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Ambitie Spot ON: Oog voor het talent in elk kind! 

Werkwijze

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en alle kinderen hebben talenten. We geven kinderen (7-12/13 
jaar) volop ruimte om op zoek te gaan naar hun eigen unieke talenten en ondersteunen hen in deze 
ontdekkingstocht. In dat proces is volop gelegenheid  voor het spelenderwijs ontwikkelen van die 
talenten. Dit vergroot het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van kinderen. En daarbij maken we 
plezier. Spot ON is leuk voor het kind en de vrijwillige begeleiders (Spotters). 

Hoe dan?
We gaan hierbij op weg met een persoonlijke aanpak die aansluit bij de interesse en behoefte van het 
kind (en de ouders/verzorgers). Enkele geanonimiseerde voorbeelden: 
• Jasmine is 11 jaar en wil later ondernemer worden. Ze wil met haar Spotter op zoek naar hoe je 

ondernemer kunt worden.

• Rachida is 8 jaar, komt uit Syrië en woont sinds 2 jaar in Nederland. Zij wil graag met haar Spotter 
de Nederlandse taal oefenen.

• Oscar wil later graag in de mode werken. Hij houdt van mooie kleren. Met zijn Spotter wil hij kijken 
of hoe die droom werkelijkheid kan worden.

• Guido woont met zijn vader en moeder en 2 zusjes. Een van zijn zusjes is al lange tijd ziek. Ze ligt 
vaak in het ziekenhuis. Bij Spot ON is er alle aandacht voor hem en vertelt hij over alles wat hem 
bezig houdt.

• Patricia woont samen met haar twee jongere broertjes en moeder. Haar moeder is vaak niet thuis 
vanwege haar werk. Patricia helpt daarom thuis veel mee. Met haar Spotter praat ze veel over 
dieren en natuur, want ze wil later boswachter worden.

• Zeynep woont met haar ouders en 5 broertjes en zusjes in een kleine woning. Thuis is altijd veel 
geluid. Bij Spot ON kan ze, samen met de Spotter, in alle rust spelletjes doen.

• Gianni is 10 jaar en heeft veel moeite met rekenen. Hij wil met zijn Spotter graag veel 
staartdelingen oefenen. 

Ieder kind krijgt ondersteuning van een Spotter (maatje, coach, mentor van het kind).

Spotters:
• Spotters zijn vrijwilligers uit onze stad die zich voor (minimaal) 1 schooljaar (september-juni) 

willen verbinden aan het kind. De vrijwilligers zijn gemotiveerd en hebben tijd (gemiddeld 2 uur per 
week). 

• De Spotters dienen uiteraard een VOG te overleggen. 

•	 De	Spotters	voldoen	aan	een	profiel	(zie	op	onze	website	voor	tekst).	

• We leggen de afspraken met onze Spotters in een overeenkomst vast.

• We ondersteunen onze spotters en organiseren een soort ‘vraagbaak’ waar ze gedurende het 
jaar op terug kunnen vallen. Die vraagbaak wordt gevormd door enkele coördinatoren (ook 
vrijwilligers). 

Onze Spotters worden voorgesteld op de website! 
Zie: https://www.spoton040.nl/alle-spotters

https://www.spoton040.nl/alle-spotters 
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Onze spotters
Spotter - Suzanne Weterings

Hi! Ik ben Suzanne. Ik woonde in Rotterdam, in Nepal en nu weer in
Eindhoven.

Zelf leerde ik dat het weten waar ik goed in ben en wat ik echt leuk vind 
mijn leven gelukkiger maakt. Het lijkt me super mooi om met jou te
ontdekken wat jouw talenten zijn. Onze wereld en onze stad worden
beter wanneer iedereen doet wat ‘ie cool vindt.

Ik ben de tante van Levi en dat vind ik het allerleukste wat er is. 
Ik houd van wandelen, hardlopen, boksen, lezen, het strand, koken en 
een	beetje	Netflixen.

Spotter - Rob van de Ven
Hallo, ik ben Rob en ik wil altijd graag nieuwe dingen ontdekken. Ik 
houd heel erg van sport: voetbal en tennis, en ben fan van PSV.
Daarnaast vind ik het leuk om te lezen, houd ik van de natuur en van 
lekker eten koken. Ik ben ook graag met mijn handen bezig: iets 
repareren of in elkaar knutselen. Wat ik heel erg leuk zou vinden is 
muziek maken, maar daar kan ik helemaal niks van. Dus daar luister ik 
dan maar naar!

Ik ben getrouwd met Janine, en heb twee grote zonen inmiddels (24 en 
23 jaar oud). Als spotter lijkt het me erg leuk om met jou nieuwe dingen 
te ontdekken die je leuk vindt.

Spotter - Jelle van Kruijssen

Hallo! Mijn naam is Jelle en ik ben 32 jaar. Ik houd van sport, spelletjes, 
wandelen, kletsen, mediteren en lezen. Sinds een aantal weken ben 
ik spotter en ga ik op avontuur om samen wijzer te worden. Door 
mijn bijdragen als spotter wil ik kinderen helpen om in zichzelf te 
geloven en om hun unieke talenten te ontdekken. Ook ben ik 
nieuwsgierig wat ik in mijn rol als spotter zelf ga leren.

Spotter - Sandra Verbruggen

Dag, ik ben Sandra. Al mijn hele leven help ik mensen om talenten in
zichzelf te ontdekken.  Als lerares en als coach. Ik houd van sport, van 
lezen en van toneelspelen. En natuurlijk is dat het allerleukste met mijn 
kleinkinderen.
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Ervaring van Spotter Ineke
Aandacht.

Ik ging even op de thee bij ‘mijn SpotON-kind’ thuis (ik noem ‘m hier even Sammy). Op verzoek van zijn 
ouders. Even kletsen en koekjes eten. ‘Dus als ik het goed begrijp, is het verwennerij bij SpotON’ zegt 
zijn vader. ‘Inderdaad!’ zeg ik. Sammy glimlacht.

‘Ik zal eerlijk zijn’ zegt papa. ‘Eerst was hij met rekenen maar wat aan het gokken. Hij lette niet op en 
zei maar wat. Nu merk ik dat hij het gewoon weet. Hij geeft me het antwoord meteen. En hij is zoveel 
relaxter	en	ontspannen’.	Sammy	glundert.

‘Wat heerlijk om te horen’ zeg ik. Dus gaan we nog even door Sammy?’ Hij knikt enthousiast. ‘Echt heel 
fijn	dat	jullie	er	zijn’	zegt	papa.

Wow mensen. Hoe heerlijk om zo’n dankbaarheid te voelen. Echt, we hebben denk ik twee keer 
sommen gedaan. En daar snapte ik dan niks van en ging hij me het uitleggen. Ik denk dat leren groeit 
als een kind zich gezien, gehoord en erkend voelt. Dan ontstaat ontspanning en kan het stromen. En 
dan groeit ook het zelfvertrouwen. Sammy laat dat zien. Kampioen!

Liefs van mij ♥️

Ineke 
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Kinderen

Aanbod

Match-gesprek

• We richten ons op de leeftijdsgroep van de basisschool (groep 5/6/7/8) in vooralsnog één wijk, 
namelijk Vaartbroek.

• Dit project staat open voor iedereen. 

• De talenten moeten ‘gescout’ worden! We willen dat de hele wijk (later de stad) mee gaat 
scouten! Ouders, leerkrachten, opa’s en oma’s, buren  maar ook docenten en professionals van 
WIJeindhoven.  Aanmelding kan via onze website. 

• Na de aanmelding volgt een intakegesprek (met ouders en kind).

• Een Spotter maakt samen met het kind een programma op maat; uiteraard in overleg de ouders, en 
bij voorkeur de school. 

• We werken met een mooi werkboek voor het kind.

• We werken met een introductie- en inspiratieboekje voor de Spotters, zodat ze originele en 
effectieve interventies hebben waar ze uit kunnen putten. Naast hun eigen creativiteit natuurlijk. 

• In voorkomende gevallen organiseren we ook dingen voor meerdere kinderen tegelijk. 

De match tussen de Spotter en het kind is een belangrijke succesfactor. Matchen doen we op 
basis van interesses. We denken dat we de kinderen hierdoor kunnen (blijven) boeien. Een 
match-gesprek vindt plaats tussen kind, ouder(s) en  Spotter.
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Concrete resultaten 2021
Werven kinderen
Ouders, kinderen en professionals kunnen kinderen aanmelden voor Spot ON. We onderhouden nauwe 
contacten met de vier Basisscholen en WIJ Eindhoven in Vaartbroek. Eind 2021 hebben we zo’n 30 
kinderen in het vizier.

Werven spotters
We hebben verschillende soorten materialen gemaakt die worden ingezet voor de communicatie van 
Spot ON. Een aantal daarvan is gericht op het informeren en enthousiasmeren van mogelijke Spotters 
in de stad. Nadat een Spotter zich aanmeld via de website volgt er een intakegesprek. Eind 2021 
hebben zo’n 35 spotters zich gecommitteerd aan Spot ON.

Uitwerken inhoudelijk concept
Er is een fysieke werkmap voor zowel de Spotter als het kind gemaakt.Het werkboek bestaat uit 2 
delen, in het eerste deel is er aandacht voor de structuur van de begeleiding. Denk hierbij aan 
verschillende werkvormen en inhoudelijke onderwerpen. In het tweede deel is er aandacht voor 
belangrijke kennis en vaardigheden rondom: begrijpend lezen & luisteren, rekenen, grammatica 
enzovoorts. In 2021 hebben we de 2e druk gemaakt! 
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Concrete resultaten 2021

Sponsoring

Inrichting locatie
Na een intensieve zoektocht  hebben we per 15 januari 2021 onze een
eigen plek in vaartbroek aan de Tarwelaan 54. Met de hulp van alle 
Spotters en sponsoring van het bedrijfsleven uit de regio is het ons 
gelukt om de ruimte op te knappen tot een aantrekkelijke en familiaire 
omgeving.

Voor	sommige	materialen	en	de	huur	van	de	locatie	hebben	we	financiële	middelen	nodig.	In	dat	kader	
hebben we in 2021 sponsoring gezocht en gevonden. We zijn deze sponsoren zeer erkentelijk voor 
deze bijdrage! 

Speciale dank aan: Stichting Thomas van Villanova, Stichting I Support, Stichting Sint Anthonis, 
Stichting Wesselman en BNN VARA.In de jaarrekening staat hierover meer te lezen.

Maar er zijn naast de sponsoren veel meer mensen, organisaties, ondernemers die ons gesteund 
hebben in 2020-2021. Wij danken hen hartelijk voor alle hulp

http://VARA.In
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MEEDOEN?

Aanmelden kinderen kan via onze
website:
 https://www.spoton040.nl/meedoen

Aanmelden kan door ouders, opa’s en 
oma’s, buren, juffen en meesters en 
hulpverleners.

Wil je meedoen als Spotter? Graag! 
Aanmelden kan via:
https://www.spoton040.nl/spotter-worden

TOT SLOT, OVER ONS!

Contact?
Vragen, opmerkingen en/of tips? 

Dat kan via www.spoton040.nl/contact

Op 24 september 2020 werd Stichting Spot ON 040 opgericht en werden we onder nummer 80405312 
ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden 
Informatie	Nummer	(RSIN)	is	861661369.	Vanaf	26	januari	2021	zijn	we	officieel	aangemerkt	als	
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuursleden:

Mary Fiers (voorzitter)

Jochem Goedhals (penningmeester)

Albert Kivits (secretaris)

Mede-initiatiefnemers:

Najat Toub-Arssi

Judith van de Belt

Yvonne van Mierlo

https://www.spoton040.nl/meedoen
https://www.spoton040.nl/spotter-worden 
http://www.spoton040.nl/contact

