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LAND VAN HERKOMST DEELNEMERS
Taal

Suriname		Nederlands		
Marokko 		
Arabisch/Berbers		
Soedan		Arabisch		
Myanmar		Birmaans		
Afghanistan		
Farsi/Dari/Pasjto		
Mongolië		Mongools		
Gambia		
Afrikaans		
Mexico		Spaans		
China		Chinees		
Guinee		Fulah		
Oekraïne		Oekraïens		
Brazilië		Portugees		
Chili		
Spaans		
Nigeria		Youriba		
Eritrea		
Tigrinya/Eritrees		
Somalië		Somalisch		
Spanje		
Spaans		
Dominicaanse Rep. Spaans		
Ethiopië		Amhaars		
Philipijnen		Tagola		
Doebai		Arabisch		
Iran
Farsi		

Irak
Indonesië
Syrië
Egypte
Nederland
Turkije
Sri Lanka
Ghana
Portugal
Libanon
Schotland
Servië
Verenigde Staten
Algerije
Maleisië
Japan
Sierra Leone
Peru
Griekenland
Albanië
Mali
Curaçao

Koerdisch/Arabisch
Indonesisch
Arabisch
Arabisch
Nederlands
Turks
Tamil
Ganda
Portugees
Arabisch
Engels
Servisch
Engels
Arabisch
Malees/Engels
Japans
Creools/Fulah
Spaans
Grieks
Albanees
Bambara
Papiaments		

				
		
					
		
		

In deze uitneembare impactplaat leest u alles over het werk van JES Rijnland in 2017.
U vindt hier ons bereik lokaal en regionaal, maar vooral de impact van dit bereik bij de
kinderen, jongeren en ouders die bij ons hebben deelgenomen.
JES werkt in de Gouden Driehoek van thuis, school en wijk. In deze driehoek kunnen
kinderen zich optimaal ontwikkelen, mits de verbinding goed is. Daarom werkt JES
samen met de partners in de regio Leiden en verbindt zich aan organisaties die zich
inzetten voor de ontwikkeling van ouders en kinderen.

VRIJWILLIGE INZET BIJ JES RIJNLAND
Met de inzet van vrijwilligers vergroot JES haar impact als
professionele organisatie enorm. Zij voeren programma’s uit
en bieden ondersteuning en begeleiding voor ouders en
kinderen. Hiermee leveren zij een substantiële bijdrage aan
onze misse.
Vrijwilligers actief bij JES Rijnland:
SLIM voor Ouders: klassenassistent 1
VoorleesExpres: voorlezers en coördinatoren 83
Coach@JES: Coaches 87
WeekendKlas: gastsprekers 72
Vrijwilliger op kantoor: 1

Samen leren met ouders uit de eigen wijk. Dat vindt JES
belangrijk, omdat het de verbondenheid tussen mensen
onderling en in de samenleving vergroot. Ouders met
uiteenlopende achtergronden komen bijeen om een
programma te volgen in de wijk waar zij wonen en waar
hun kinderen naar school gaan. Ouders ondersteunen
elkaar en vergroten daarmee meteen hun persoonlijk
netwerk. JES bereikt met de programma’s (groepen)
ouders die niet zo snel geneigd zijn zich in te schrijven
voor (preventieve) cursussen, die door reguliere organisaties worden georganiseerd. Daarbij is het ook fijn dat onze
meertalige medewerkers ‘als het nodig is’ ouders in de
eigen taal kunnen spreken.

SCHOOL

omgeving, zoals economische, sociale en culturele
factoren. De doelgroep van JES bestaat uit kinderen en
jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, die uit gezinnen
komen met een laag sociaaleconomische of kwetsbare
positie. Voorbeelden zijn Nederlandse ouders en kinderen
die laag zijn opgeleid, gezinnen die gemigreerd of
gevlucht zijn, of kinderen en jongeren die
opgroeien in armoede en zich in een sociaal isolement
bevinden.

856

Totaal actieve deelnemers JES
Uit minstens 574 huishoudens.
Van wie 325 kinderen formeel binnen
de gewichtenregeling vallen.
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Kinderen brengen de meeste tijd thuis door. Juist daar
kunnen ouders veel betekenen voor de ontwikkeling van
hun kind; door met hen te spelen, te praten en voor te
lezen. Veel ouders doen dit van nature, maar dat geldt niet
voor iedereen. Soms hebben ouders een duwtje in de rug
nodig. JES biedt die steun door bij gezinnen thuis te
komen en samen met het kind te spelen en te praten.
Ouders leren hier veel van. Ook worden verbindingen in
de wijk en met school gelegd. Dit alles met het doel om de
band tussen ouder en kind te versterken en een veilige en
lerende thuisomgeving te creëren, zodat de ontwikkelingskansen voor het kind vergroot worden.
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CONTACTGEGEVENS

WIJK

Als een kind ouder wordt en zijn wereld groter, biedt JES
allerlei kansen voor informeel leren. Het doel is dat
jongeren zich goed voelen op een plek waar ze thuis- horen en zich verbonden voelen met school en hun directe
omgeving. JES biedt hen de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken, zicht te krijgen op hun eigen kunnen, te
durven experimenteren en vragen te stellen. Zo krijgen zij
weer vertrouwen in hun eigen toekomst.
De programma’s binnen het domein School zijn altijd
ondersteunend, verrijkend en aanvullend op het reguliere
onderwijs en gericht op de persoonlijke vragen van de
leerling.

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren
gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in
de samenleving. JES wil voorkomen dat talenten uit de
doelgroep onbenut blijven, waardoor het risico op
onrechtvaardige ongelijkheid in de samenleving toeneemt. Echter, sommige kinderen beginnen van jongs af
aan met een achterstand. Dit hoeft niet te maken te
hebben met de mogelijkheden van kinderen, maar kan
samenhangen met kenmerken van het gezin of met de
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Kennismaken & Verbinden

278

huisbezoeken

1. Bibliotheek: 69
2. wijkgerichte voorzieningen
zoals Epi Centrum,
Vrouwkind centrum
en Speel-o-theek: 61
3. Peuterspeelzaal: 60
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Totaal
doorverwijzingen

Leert ouders om spelenderwijs
aandacht te besteden aan de
ontwikkeling van hun kind.

141
Gestart
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aanmeldingen
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Zorgdossiers

53
Verwijzingen naar
VVE-programma’s
Op locatie of in
de thuissituatie
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verwijzingen

1

Ouders voelen zich gezien en gehoord. Tijdens een
kennismaking komen medewerkers van JES Rijnland
‘achter de voordeur’, zij spreken de taal van ouders
en kunnen oprecht met hen in gesprek.

2

Ouders weten de weg te vinden naar voorzieningen
in de wijk en gemeente. Medewerkers van JES
wijzen hen de weg of gaan met hen mee.

3

4

Bloeiend
BloeiendZuidwest
Zuidwest

Geeft jongeren een steuntje in de rug,
waardoor zij weer met plezier en vertrouwen
naar school gaan en hun school afmaken.
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Gestart

Themabijeenkomsten
Themabijeenkomsten

koppels
actief

76

Afgerond

61

WeekendKlas
Laat kinderen uit een gezin met
een beperkt netwerk ontdekken
waar zij goed in zijn, door hen
in aanraking te brengen met
verschillende beroepen en
activiteiten.

gezinnen
EFFECTEN

individuele
kinderen
of ouders

Opstapje

1
2

4

Wijk
Wijk

Coach@JES

129

gezinnen
actief

EFFECTEN

Leids Onderwijs Festival

School

Jong Geleerd,
Thuis Gedaan

TOP-3
Verwijzingen
naar organisaties

69
61
60

Januari 2017: Feest ter
ere van 10-jarig bestaan
van JES Rijnland

Thuis

TOP-5
Aanmeldingen
voor kennismaking
1. Eigen initiatief ouders: 178
2. Wijkfelicitatiedienst: 111
3. Directe aanmelding door
voorschoolse voorzieningen,
primair en voortgezet onderwijs: 106
4. Directe aanmelding door Centra
Jeugd en Gezin en jeugden gezinsteams: 91
5. Aanmelding samen met voor
schoolse voorzieningen, primair
en voortgezet onderwijs: 63

VoorleesExpress
Brengt enthousiasme voor
lezen over, betrekt ouders bij
het voorlezen en helpt hen
het voorleesritueel over te
nemen.

179
Gestart

Geeft kind(eren) een goede
start op de basisschool door
het verstevigen van de
ouder-kindinteractie.

107

3

Gestart

35

gezinnen
actief
Afgerond

Start Leidse Raad van
Kinderen over armoedebestrijding in Leiden,
samen met Missing Chapter
Foundation en Diversion.

Afgerond

Aantal kinderen bereikt
binnen deze gezinnen

21

1

Preventief werken, op huisbezoek gaan voordat er
daadwerkelijk zorgen zijn, voorkomt escalatie van
zorgvragen tot zorgproblemen.

2

Ouders en kinderen hebben meer en
betere interactie met elkaar, wat goed is
voor de (taal)ontwikkeling van het kind.

De ondersteuning van ouders sluit beter aan
bij wat de kinderen op de peuterspeelzaal, het
kinderdagverblijf of de basisschool doen,
waardoor het kind beter voorbereid naar
school gaat.

33

1

Jongeren weten beter wat hun kwaliteiten zijn, wat
zij later willen worden en wat zij daarvoor moeten
doen. Zij ervaren meer zelfvertrouwen.

2

Werken met vrijwilligers vergroot onze impact op de
samenleving en brengt jongeren in contact met
unieke rolmodellen.

22

Speelgroep
Speelgroep
Bevordert
Bevordertde
detaalontwikkeling
taalontwikkeling
en
enversterkt
versterktde
deband
bandtussen
tussen
ouder
ouderen
enkind.
kind.

119
119

leerlingen
actief

3

De preventieve programma’s voorkomen voortijdig
schoolverlaten en ongelijke kansen in het
(voortgezet) onderwijs.

54
54

ouders
oudersactief
actief

Waarvan
Waarvan88trajecten
trajectenvan
van
meerdere
meerderebijeenkomsten
bijeenkomstenmet
met
dezelfde
dezelfdegroep
groepouders.
ouders.Bereik:
Bereik:
270
270deelnemers.
deelnemers.

11

Geeft kinderen een uitdagende, leuke en zinvolle besteding
van de zomervakantie. Met extra onderwijstijd, gericht op het
versterken van de taalvaardigheid, voorkomt de Zomerschool
dat het taalniveau daalt.

3

Bereik
Bereikmet
metactiviteiten:
activiteiten:

545
545deelnemers
deelnemersaan
aanalle
alleactiviteiten
activiteiteninintotaal.
totaal.

2

Zomerschool

288

Ouders weten welke positieve invloed
zij (kunnen) hebben op de ontwikkeling
van hun kind.

49

leerlingen
actief

32
32

trajecten
trajecten

17
17

Leert
Leertouders
oudersde
detaal
taalvan
vande
deschool,
school,
waardoor
waardoorzijzijeerder
eerdercontact
contactdurven
durven
leggen
leggenmet
metde
deleerkracht
leerkrachtvan
vanhun
hun
kind(eren).
kind(eren).

ouders
ouders
actief
actief

Start ontwikkeling
HuiswerkKamers
samen met Bplus C en
Leidse schoolbesturen.

96

Meer (doelgroep)kinderen maken gebruik van een
VVE-voorziening of voorschoolse voorziening. Doordat
JES bij gezinnen met jonge kinderen thuis komt en hen
hierover informeert.

3

45

gezinnen
actief

118

EFFECTEN

1

Biedt
BiedtOuders
Oudersmet
metvragen
vragen
over
overouderschap
ouderschapen
en
opvoeding
opvoedingeen
eengesprek
gesprek
met
metandere
andereouders.
ouders.

SLIM
SLIMvoor
voorouders
ouders

Ouders
Oudersontmoeten
ontmoetenandere
andereouders
ouders
en
enkrijgen
krijgenzo
zoeen
eengroter
groternetwerk
netwerken
en
raken
rakenuit
uithun
hunisolement.
isolement.

22

Door
Doorervaringen
ervaringentetedelen
delenmet
metandere
andereouders
ouders
krijgen
krijgenouders
oudersmeer
meerzelfvertrouwen
zelfvertrouwenininhun
hun
opvoedvaardigheden
opvoedvaardighedenen
envoelen
voelenzijzijzich
zichgesteund.
gesteund.

Zoals
ZoalsMoeders
Moedersininde
deBuurt,
Buurt,
Triple
TripleP,P,Talen
TalenininBalans
Balansen
en
Beter
Beteromgaan
omgaanmet
metpubers.
pubers.
De
Debijeenkomsten
bijeenkomstenonderondersteunen
steunenouders
oudersbij
bijhet
het
positief
positiefen/of
en/ofmeertalig
meertalig
opvoeden
opvoedenvan
vanhun
hun
kind(eren)
kind(eren)ofofpuber.
puber.

57
57

deelnemers
deelnemers

ouders
ouders

11

Wijkgerichte
Wijkgerichteouderouderbijeenkomsten
bijeenkomsten

33

Ouders
Ouderskrijgen
krijgenmeer
meerkennis
kennisen
eninformatie
informatieover
over
voorzieningen
voorzieningenininde
dewijk
wijken
ende
deopvoeding
opvoedinghun
hun
kind.
kind.Hierdoor
Hierdoorzijn
zijnzijzijzelfstandiger
zelfstandigeren
enmaken
maken
makkelijker
makkelijkercontact
contactmet
metbijvoorbeeld
bijvoorbeeldde
de
school
schoolvan
vanhun
hunkind(eren).
kind(eren).

