilde alleen in de uitvoering van betekenis zijn. Het directe
gevolg van een breed draagvlak is wel dat de vaart uit de pilot ging, waardoor initiatiefnemer
Dominique Habraken van de Vlechter intussen op haar eigen school haar eigen naschools aanbod
gemaakt heeft, in samenwerking met Ons Kindbureau. Korte lijntjes & dichtbij werkte hier eigenlijk
beter.
Bij ronde 2, op de Bussel, is er slechts 1 workshop geweest om technische redenen. Kinderen
wilden goochelen, maar een goochelaar was te duur/ erg lastig te vinden, bij het timmeren waren
er na diverse inspanningen geen hulpouders te vinden, wat nodig was voor de veiligheid.
In het overzicht hieronder is de laatste kolom is niet ingevuld, omdat dit niet te realiseren is. De
meeste aanbieders hebben geen regulier aanbod in Vlijmen
Scholen hebben niet in beeld welke kinderen een KindPas hebben. Het gericht werven op deze
doelgroep was dan ook niet te realiseren. We hebben gemeend door aantrekkelijk aanbod,
laagdrempelig door de prijs en de locatie, deze doelgroep over de streep te trekken.

Verantwoording
Ronde 1 : de Wilgen – de Vijfhoeven. Coördinatie directeur Patricia de Folter
activiteit

Proefjes doen
streetdance
Graffiti
Breakdance

uitvoerder

Explico Kids
Kiki Studio Max
Jorg v Broekhoven
Vijay Girdhari Kix

aantal
deelnemers

alle lessen
gevolgd

aantal
KindPas

18
7
24
6

13
2-6
14
2-6

0
0
0
0

aantal
deelnemers

alle lessen
gevolgd

aantal
KindPas

14

14

0

aantal KindPas
doorgestroomd

Ronde 2 : de Bussel. Coördinator directeur Patricia de Folter
activiteit

Timmeren

uitvoerder

Jorg v Broekhoven

aantal KindPas
doorgestroomd

Ronde 3 : ’t Palet – de Vlechter. Coördinatie directeur Ton Kamp ism Contour de Twern
activiteit

graffiti

uitvoerder

Timmeren/knutselen
Dansen

Saskia van
Oversteeg
Ton Lammers
Daisy Damen

techniek

Mad Science

aantal
deelnemers

alle lessen
gevolgd

aantal
KindPas

9

9

1

8
Wisselend 6
t/m 15
8

8
7

0
0

7

1

aantal KindPas
doorgestroomd

Financieel verslag
kosten

baten

ronde 1: de Vijfhoeven en de Wilgen
4 workshops
deelnemersbijdrage

€ 1.677,05

1 workshopronde
deelnemersbijdrage

€ 529,02

4 workshoprondes
deelnemersbijdrage
penvoering Het Pieck
subsidie gemeente

€ 1.728,87

€

468,00

€

138,00

€

390,00

ronde 2: de Bussel

ronde 3: 't Palet en de Vlechter

€ 100,00
€ 4.188,00
totaal € 4034,94
resultaat

€ 5.184,00
€ 1149,06

Vervolg
Vanuit de gemeente zijn doelen gesteld die behaald moesten worden om te praten over een vervolg:
Doel
Tenminste 8 kinderen per workshop
80 % van de kinderen heeft de workshop volledig
gevolgd
25 % van de kinderen heeft een KindPas
De helft van het aantal deelnemers met een
KindPas volgt vervolgaanbod via het Jeugdfonds
cultuur

Realisatie
Gemiddeld 12 kinderen
76% van de kinderen heeft de workshop volledig
gevolgd
1,8 % van de kinderen heeft een KindPas
Geen van de deelnemers volgt vervolgaanbod

Conclusie
Op de Wilgen, de Vijfhoeven en de Bussel zitten (ogenschijnlijk) weinig of geen kinderen met een KindPas.
De animo lijkt echter evengoed voldoende om naschoolse workshops te realiseren. Bij de evaluatie merkten
directeuren op dat juist op deze scholen veel kinderen zitten met twee werkende ouders, wat een ander
probleem met zich meebrengt: de kinderen zitten vaak enkele uren alleen thuis, waarbij de smartphone/
computer/ TV het beste maatje blijkt. Juist ook voor deze kinderen is naschools aanbod wenselijk. Hoe mooi
zou het zijn om dit voor alle Heusdense scholen te realiseren.
Daarnaast is het voor scholen interessant om te achterhalen welke kinderen een KindPas hebben.
Leerkrachten zijn uitstekend in staat om juist deze kinderen specifiek uit te nodigen en de ouders van uitleg
te voorzien van de mogelijkheden. Is dit op enigerlei wijze te realiseren?
Voor een vervolg is er een aantal aandachtspunten:
De coördinatie zou professioneel moeten gebeuren om de continuïteit en betrouwbaarheid te
waarborgen voor zowel financiën, PR en communicatie
Het is wenselijk het aanbod op elke school te laten zijn (met uitzondering van de Wilgen en de
Vijfhoeven omdat deze in één gebouw huizen) om goed aan te kunnen sluiten bij de inhoud /
thema’s van school, de laagdrempeligheid te waarborgen en de lijntjes kort te houden
Er dient te worden samengewerkt met de buitenschoolse opvang
KUNST na school en TOF moeten in Vliedberg samenvallen
Frequentie van het aanbod moet goed verspreid over het schooljaar en slim worden gepland: het
moet geen verkapte opvang worden

Deze evaluatie is tot stand gekomen met de directeuren van de 5 Vlijmense scholen Ton Kamp, Yvet van der
Sterren, Patricia de Folter en Dominique Habraken, de voorzitter van Leergeld Heusden Theo Nelissen en
Trefpunt cultuureducatie Heusden Marjolein van den Akker
Vlijmen, Januari 2019

