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JAARVERSLAG 2018
In 2016 is de ACADEMIE van Ons Tweede Thuis opgericht. Zij is een
samenwerkingspartner van de landelijke academie voor
Zelfstandigheid (avZ) en kan daardoor 80 trainingen aanbieden.
Dit hebben we in 2018 bereikt:
 Van 6 trainingsgroepen gegroeid naar 9 trainingsgroepen.
(budgetteren, reizen met het OV, opstap naar werk 2).

 Eerste 11 certificaten uitgedeeld.
 Gestart met individuele ondersteuning.
 Kwaliteitsverbetering in de ondersteuning van het leerproces
van de student.
 3 nieuwe trainers aangenomen.
 2 trainers afscheid genomen.
 1 stagiaire SPH verwelkomd.
 6 vrijwilligers als extra handje hulp tijdens trainingen.
 6 workshops georganiseerd met totaal 80 deelnemende
cliënten. (Politiek debat Haarlemmermeer, politiek debat Amstellanden, gezonde
hapjes maken Pasen, leren haren vlechten 2e keer, ondersteunende gebaren 2e keer, leren
over invulling van je vrije tijd).

In 2017 maakten wij ons eerste jaarverslag aan de hand van onze
eigen visie. Is het ons ook dit jaar gelukt onze eigen visie na te leven?
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1. LEREN IS ALLEEN LEUK ALS JE HET ZELF WILT
Zelf aanmelden
De student en zijn/haar leerproces staat voorop bij de ACADEMIE.
Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zichzelf kan aanmelden.
Daarom hebben wij een Facebookpagina én een website.
Aanmeldingen zijn ook in 2018 binnen blijven druppelen.
Het blijft een uitdaging de cliënt rechtstreeks te kunnen bereiken.
Niet alle cliënten hebben een computer of een mailadres. We
hebben hier geen verbeterslag in kunnen maken en hebben gemerkt
dat OTT nog niet zo goed is ingesteld op ICT ondersteuning voor
cliënten. Er zijn wel 5 certificaten uitgedeeld voor de training
computervaardigheden!
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Aanmeldingsproces
Ons voornemen voor 2018 was om het aanmeldproces scherper te
laten verlopen. Want wát wil de toekomstige student nou precies
leren? Dat is niet zomaar in één gesprek te vangen. Verder merkten
we afgelopen jaar dat er soms onjuiste verwachtingen bestonden.
Dan dacht een student gelijk aan de slag te kunnen gaan, zonder na
te denken over zijn/haar leerstijl. Of dan dacht een begeleider niet te
hoeven ondersteunen in het thuiswerk. Of het werk van een student
wilde toch een einddatum weten van het leertraject.
Tijdens de aanmeldprocedure wordt er nu eerst meer onderzocht
waar de leervraag van de cliënt vandaan komt, hoe het netwerk
hierover denkt, wat zijn/haar leerstijl is enzovoort.
Product afnemen in plaats van een langdurig leerproces
Locaties gaven in 2017 aan dat meerdere cliënten eenzelfde
leervraag hadden. Ons voornemen was om hier met een format voor
te komen, omdat het nét even anders is dan de reguliere trainingen.
We zijn nog druk aan het schaven, maar een eerste pilot gaat begin
2019 met een EHBO training op locatie van start.
DOEL 2019
Binnen Ons Tweede Thuis is er het afgelopen jaar
meer aandacht besteed aan gespreksvoering met de
cliënt over hoe hij/zij de kwaliteit van zijn/haar leven
ervaart. Algemene conclusies zijn samengebracht in
een BIT-analyse. De ACADEMIE zal de analyse
raadplegen om te kijken wat cliënten aangeven over
hun leerproces om hier in 2019 op in te kunnen gaan spelen.

4

2. LEREN DOE JE MET ELKAAR
Trainers
Niet alleen de studenten leren met elkaar. Ook de trainers leren
met elkaar. Ziekteverzuim en nieuwe uitdagingen hebben invloed
gehad op het kernteam van de ACADEMIE. Dit had het
verplaatsen van trainingen qua tijd en locatie en wisselingen van
trainers tot gevolg. Wij waarderen het enorm hoe studenten
hebben meebewogen.
Helpende handen
Daarnaast is er een actief vrijwilligersbeleid gevoerd en krijgen
alle trainers hulp van een vrijwilliger.
Ook is er een stagiaire SPH bij de ACADEMIE aan de slag gegaan
en zal er in 2019 ook een stagiaire Onderwijskunde starten.
Individueel trainen
Leren blijkt niet altijd een groepsproces te zijn. Sommige cliënten
die zich bij de ACADEMIE aanmeldden pasten niet in de groep.
Deels omdat ze interactie in een groep zelf moeilijk vonden, deels
omdat de trainingen op dit moment zijn ingericht voor studenten
met een LVB. We zijn een pilot gestart met het individueel trainen
van enkele cliënten.
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Koppen bij elkaar in de stuurgroep
Meerdere projecten zijn samengevoegd in de
stuurgroep Ontwikkelkracht om zo binnen de
organisatie van Ons Tweede Thuis verder na te
denken over ontwikkelingsgericht begeleiden.
De stuurgroep komt 6x per jaar samen.
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DOEL 2019
Komend jaar willen we de handen nog meer
ineen slaan in de stuurgroep Ontwikkelkracht
door een gezamenlijk A3 jaarplan in te vullen.
Daarbij zullen we actief deelnemen aan de
implementatie van de methodiek “Op Eigen
Benen”.
3. LEREN IS ERGENS BEWUST VAN WORDEN.
Ontwar & Ontdek
Ons voornemen was om een concrete leerlijn te maken om het
leerproces voor studenten specifieker
en overzichtelijker te krijgen. In het
najaar van 2018 hebben we een pilot
gehad met de door ons ontwikkelde
“Ontdek en Ontwar-training”.
In
deze
training
van
zes
bijeenkomsten formuleert de student
zijn/haar precieze leervraag, ontdekt
zijn/haar kwaliteiten en stelt een
eigen ondersteuningsplan op gericht op het leerproces.
Trainers
Ook bij de trainers heeft bewustwording (van hun vaardigheden)
veel
aandacht
gekregen
afgelopen
jaar.
Zo
zijn
intervisiemomenten, werkoverleg en observaties een vast
onderdeel in het rooster.
Verbinding
We hadden als doel om meer verbinding zoeken met afdelingen
binnen Ons Tweede Thuis om uiteindelijk samen te kunnen gaan
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werken. Het is ons gelukt om gesprekken te voeren met
ergotherapeuten, logopedisten, het Adviespunt en begeleiders
die staan te popelen om meer ontwikkelgericht te gaan
ondersteunen. Zodoende hebben we een eerste stap gemaakt in
het creëren van bewustwording op één visie over het leren van
cliënten om de handen in een te kunnen slaan.
DOEL 2019
Bij andere afdelingen gaan wij juist dit jaar het
gesprek aan om bewustwording over het
leerproces van cliënten te creëren. Wij willen
in ieder geval investeren in gesprekken met de
dagbesteding, waar cliënten de wens
uitspreken om zich verder te kunnen
ontwikkelen in hun vaardigheden. Ook willen wij investeren in
gesprekken met begeleiders van de praktijkroute, zodat nieuwe
medewerkers als basisvaardigheid oog zullen hebben voor het
ontwikkelproces van hun cliënten.
4. LEREN IS ERGENS INSPIRATIE OVER OPDOEN.
Workshops
De ACADEMIE organiseert workshops om een cliënt te inspireren.
Het organiseren van workshops kost tijd en we wilden dan ook
onderzoeken of vrijwilligers dit zouden kunnen coördineren. Het
is ons afgelopen jaar niet gelukt hier een geschikte vrijwilliger
voor te vinden. In plaats van twaalf workshops zijn er dan ook
maar zes workshops georganiseerd. Alle workshops hebben
echter een brug geslagen naar een meer inclusieve samenleving,
zoals een voornemen was.

8

DOEL 2019
Komend jaar willen we inspiratie opdoen op het
gebied van in te zetten hulpmiddelen bij het
leerproces van de student. Denk aan een
magische pen of een softwareprogramma die
teksten voorleest.
Daarnaast willen we gaan experimenteren met
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de mogelijkheid van stagehoppen tussen verschillende locaties,
zodat studenten meer in de praktijk kunnen ervaren waar hun
kwaliteiten liggen.
4. LEREN DOE JE OP EEN ACTIEVE MANIER (DUS NIET
ALLEEN MAAR LUISTEREN OP EEN STOEL).
Ontwikkelmateriaal
We hebben het afgelopen jaar ingezet op het ontwikkelen van
materiaal voor een actief leerproces. Opdrachten zijn
ingesproken, praatkaarten zijn ontwikkeld, er wordt gewerkt met
kleurensystemen enzovoort.

DOEL 2019
Technisch materiaal
We willen verder gaan met het ontwikkelen van
digitaal materiaal met het doel studenten zo
zelfstandig mogelijk hun leerproces te laten
doorlopen. Lezen en tekst moet niet
hoofdmoot zijn in het lesmateriaal. Daarom
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hebben we ook aanvraag ingediend bij de VGGAM voor het
volgen van een cursus Meervoudige Intelligentie.
Transfer
Met de voorzieningen met wie we al meer verbinding hebben
gelegd over het leerproces van de student, willen we verder
spreken om de transfer van wat een student leert beter te kunnen
borgen.
6. JE MAG FOUTEN MAKEN. VAN FOUTEN MAKEN KAN JE
LEREN.
Zoals we in ons vorig jaarverslag aangaven
geloven wij niet dat je fouten maakt, maar
dat je onderzoekt welke weg je moet
bewandelen. Binnen de ACADEMIE zijn we
afgelopen jaar regelmatig een andere
richting ingeslagen. De kwartiermakers
werden tijdelijk trainer, trainingsgroepen
werden verplaatst, belangstellingsgesprekken werden opnieuw
vormgegeven. Dit is een logisch gevolg van alles voor het eerst
uitvoeren. Hierin proberen we de weg te bewandelen die aansluit
op de gezamenlijke bedoeling en de processen van de student,
het netwerk, de organisatie en de maatschappij.
DOEL 2019
Locatie
Voor komend jaar willen we in ieder geval een
andere weg inslaan als het gaat om training
geven op locatie. Wij hebben afgelopen jaar
een training gegeven op een locatie, omdat
deze voldeed aan de voorwaarden dat deze zes
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geïnteresseerden had. Gedurende het leerproces vielen enkele
studenten af. Maar deze groep was niet vormgegeven voor
nieuwe instromers. Dat willen we anders gaan doen.
Het leven
Ook willen we komend jaar stilstaan wat de reden is dat sommige
studenten opeens stoppen met hun leertraject. We begrijpen dat
het vaak komt doordat er zaken in het leven van de cliënt zijn
gaan spelen die veel onrust veroorzaken. We willen dat er meer
verantwoordelijkheid in het leerproces wordt genomen door de
student en het netwerk.
8. WAT JE LEERT, VOER JE GELIJK UIT OP JE WONING, JE
WERK OF IN JE VRIJE TIJD.
Wat je leert, moet je zó oefenen zodat de vaardigheid uiteindelijk
“gewoon” wordt. Studenten oefenen met strijken, met het sturen
van een mail, met het bijhouden van hun kasboek of het reizen in
het openbaar vervoer.

ICT
We hoopten op een veilige digitale omgeving in samenwerking
met de ICT-afdeling waarin we gemakkelijk in de driehoek kunnen
communiceren. De ICT-afdeling is afgelopen jaar gestart met het
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project “mijn digitale werkomgeving” waarin de wens van de
ACADEMIE ook gehoord is.

Thuisopdracht
We hadden ons voorgenomen om bijeenkomsten te organiseren
met het netwerk van de student om hen beter te informeren over
de ACADEMIE en de verwachte ondersteuning bij de
thuiswerkopdrachten. Wij hebben er uiteindelijk voor gekozen om
deze bijeenkomsten niet te organiseren, maar om elke begeleider
persoonlijk te benaderen tijdens het leerproces van de student.
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Daarnaast is door de trainer per student (en begeleider) gekeken
hoe de thuiswerkopdrachten gecommuniceerd moeten worden,
zodat er geoefend wordt. Dit als alternatief voor ons voornemen
om materiaal te ontwikkelen over de vraag: “Wat ga je er mee
doen?”
Voor het einde van het leertraject is materiaal ontwikkeld zodat
de student weet hoe hij/zij ervoor kan zorgen dat de nieuwe
vaardigheid toegepast blijft worden.

DOEL 2019
We hebben gemerkt dat het prettiger zou zijn
als begeleiders op de voorziening zelf hun
cliënten
meer
ontwikkelgericht
kunnen
ondersteunen. Zo wordt het aanleren van
nieuwe vaardigheden en het oefenen standaard
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in het primair ondersteuningsproces. Dit proces zal breed
opgepakt worden binnen Ons Tweede Thuis. De methodiek van
de ACADEMIE, Op Eigen Benen, zal in 2019 op sommige
voorzieningen
worden
geïmplementeerd
om
dit
te
bewerkstelligen. De ACADEMIE zal nauw betrokken zijn bij deze
implementatie.
9. WE HOUDEN VAN POSITIEVE COMMUNICATIE.
Het afgelopen jaar hebben we verder geïnvesteerd in het
bevorderen van naamsbekendheid van de ACADEMIE binnen en
buiten Ons Tweede Thuis. Trainers hebben Facebook actief
gebruikt om anderen te informeren en inspireren over wat er
allemaal bij de ACADEMIE geleerd wordt.
Daarnaast heeft de ACADEMIE
bijgedragen aan de landelijke VG
Hackathon
voor
innovatieve
zorgoplossingen
met
35
zorgorganisaties, het congres van het
Ben
Sajet
centrum
over
zorgvernieuwing en SAMSAM met 5
zorgorganisaties uit de regio.
Vooral op de bijdrage van SAMSAM
hebben wij veel positieve reacties
gekregen en aanvragen ontvangen
om de workshops te herhalen.
DOEL 2019
Komend jaar hebben we het voornemen om de
ACADEMIE meer te promoten in blog en vlogs.
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10. LEREN STOPT NOOIT
Verlengde leerweg
De verlengde leerweg is opgestart. Binnen dit project kunnen enkele
leerlingen van het praktijkonderwijs zich gelijk verdiepen op de
oriëntatie van hun verdere loopbaan. Op dit moment hebben de
leerlingen een voortraject doorlopen bij de ACADEMIE. Vanaf
februari 2019 zal de verlengde leerweg in zijn volledigheid van start
gaan.
Bestaansrecht
De ACADEMIE heeft inmiddels
haar bestaansrecht verdiend. Op
dit moment wordt er gesprekken
gevoerd over de juiste plek van
de ACADEMIE binnen Ons
Tweede Thuis.
We hebben onderzoek gedaan
hoe we ervoor kunnen zorgen
dat de ACADEMIE de komende jaren financieel stabiel blijft. Er
wordt steeds meer duidelijk welke weg we hierin zullen bewandelen.
DOEL 2019
In de begroting voor 2019 is vastgelegd dat de
ACADEMIE inkomsten zal gaan genereren door
het
scoren
van
studenten
op
hun
dagbestedingsindicatie. Voor WMO cliënten zal
worden uitgezocht op welke manier de
ACADEMIE bekostigd kan worden. Daarnaast zal
worden onderzocht in hoeverre we gebruik kunnen maken van
subsidies of sponsoren.

