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De statutaire doelstelling 
Bijdragen aan het verminderen van de kansenongelijkheid van kinderen en de 
ontwikkeling van een inclusieve stad door de talenten en passies van Eindhovense 
kinderen en jongeren te ontwikkelen. 



Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Aanleiding  

Brainport Eindhoven is succesvol, maar niet iedereen kan delen in dit succes. De 
afgelopen jaren is de deelname aan de voedselbank verdubbeld en is het aantal 
daklozen toegenomen. 

De verschillen en de armoede neemt toe. Een groep initiatiefnemers kwam in juli 
2020 bijeen en besloot iets te gaan doen aan kinderarmoede. We kozen ervoor 
kinderen te ondersteunen bij de voorbereiding van de sprong van basisschool naar 
middelbare school. Structureel en van onderop werken we aan het verbeteren van 
maatschappelijke posities van kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben. De 
uitstraling van het geheel moet ‘cool’ zijn. Kinderen worden door ‘scouts’ gespot en 
gevraagd of ze mee willen doen met Spot ON. 

Het vertrekpunt is dus niet: waar ben je niet zo goed in en kun je extra ondersteuning 
gebruiken, maar: wat zijn je passies en talenten en hoe kunnen we je daarbij helpen. 

Onze ambitie 
In Eindhoven groeien ruim 5500 kinderen op in armoede. Hierdoor kunnen deze 
kinderen vaak minder goed hun talenten ontwikkelen. Dat kan niet zo blijven!  Dus we 
komen in actie! Wij willen een tastbare bijdrage leveren aan gelijke kansen voor 
kinderen. We beginnen met de begeleiding door onze vrijwilligers van kinderen in 
groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in Vaartbroek. Stap voor stap breiden we onze 
activiteiten uit naar andere Eindhovense wijken. 

Ons doel is dat ‘onze’ kinderen en zelfverzekerder worden en beter gaan presteren op 
school.  Wij willen ieder kind laten presteren op zijn of haar niveau, maar wij streven 
er wel naar om uit iedere leerling het hoogst haalbare uit zichzelf haalt. 

We hebben enorm veel kennis opgebouwd en praktische hulpmiddelen ontwikkeld. 
Daarmee is dit initiatief makkelijk op te schalen of uit te breiden naar andere wijken 
en andere steden en dorpen. 



Hoe dan?  
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en alle kinderen hebben talenten. We willen 
kinderen ook bewust kennis laten maken met hun eigen unieke talenten en hen in de 
ontdekkingstocht en ontwikkeling van hun talenten te ondersteunen. Het vergroot het 
zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de kinderen. We doen dit ook door het 
trainen van concrete studievaardigheden en door aandacht te besteden aandacht aan 
vakken waar het kind moeite mee heeft. We hebben een werkboek ontwikkeld voor 
kinderen. De kinderen worden begeleid door Spotters en voor hen hebben we een 
inspiratieboek ontwikkeld. Een spotter is een vrijwilliger die 1 (max. 2) kinder(en) 
begeleid. 

Kinderen 
We hebben goed contact met de basisscholen in Vaartbroek: De Groene Vlinder, De 
Tweelingen, de Bijenkorf en de Handreiking. Zij werken graag mee aan ons initiatief. 
De docenten van groep 6, 7 en 8 gaan de ouders en kinderen ‘scouten’.  Daarvoor 
hebben we speciale informatiemapjes gemaakt voor de scouts (personen die de 
kinderen die in aanmerkingen komen scouten); met daarin folders om uit te delen aan 
de kinderen/ouders. Daarnaast hebben we een samenwerking met WIJ Eindhoven (zij 
hebben contact met alle kwetsbare gezinnen). Ook de WIJ-medewerkers in wijk en op 
de scholen in Vaartbroek en de gebiedscoördinator van de gemeente Eindhoven 
hebben de infomapjes gekregen en zijn aan de slag. 

Spotters 
Inmiddels hebben we al 25 Spotters. De bestuursleden van de stichting begeleiden 
zelf ook kinderen. Met iedere spotter voeren we een kennismakingsgesprek. 
Daarnaast krijgen de spotters een informatieavond over Didactiek en een 
informatieavond over Armoede. Iedere spotter verbindt zich voor 1 (school)jaar aan 
een kind. De tijdsbesteding is zo’n 1,5 uur per week. Als hulpmiddel is er onder leiding 
van Jochem Goedhals (Fontys) een inspiratieboek ontwikkeld dat handvatten biedt 
voor het werken met het kind/kinderen. In totaal komt er voor zo’n 40 weken 
inspiratie in de map. We ontwikkelen dit zelf. De Spotters/vrijwilligers krijgen allemaal 
een eerste aanspreekpunt aangewezen voor vragen (coördinator). We verbinden een 
coördinator aan een aantal spotters. Samen met de coördinator maken de Spotters 
afspraken over de onderlinge communicatie, afstemming en intervisie. 



Zorgvuldigheid 
Kinderen zijn kwetsbaar en het grootste goed, daarom is zorgvuldigheid erg 
belangrijk. Bij de start voeren met een intakegesprek met een nieuwe Spotter; daarna 
tekenen een samenwerkingsovereenkomst. De Spotters beschikken bij de start over 
een VOG. 

Ook voeren we een gesprek met het kind en de ouders en ook met hen tekenen we 
een samenwerkingsovereenkomst. We onderhouden nauw contact met de leerkracht 
van school (tenzij ouders en kind dat niet willen). Ten slotte is er een matchgesprek 
tussen kind/ouders en Spotter.  

Een groep van 4 á 5 spotters wordt begeleid door een coördinator. De coördinator is 
ook het aanspreekpunt voor de ouders voor vragen of als het niet lekker gaat. 

Locatie 
We begeleiden de kinderen niet op school (we zijn immers geen verlengstuk van de 
school) en thuis is het voor veel kinderen ook niet altijd een rustige plek om te leren. 
We ontvangen de kinderen daarom op onze ‘eigen’ (beetje hippe) locatie op de 
begane grond van het wooncomplex Amandelpark. We verwachten er 15 februari 
2021 te kunnen starten. 
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