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Inleiding
Dit is het inhoudelijk jaarverslag 2019 van de naschoolse activiteiten (NSA) in Westerpark,
Amsterdam West, mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam stadsdeel West.
Ook dit jaar hebben de talentmakelaars Esther Blok en Wanda Broers samen met scholen,
wijkpartners en docenten een aansprekend, samenhangend en breed cursusaanbod georganiseerd,
voor de kinderen van de Catamaranschool, Westerparkschool, Basisschool de Bron en de Rijk
Kramerschool. Met heel veel dank aan de enthousiaste, kundige en inspirerende docenten die in
2019 voor 315 basisschool leerlingen 37 cursussen op het gebied van talentontwikkeling hebben
neergezet.
Het cursusprogramma van de naschoolse activiteiten (NSA) richt zich op kennismaking met en
ontwikkeling van talenten uit de talentgebieden: Sport & Gezondheid, Kunst & Cultuur, Natuur &
Techniek, Media & Communicatie en Beroepsoriëntatie & Burgerschap. De pedagogische aanpak
van Vreedzaam is leidraad bij de vormgeving van het programma.
De docenten zijn professionals en worden door DOCK op verschillende terreinen ondersteund:
uitbreiding van kennis, kwaliteit en een gemeenschappelijke pedagogische aanpak. Ze maken
kennis met het calamiteitenprotocol, de doelstellingen van de naschoolse activiteiten, de afspraken
met de school en zijn bekend met de pedagogische aanpak van Vreedzaam.
De docenten implementeren deze methodiek in de lessen. De afspraken tussen de talentmakelaars
en de docenten worden schriftelijk vastgelegd.
De docenten hebben kennis van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en
kunnen bij vermoedens of signalen terecht bij de 2 talentmakelaars die beiden getrainde
aandachtfunctionaris Meldcode HGKM voor hun gebiedsteam zijn.
De talentmakelaars van DOCK in West en Centrum werken intensief samen en bieden waar
mogelijk en wenselijk ook samen cursussen aan. Daarnaast maken ze - mede in het kader van
gebiedsgericht werken - deel uit van het DOCK-team in het gebied waar vanuit ze werkzaam zijn.
Dit jaarverslag vormt de inhoudelijke verantwoording van de gemeentelijke subsidie voor NSA
Westerpark in 2019, kenmerk SBA-015476. De financiële eindverantwoording wordt opgenomen
in de jaarrekening 2019 van DOCK Amstel en Zaan en eind maart 2020 ingediend bij de gemeente
Amsterdam.
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Als je het niet probeert,
weet je niet of het leuk is
Naschoolse activiteiten 2019
‘Vorige week hebben jullie je eigen gezicht getekend, nu
weten jullie dat de ogen in het midden van het hoofd zitten.
Wat vind je zelf het mooist van je gezicht?’, vraagt juf Sietske
Dudink aan vijf kinderen in het crealokaal in het Claverhuis.
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Sietske is als beeldend kunstenaar en docent werkzaam bij de
School der Poëzie en verzorgt op verzoek van talentmakelaar
Wanda Broers de naschoolse activiteit Zelfportret in Kleur
en Woord. ‘Mijn neus vind ik mooi’, zegt Eva, terwijl ze hem
aanwijst. ‘Mijn haar omdat het boven blond is en dan steeds
donkerder wordt’, zegt Lucca. ‘Mijn wenkbrauwen en mijn
haar’, zegt Tamir resoluut.
‘Vandaag gaan we de tekening kleur geven’, vervolgt Sietske.
‘We gaan op het gezicht crêpepapier leggen en dit natspuiten.
Het gaat er ongeveer zo uitzien.’ Sietske laat een kleurrijk
kunstzinnig portret zien. Dan pakt ze een boek met het werk
van Paul Klee en wijst aan waar dit voorbeeld op geïnspireerd
is. Het werk van Paul Klee wordt even besproken, daarna gaan
de kinderen enthousiast aan de slag. Het wordt steeds stiller in
het crealokaal. ‘Mijn ouders hebben deze cursus voor mij ge
kozen’ zegt Eva even later. ‘Ik wil wel verven maar niet gedichten maken. Ik wil niet iets met woorden.’ Twee andere kinderen
bevestigen dit onmiddellijk. Sietske zegt lachend: ‘We gaan
wel iets met woorden doen hoor. En dan vinden jullie het vast
wel leuk.’ Het is voor Sietske de eerste keer dat ze voor DOCK
deze cursus verzorgt en ze doet het zichtbaar met plezier.
Ze zegt: ‘Ik geniet van het werken met kinderen; van de
energie, de interactie. Ik vind het daarbij prachtig dat ik iets
door kan geven; dat ze zichzelf leren uiten en iets over kunst
geschiedenis leren. Het is voor mij ook belangrijk dat kinderen
in deze snelle wereld geconcentreerd aan iets kunnen werken
en met andere ogen naar de wereld leren kijken.’ De negenjarige Tamir lijkt van alles volop te genieten. Terwijl hij op de tekening zijn mooie lange haren met zwarte stift bijwerkt, zegt hij:
‘Ik word later uitvinder en ga me dan met de wereld bezighouden, dat is beter dan alleen met Nederland. Ik wil de CO2-uitstoot tegengaan.’ Dan gaat hij staan en zegt luid en duidelijk:
‘Weet je waar de meeste CO2 vandaan komt? Van de mens!
Ik wil graag een soort filter bedenken en er zo voor zorgen dat
de zuurstof die de mens inademt misschien wel zuurstof blijft.
Ik denk dat ik daarvoor techniek moet studeren.’

Sietske Dudink, School der Poëzie |

‘Ik geniet van het werken met
kinderen; van de energie, de
interactie. Ik vind het daarbij
prachtig dat ik iets door kan geven;
dat ze zichzelf leren uiten en iets
van kunstgeschiedenis weten.
Het is voor mij ook belangrijk dat
kinderen in deze snelle wereld
geconcentreerd aan iets kunnen
werken en met andere ogen naar
de wereld leren kijken.’
Tamir zit met plezier op de Dr. Rijk Kramerschool. Wel vindt
hij het jammer dat er maar tien jongens en wel tweeëntwintig
meisjes in zijn klas zitten. ‘Vandaag was de toets topografie
het leukst’, zegt hij. ‘Een toets over Europa. Niet alleen over
de landen, ook over de rivieren en gebergten.’ Tamir werkt
geconcentreerd verder. Zijn tekening krijgt crêpepapier in zijn
lievelingskleuren, waaronder turquoise. ‘Ik maak het sym
metrisch’, zegt hij. Als hij zijn portret samen met de juf met een
plantenspuit heeft natgespoten is hij blij met maar ook kritisch
op het resultaat. ‘Ik vind deze mooier’, zegt hij wijzend naar het
zelfportret naast het zijne. Dan zegt hij ineens: ‘Als je springt,
zijn er drie manieren om te landen’ en hij doet het al voor.
‘Dit heb ik geleerd bij Freerunning.’ Tamir heeft een vol programma: maandag Zelfportret in Kleur en Woord, dinsdag
drummen en turnen, woensdag Het Woeste Westen, donderdag schaken en zondag Freerunning. ‘Ik vind Freerunning en
Het Woeste Westen het leukst’, zegt hij. Bij Freerunning doe ik
de salto en leer ik nog veel meer sprongen. Die leer ik door te
oefenen’, licht hij toe. ‘Weet je wat ik bij de drumles oefen?
Heavydirtysoul van Twenty One Pilots. Ik heb thuis een elektrisch drumstel. Dat is voor mijn zusje niet altijd leuk’, lacht hij.
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Daan Boesjes, vader van Tamir |

‘Gaaf, het is zo goed dat DOCK bestaat;
leuke cursussen, goed gegeven en ontzettend betaalbaar. Wij zijn er heel blij mee.
Zodra de inschrijving start, zit ik achter de
computer. Ik moet er vroeg bij zijn, want er
is vaak maar plaats voor tien kinderen.’

Vader Daan

Kidspanel

‘Gaaf, het is zo goed dat DOCK bestaat; leuke cursussen,
goed gegeven en ontzettend betaalbaar. Wij zijn er heel blij
mee’, zegt Daan overtuigend. Daan Boesjes is de vader van
Juval en Tamir. Onze dochter Juval van veertien heeft vroeger
eindeloos cursussen via DOCK gevolgd’, vertelt hij. ‘En Tamir
volgt nu het liefst alle cursussen’, zegt hij lachend. ‘Zodra de
inschrijving start, zit ik achter de computer. Ik moet er vroeg
bij zijn, want er is vaak maar plaats voor tien kinderen.’ Daan
zit in de gezellige ontmoetingsruimte in het Claverhuis.
‘Onze zoon is heel enthousiast, wil veel leren, is nieuwsgierig
en niet bang. Als hij uit de activiteiten heeft gekozen, moeten
wij er met de kaasschaaf overheen, anders wordt het teveel.
En hij is al vijf of zes dagen per week onder de pannen, heeft
soms twee activiteiten per dag. Ik wil dat hij in ieder geval een
dag in de week niks heeft’, zegt Daan. ‘We wonen aan het Van
Beuningenplein en hij vindt het ook heerlijk om daar met zijn
step te steppen.’ Dan zegt hij: ‘Freerunning vindt hij beregaaf.
Hij wilde zich zelfs op twee plekken opgeven zodat hij twee
keer per week kon gaan’, lacht hij. ‘Hij heeft ook zo genoten
van de vechtsport Krav Maga, die cursus heeft hij drie keer
gevolgd. Zijn moeder is Joods, dat maakt het extra speciaal
omdat deze vechtkunst haar oorsprong in Israël heeft.’ Over
de naschoolse activiteit Zelfportret in Kleur en Woord zegt
Daan: ‘Tamir vindt deze cursus heel erg leuk. Vanmorgen zei
hij nog dat hij het ook zo fijn vindt dat deze cursus wat langer
duurt dan de meeste andere. Hij bijt zich graag ergens in vast,
in iets wat hij nog niet kan.’ Tamirs vader heeft nog wel een
wens: ‘Alle activiteiten zijn introductiecursussen. Ik zou het
goed vinden als kinderen zich ook kunnen verdiepen. Bijvoorbeeld bij de cursus programmeren.’ Tamir gaat als een heuse
ervaringsdeskundige, naast al zijn naschoolse activiteiten,
meedoen aan het Kidspanel. Hier kan hij vast de wens van
zijn vader kwijt.

‘Wat is erger voor het milieu? Karton of papier?’ vraagt Lou Lou.
‘Als je nou de nieuwe naschoolse activiteiten op een reclamebord zet, zo’n bord dat verlicht wordt’, suggereert Julia.
‘Dat is veel te duur!’, reageert Boris. ‘We schrijven alle ideeën
op en denken over alle suggesties na’, zegt Esther dan. Esther
Blok is talentmakelaar bij DOCK en samen met haar collega’s
Wanda Broers en Frédérique Peters leidt ze deze vrijdagmiddag
het zorgvuldig voorbereide Kidspanel. Gedrieën zijn ze verant
woordelijk voor de naschoolse activiteiten voor kinderen van
dertien scholen in Amsterdam-Centrum en Amsterdam-West.
Vier keer per jaar nodigen de talentmakelaars de kinderen van
het Kidspanel uit om hen te inspireren, informeren en adviseren.

Daan Boesjes, vader van Tamir over de
naschoolse activiteit Zelfportret in Kleur
en Woord |

‘Tamir vindt deze cursus heel erg
leuk. Vanmorgen zei hij nog dat hij
het ook zo fijn vindt dat deze cursus
langer duurt dan de meeste andere.
Hij bijt zich graag ergens in vast,
in iets wat hij nog niet kan.’
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Talentmakelaar Frédérique Peters |

‘Een aantal jaren geleden hebben we het
initiatief genomen voor deze adviesraad.
We hebben er echt wat aan. De kids komen
met mooie voorstellen voor nieuwe cursussen en denken mee over hoe we iedereen
kunnen bereiken. En het is heel gezellig.’

Tamir, Elizabeth, Kai, Rosa, Caesar, Maya, Alexander, Lucy,
Lou Lou, Jet, Sofia, Boris, Merith, Julian, Nathan, Coosje een voor een lopen ze deze vrijdag in september rond half zes
activiteitencentrum Reel binnen. Een aantal rent blij de ruimte
in, anderen schuifelen nog wat schuchter en sommigen komen
samen met hun vader of moeder binnenlopen. Tamir komt met
zijn moeder Tehila, maar gaat al snel zijn eigen gang. ‘Hij komt
voor de eerste keer’, zegt Tehila. ‘Dit lijkt ons mooi voor hem.
Tamir vindt veel activiteiten leuk, hij is er de hele week druk
mee’, lacht ze. De zaal is gezellig ingericht met zestien stoelen
in een kring, alle agendapunten op de flip-over en lekkere
limonade op tafel. ‘Fijn dat jullie er zijn’, zegt Wanda.
Al snel zien de kids hun naam op een sticker en plakken deze
trots op hun shirt. ‘Het is nog nooit zo druk geweest’, vertelt
Frédérique enthousiast.
‘Een aantal Kidspanelleden is naar de middelbare school gegaan en daarom hebben we met de kids als ambassadeurs en
via ons netwerk van scholen en ouders een oproep gedaan.
De meeste kinderen vinden het Kidspanel leuk, het liefst komen
ze iedere week’, zegt ze lachend.
Frédérique vertelt verder: ‘Een aantal jaren geleden hebben we
het initiatief genomen voor deze adviesraad. We hebben er echt
wat aan. De kids komen met mooie voorstellen voor nieuwe cursussen en denken mee over hoe we iedereen kunnen bereiken.
En het is heel gezellig’, voegt ze toe. ‘Ik denk dat we in
Amsterdam de enigen zijn met een Kidspanel.’

Binnenkomer
Als iedereen welkom is geheten, de ouders op weg zijn naar
huis en de agenda is doorgenomen, is het tijd voor de binnenkomer. ‘Vorige keer hebben we afgesproken dat Kai de binnenkomer doet’, zegt Esther. Kai is er klaar voor. Zelfverzekerd zit
hij met zijn basketbal op schoot en vraagt helder en duidelijk
aan iedereen om naar buiten te gaan. Daar introduceert hij een
kennismakingsspel. ‘We gaan een balspel doen en wat we gaan
doen is best wel lollig’, zegt Kai. ‘Maak maar een kring en draai
je dan om. Nu geef ik jullie allemaal een nummer. Als ik jouw
nummer straks roep, draai je je om, vang je de bal en stel je jezelf voor. Dan roep jij een nummer en krijgt diegene de bal. Doe
allemaal mee alsjeblieft.’ De kinderen vormen de kring en doen
enthousiast mee. Als de meeste nummers genoemd zijn, neemt
Wanda het intitiatief tot een gezamenlijke afsluitende yell. Dan
gaan de kids blij weer naar binnen. Hier wordt onder leiding van
Wanda de kennismaking in alle rust nog een keer overgedaan.
De panelleden zijn tussen de zes en elf jaar oud en zitten op
negen verschillende scholen: de Dr. Rijk Kramerschool, de Theo
Thijssenschool, Basisschool de Eilanden, de Witte Olifant, 14e
Montessori, Basisschool Oostelijke Eilanden, Basisschool de
Burght, Westerparkschool en Basisschool de Bron. Alle kids
hebben veelvuldig gebruik gemaakt van het brede aanbod van
naschoolse activiteiten.
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Afspraken

Kidspanelmissie

Het moment is aangebroken om de door de kinderen gemaakte
afspraken in herinnering te roepen, inclusief de zelfbedachte
gebaren. De kinderen die niet voor het eerst zijn, kennen ze
goed. Esther zegt: ‘We herhalen het nog een keer, zodat ook
de nieuwe leden de afspraken goed kennen en de gebaren nog
eens kunnen oefenen.’ ‘En misschien willen ze iets veranderen
of aanvullen’, zegt ze. De vier gemaakte afspraken zijn:
‘Alle meningen zijn even belangrijk’, ‘Als iemand boos is, laat je
hem met rust’, ‘Je mag jezelf zijn’ en ‘Wees lief voor elkaar’.

De panelleden krijgen iedere keer huiswerk mee. En omdat
‘huiswerk’ een saai woord is hebben de kids hier het woord
‘kidspanelmissie’ voor bedacht. Deze keer was dit het vinden
van nieuwe leden. Die missie is geslaagd! De nieuwe kidspanelmissie is zelf bedenken en op school inventariseren wat leuk
is om in de zomer te gaan doen, welke zomeractiviteiten de
talentmakelaars kunnen organiseren voor kinderen die niet op
vakantie gaan. Bij het volgende Kidspanel, eind november, staat
dit dan op de agenda.

‘Komend weekend is het laatste inschrijfweekend en nog niet
alle cursussen zitten vol’, vertelt Esther. ‘En we hebben echt
een mooi aanbod met zingen in een koor, computer games maken, fotograferen, kickboksen, mode van papier, circus en heel
veel meer. Een aantal activiteiten, zoals Freerunning, heeft al
een wachtlijst.’ Onder de Kidspanelleden blijkt dat niet iedereen
zich heeft ingeschreven en sommigen zijn dat voor dit seizoen
ook niet van plan. Lucy: ‘Ik wil het rustig houden.’ Lou Lou:
‘Ik heb elke dag al wat.’ Rosa: ‘Ik heb nu huiswerk.’ Caesar:
‘Ik wil programmeren, maar de dag komt niet goed uit.’ Even
later zegt Esther: ‘Het blijft deels niet te voorspellen welke activiteit het meest gekozen wordt. Mede daarom is ons Kidspanel
belangrijk. Alle kids hebben zelf al veel ervaring opgedaan en
ze inventariseren voor ons op hun school de wensen.
Zo helpen ze met het samenstellen van het programma.
Ze licht toe: ‘Op advies van het Kidspanel bieden we bijvoorbeeld dit seizoen de activiteit Teken de wereld een beetje beter
aan, voor kinderen die van tekenen en bouwen houden en
willen nadenken over het klimaat. Met hun eigen buurt als inspiratie maken ze een protestbord.’

Talentmakelaar Esther Blok |

‘Het blijft deels niet te voorspellen
welke activiteit het meest gekozen
wordt. Mede daarom is ons Kidspanel
belangrijk. Alle kids hebben zelf
al veel ervaring opgedaan en ze
inventariseren voor ons op hun
school de wensen. Zo helpen ze met
het samenstellen van het
programma.’
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Promotie
Voor het volgende agendapunt van vandaag worden de kids in
twee groepen verdeeld. Samen met een talentmakelaar gaan
ze in gesprek over de meest milieuvriendelijke en effectieve
promotie van de naschoolse activiteiten. Dit seizoen zijn voor
het eerst geen flyers verspreid, misschien dat het kleinere aantal
inschrijvingen daar mee te maken heeft. In de groepen volgen
de reclame-adviezen elkaar op, zoals:
• ‘Het activiteitenprogramma moet sowieso op papier.
Als je het alleen online aanbied, zien de ouders het eerst.
Als je zelf eerst de cursussen ziet, dan ga je gauw kijken
of er een leuke activiteit tussen zit.’
• ‘Je kunt afbreekbaar papier gebruiken. Papier dat je
kunt recyclen.’
• ‘De folder kan kleiner; laat alleen het activiteitenoverzicht
zien en lees dan online meer informatie.’
• ‘De flyers door de kinderen laten uitdelen, niet alleen
ergens neerleggen.’
• ‘Grote posters maken met alle activiteiten erop en deze
op een opvallende plek op school ophangen.’
• ‘De kids van het Kidspanel gaan op hun school alle
klassen langs.’
• ‘Via het digibord door de juf of meester in de klas de
naschoolse activiteiten laten zien.’

Na alle adviezen volgen inspirerende ideeën voor nieuwe
activiteiten zoals een cursus striptekenen, smoothies maken,
elektrische autootjes maken en dan samen racen, een filmclub
starten en samen relaxen, activiteiten die je niet thuis doet omdat je het materiaal niet hebt, je het samen moet doen of omdat
het te moeilijk is. Alexander zegt: ‘Ik wil graag een naschoolse
activiteit met sport. En dan alleen voor de lol. Dat je wat je
gangetje kunt gaan.’

Kidspanellid Tamir |

‘Ik heb samen met mijn moeder
voor het Kidspanel gekozen omdat
je andere kinderen ontmoet, het
gewoon leuk is en je iets leert.
Als je het niet probeert, weet je
niet of het leuk is.’
Etenstijd
Ondertussen vertrekt Wanda naar de keuken, waar ze vier
pakken pasta kookt en de sauzen opwarmt die door de talentmakelaars thuis zijn gemaakt. Even later zitten zestien kinderen
aan een lange tafel samen te smullen. Julian vertelt over zijn
deelname aan het Kidspanel: ‘Mijn vader en moeder hebben het
Kidspanel voor mij gekozen. Ze hebben mij eerst aangemeld en
het daarna pas aan mij verteld’, zegt hij nog steeds een beetje
verontwaardigd. ‘Ik was wel wat zenuwachtig voor vandaag,
want ik ken niemand en mijn ideeën waren nog niet zo duidelijk.
Maar,’ voegt hij toe: ‘het is mij thuis toch niet helemaal goed
uitgelegd, want ik merk nu dat mijn ideeën nog niet helemaal
klaar hoeven te zijn.’ Julian gaat op maandag en woensdag naar
hockeytraining, dinsdag naar pianoles, donderdag zeilen en op
zaterdag heeft hij een hockeywedstrijd. Boris vertelt:
‘Mijn moeder heeft dit voor mij bedacht. Ik zit ook op de schoolvergadering. Het past bij mij; met kinderen omgaan, iets leren.
Zo word je zelfstandig.’ Alexander: ‘Ik vind geschiedenis, gym
en buitenspelen mooi. Geschiedenis is mooi, want dan weet je
wat er is gebeurd. Ik zit op turnen en kickboksen, woensdag
passen mijn opa en oma op mij en vrijdag ben ik vrij, dan ga ik
vaak met een vriendje spelen. Tamir: ‘Ik heb samen met mijn
moeder voor het Kidspanel gekozen omdat je er andere kinderen ontmoet, het gewoon leuk is en je iets leert. Als je het niet
probeert, weet je niet of het leuk is’, voegt hij toe.

Talentmakelaars Esther, Frederique en Wanda
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‘Dankzij de doneerknop waarmee
ouders voor een kwetsbaar kind
cursusgeld kunnen doneren is dit
eerste seizoen voor elf kwetsbare
kinderen het cursusgeld betaald.’
Beroepsoriëntatie en burgerschap

Doneerknop

Na het diner is het tijd voor de afsluiter van Merith. De kids gaan
hiervoor naar de naastgelegen gymzaal. De vaders en moeders
staan al buiten te wachten, maar voordat de kinderen vertrekken
herinnert Esther hen aan de kidspanelmissie. Ook wordt afgesproken dat Julian bij het volgende Kidspanel de binnenkomer
gaat doen en Maya de afsluiter. Als de ouders en hun kinderen
zijn uitgezwaaid zeggen Wanda, Esther en Frédérique na deze
dynamische middag tegen elkaar: ‘Eigenlijk is dit ook een naschoolse activiteit.’ Dan zegt Wanda quasiserieus: ‘Ja, we gaan
het Kidspanel opnemen in ons activiteitenaanbod! Het past
perfect in het talentgebied beroepsoriëntatie en burgerschap.’

De nieuwste aanvulling op de website van de naschoolse
activiteiten werkt! Talentmakelaar Wanda Broers: ‘Dankzij de
doneerknop waarmee ouders voor een kwetsbaar kind cursusgeld kunnen doneren is dit eerste seizoen voor elf kwetsbare
kinderen uit West en het Centrum het cursusgeld betaald.’

Talentmakelaar Wanda |

‘We gaan het Kidspanel opnemen
in ons activiteitenaanbod!
Het past perfect in het talent
gebied beroepsoriëntatie en
burgerschap.’

Zo kwam Wanda via het OKT (Ouder- en Kindteams) en de IB’er
(Interne Begeleider) van de Dr. Rijk Kramerschool in contact
met een dove moeder en haar vijf kinderen. Het oudste meisje
volgt nu met veel plezier de cursus Fashion & Programmeren.
‘En via een contact van een collega doet dankzij die doneerknop een vluchtelingenkind mee met onze naschoolse activiteit
Circus Dede’, zegt Wanda tevreden. Ze vervolgt: ‘Akis Tsovilis
is speeltuinleider bij DOCK in West. Hij heeft onlangs een munt
met “keer en wederkeer” geïntroduceerd. Zo wordt aan buurtgenoten - die gebruikmaken van dat wat de speeltuin te bieden
heeft - gevraagd iets terug te doen. Als ze hiertoe niet in de
gelegenheid zijn, suggereert hij hen een bijdrage te leveren via
onze doneerknop. Zo is bij DOCK de cirkel rond! Ik houd ervan
als de cirkel mooi rond is’, voegt Wanda lachend toe.
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Met dank aan onze partners van de NSA in Westerpark

BSO Van
Hallstraat 10

Xplore
Freerunning

BASISONDERWIJS

Schoolgids 2017 – 2018

Circus Kristal

Kadima Gym
Krav Maga Kids

Easy Film – Acteren

De Fawaka Ondernemersschool
Choco Ondernemers

Digiwijzer
Programmeren door het
maken van coole games
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Docenten 2019 NSA Westerpark
Voornaam

Achternaam

Organisatie

Activiteiten

Knutselkeuken

Kleuterkoken

1. Aimee

Fakkeldij

2. Arlette

Muschter				

Prikvilt Animatie

3. Aschwin

van der Brugh

Circus Kristal

4. Bettina

Drion				

Verhalen Schrijven

5. Driss

Guellai				

Circus Dede

6. Danilo

Kooistra

Move and Capture		

Freerunning

7. Gimley

Nuij

Gitaargids		

Gitaarles

8. Heidi

de Geus				

Teken en Drukwerk

9. Maike

Lok

Avonturenclub

10. Mariska

Dera				

Streetdance

11. Marjon

van Wier

Museum het Schip		

Amsterdamse Ambachten

12. Martin

Hup

Woeste Westen		

Avonturenclub

13. Milena

Spaan				

Fashion & Programmeren

14. Wouter

van Riessen

Toveren & Spetteren

15. Nicole

Roel				

Kleuterkunst

16. Rob

van Zanten

Zeilschool Nautiek		

Zeilen

17. Sietske

Dudink

School der poezie		

Zelfportret in kleur en woord

18. Sarah

Schendelen

FOAM 		

Word Fotobaas met Foam

19. Tanja

Topalovic Henn				

Lichtavontuur

20. Roos

Petrie

Aslan Muziekcentrum		

Musical

21. Anna

Bos

Knutselkookclub		

Kooklessen

Fawaka		
Ondernemersschool

BuurtBizKids

22. Lotte
Kwak
		

Circus Kristal		

Woeste Westen		

ACCU educatie		
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Bijlage van jaarverslag NSA West 2019
DOCK Amstel en Zaan
Afspraak 2019: 30 cursussen op jaarbasis, verdeeld over de thema’s Kunst & Cultuur, Natuur &
Techniek, Media & Communicatie, Sport & Gezondheid en Burgerschap & Beroepsoriëntatie met
een bereik van gemiddeld 10 deelnemers per cursus.

Totaaloverzicht DOCK NSA Westerpark 2019
Cursussen Kunst &Cultuur

Aantal cursussen

Aantal deelnemers

Aantal cursussen vervolg 2018

9

104

Aantal cursussen 2019 t/m juni

8

84

Aantal cursussen 2019 t/m dec

10,5

79

Totaal Kunst & Cultuur 2019

27,5

267

waarvan nieuw in 2019

18,5

163

Aantal cursussen

Aantal deelnemers

Aantal cursussen vervolg 2018

2

15

Aantal cursussen 2019 t/m juni

5

43

Aantal cursussen 2019 t/m dec

2

14

Totaal Natuur & Techniek 2019

9

72

waarvan nieuw in 2019

7

57

Aantal cursussen

Aantal deelnemers

Aantal cursussen vervolg 2018

1

10

Aantal cursussen 2019 t/m juni

1

9

Aantal cursussen 2019 t/m dec

2

16

Totaal Communicatie & Media 2019

4

35

waarvan nieuw in 2019

3

25

Cursussen Sport & Gezondheid

Aantal cursussen

Aantal deelnemers

Aantal cursussen vervolg 2018

2

18

Aantal cursussen 2019 t/m juni

4

29

Aantal cursussen 2019 t/m dec

1,5

18

Totaal Sport & Gezondheid 2019

7,5

65

waarvan nieuw in 2019

5,5

47

Aantal cursussen

Aantal deelnemers

Aantal cursussen vervolg 2018

2

22

Aantal cursussen 2019 t/m juni

2

16

Aantal cursussen 2019 t/m dec

1

7

Totaal Burgerschap & Beroep 2019

5

45

waarvan nieuw in 2019

3

23

Cursussen Natuur & Techniek

Cursussen Communicatie & Media

Cursussen Burgerschap & Beroepsoriëntatie

Totaalbereik NSA Westerpark, Stadsdeel West A'dam
Aantal cursussen

Aantal deelnemers

Aantal cursussen vervolg 2018

16

169

Aantal cursussen 2019 t/m juni

20

181

Aantal cursussen 2019 t/m dec

17

134

Totaal 2019 incl. afronding 2018

53

484

Totaal nieuw 2019

37

315
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Colofon
Het jaarverslag 2019 DOCK NSA Westerpark is geschreven ter verantwoording van de naschoolse activiteiten die in 2019 hebben
plaatsgevonden, aan de opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West.

Mogelijk gemaakt door en met dank aan:
Vormgeving: 		
Copywriting:
Fotografie:		
Communicatie & PR:
Datum publicatie: 		

Pressure Line
Wies Kalsbeek (www.uitdeverf.nl)
Albert Nanning (www.albertnanning.nl)
Floor de Jager
24 maart 2020

DE WESTWERKERS VAN DOCK
Het team DOCK Amsterdam West bestaat uit:
Team Westerpark

Team Bos en Lommer

Akis Tsovilis		
Sociaal werker
Anita Vlaming		
Sociaal werker
Bas Bastiaans		
Aanjager Vreedzaam
Geert van der Beek
Beheerder
Ibrahim Si Boukasem
Jongerencoach / Sociaal werker
Ivica Kosavic		
Geluidstechnicus Volta
Libertad Oyarzun		
Jongerencoach
Lidia Luque Rensel
Jongerencoach
Luka Schuurman		
Barmedewerker/Vormgeving
Meggie van Keeken
Beheerder
Monique van Dijk		
Aanjager Vreedzaam
Nashedy Licie		
Jongerencoach
Nicolien Polichronakis
Barmedewerker Volta
Robin van der Willigen
Geluidstechnicus
Sandra Maat		
Programmacoördinator Volta
Yvonne Sassen		
Administratief medewerker
Jorn van Heesch		
Gebiedscoördinator
			

Dachar Wills 		
Jonathan Richard		
Khetam El Hankouri
Meryem Aït Hamou
Mustapha Amri		
Natasha Valies		
Rosalie Brunt		
Yassin Tallih		
Zati Yurdakul 		
Naima Siti		

Jongerencoach
Jongerencoach
Schoonmaakster
Jongerencoach
Jongerencoach
Coördinator Landlustlab
Jongerencoach
Jongerencoach
Sociaal en Technisch beheer
Jongerencoach

Team West
Esther Blok		
Wanda Broers		
Stephanie van Houts
Han Holthuizen		

Talentmakelaar NSA
Talentmakelaar NSA
Management Assistent
Manager DOCK Amsterdam West

Team Oud West

Anna de Waard		
Ellen Smets		
Fatima Brim		
Ismail Ouachour		
Leo Ligthart		
Mohamed Kichou		
Mike Lust 		
Rocky Soekha		
Romeo Plukker		
Sebastiaan van de Kaa
Mohamed el Boulahfati

Jongerencoach
Coördinator beheerd spelen
Jongerencoach
Jongerencoach
Speeltuinleider
Speeltuinleider
Sociaal en Technisch beheer
Jongerencoach
Jongerencoach
Jongerencoach
Gebiedscoördinator

Link naar website Naschoolse activiteiten: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/
Klachten & privacy
Bent u ontevreden over een dienst van DOCK? Vraag dan een gesprek aan.
Lukt het niet om in een gesprek tot een oplossing te komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van DOCK.
Kijk voor meer informatie op www.dock.nl/klachtenprocedure.

DOCK houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Kijk voor meer informatie op www.dock.nl/privacybeleid.
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