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Voor u ligt het jaarverslag van Presikhaaf University over
2020. We hebben door het coronavirus met z’n allen een
roerige tijd meegemaakt. Waar we begin april 2020 niet
wisten hoelang het ging duren, zijn we naarmate de tijd
vorderde al snel overgeschakeld naar manieren waarop we
wel onze doelen na konden streven. De wendbaarheid en
betrokkenheid van voornamelijk onze jongeren (vrijwilligers)
deed ons veel goed. We hebben voor grote uitdagingen
gestaan, onzekerheid meegemaakt, de mooie verhalen
gezien en gehoord, maar ook de minder mooie verhalen.
Mede door deze periode voelen we ons nog meer
genoodzaakt om nog meer te vechten voor gelijke kansen.
We hadden geen handboek met universele regels hoe we
deze uitdagingen aan konden pakken, maar we hebben wel
onze praktische wijsheid (zie Aristoteles) ingezet. Met z’n
allen hebben we karakter getoond, waren we moedig,
geduldig, op zoek naar rechtvaardigheid en vastberaden
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EEN UNIVERSITEIT IN
PRESIKHAAF? EEN ECHTE
UNIVERSITEIT IS HET
NATUURLIJK NIET, MAAR DAT
KINDEREN ER IETS KUNNEN
LEREN STAAT BUITEN KIJF.
MELVIN KOLF (35) EN NABIL
EL MALKI (26), DE
OPRICHTERS VAN
PRESIKHAAF UNIVERSITY
Presikhaaf University
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OVER PRESIKHAAF
UNIVERSITY
Presikhaaf University (PU) is eind 2018 gestart met activiteiten in
de wijk Presikhaaf. We zijn een jonge organisatie, een startup
binnen het welzijnsdomein, met veel energie en gedrevenheid.
Doordat we een startup zijn, groeien we hard. Inmiddels zijn we
meer dan 2 jaar verder, PU heeft zich geworteld in de stad
Arnhem. We zijn gezond, we leveren kwaliteit, hebben een sterke
naam en zijn zeer betrouwbaar. Opdrachtgevers waarderen ons
voor onze werkzaamheden en betrouwbaarheid. Stakeholders
(ouders, jongeren, kinderen en partners) werken graag met ons
en wij met hen. PU weet niks anders dan dat het in een netwerk
opereert waarin niet PU centraal staat, maar het functioneren van
het netwerk als geheel.

ONZE VISIE

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN
We zijn ons ervan bewust dat gelijke kansen helaas nog
niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Elk kind bezit
talenten en heeft het recht op ontplooiing, ongeacht hun
achtergrond, het opleidingsniveau van haar of zijn
ouders of hun beperkte financiële middelen. Bij
Presikhaaf University zijn er voor leerlingen wel de
mogelijkheden om gebruik te maken van ondersteuning
bij hun huiswerk, deel te nemen aan sportactiviteiten of
hun ideeën en dromen mogelijk te maken. Hiervoor
organiseren we de beschikbaarheid van voldoende
hulpbronnen rondom het kind.

ONZE MISSIE

HET MAXIMALE HALEN UIT DE WIJK
Presikhaaf University helpt de wijk Presikhaaf positief op
de kaart te zetten door te laten zien wat voor geweldige
mensen wij in de wijk hebben. Alle mogelijkheden en
talenten in de wijk willen wij benutten. Wat ons betreft
streven wij ernaar om als wijk een voorbeeld te zijn voor
andere wijken. Door het benutten van sociaal, cultureel
en economisch kapitaal, vergroten wij de weerbaarheid
van de wijk en zorgen wij voor een optimaal inclusief en
pedagogisch klimaat voor onze kinderen. Bij ons mag
geen enkel kind er alleen voor staan!

Jaarverslag 2020 | Pagina 04

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD
ONZE ORGANISATIE
ONZE VISIE
ONZE MISSIE

2
4

CIJFERS
PROJECTEN
HUISWERKBEGELEIDING EN SPORT & BEWEGEN
DOORSTROOMPROGRAMMA PO-VO
OPR€CHT
10 * 10
LEERLINGCOACHES
AMBULANT WERK
TRAJECTBEGELEIDING JPF
ZOMERPROGRAMMA

5
7
7
8
8

ONDERZOEK
VOORUITBLIK 2021

10
11

''IT TAKES A VILLAGE TO
RAISE A CHILD''

4
4

8
8
8
9
9

2020 in cijfers

Inkomsten en uitgaven

47 VRIJWILLIGERS

61 GEZINNEN

HELDEN VAN PRESIKHAAF
UNIVERSITY

DOORSTROOM
PROGRAMMA PO-VO

120 UNIEKE
KINDEREN
HUISWERKBEGELEIDING

7 JONGEREN

100 UNIEKE
KINDEREN

TRAJECTBEGELEIDING
JPF

SPORT & BEWEGEN

Graag presenteren wij onze cijfers. Zowel als het gaat om
ons bereik van vrijwilligers, stagiaires als daadwerkelijk
het bereik van gezinnen, kinderen en jongeren verspreid
over de verschillende projecten. Ook zijn de financiële
cijfers te vinden in deze paragraaf.

150 JONGEREN
JONGEREN MET
SCHULDEN
(OPR€CHT)

VRIJWILLIGERS

75 UNIEKE
KINDEREN

100 GEZINNEN
BEREIKT

ZOMERPROGRAMMA

ENERGIETRANSITIE
(10 * 10)

40/50
BEGELEIDING
JONGEREN
LEERLINGCOACH
(OBC HUISSEN EN
'T VENSTER)

Cijfers

Van onze 47 vrijwilligers (jongeren) komen 33 jongeren uit de wijk
Presikhaaf. Dit is een percentage van 70%, waarmee we voldoen aan de
eis van minimaal 60%. Op de website van Presikhaaf University is een
overzicht te vinden van het overgrote deel van de jongeren (1). Van de 47
jongeren is 16 man en 31 vrouw. De jongeren zijn enorm divers van
achtergrond. Twee jongeren zijn inmiddels, na het succesvol afronden
van hun studie, richting een baan ingestroomd. De leeftijden variëren van
15 jaar t/m 27 jaar oud. Waarbij het overgrote deel tussen de 17 en 20 jaar
oud is.

STAGIAIRES
In 2020 heeft PU negen stagiaires begeleid en ruimte gegeven om in de
praktijk te leren en ontwikkelen. Dit zijn stagiaires van zowel mbo-, hbo,
als wo-niveau. Mede door de coronacrisis hebben we meer stagiaires
begeleiding geboden dan we ons aan het begin van het jaar hadden
voorgenomen. We voelen de verantwoordelijkheid om in kwetsbare tijden
te voorkomen dat stagiaires niet aan een stage toe komen. Daardoor
hebben we meer stagiaires begeleid, maar vooral ook veel stagiaires
begeleid richting een stage.

90 JONGEREN
AMBULANT WERK
(HULPRVRAAG, SCHOOL
WERK ETC)

[1] https://presikhaafuniversity.com/young-talents/
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PROJECTEN

PU voert veel verschillende projecten uit. Ook in 2020 hebben
we nieuwe projecten geïnitieerd en met veel plezier en genoegen
uitgevoerd. Per project lichten we kort toe wat we in 2020
hebben gedaan.

HUISWERKBEGELEIDNG & SPORT
We hebben drie maal per week huiswerkbegeleiding geboden in
2020. Tijdens de eerste coronamaatregelen eind maart hebben
we 6 weken lang online huiswerkbegeleiding geboden.
Vervolgens hebben we tot aan de kerstvakantie (de nieuwe
maatregelen) op locatie huiswerkbegeleiding kunnen bieden.
Circa 120 unieke kinderen (tussen de 10 en 15 jaar oud) bezoeken
onze huiswerkbegeleiding momenten. Huiswerkbegeleiding is een
middel om deze kinderen een rustige plek te geven om te
studeren, vrienden en vriendinnen te ontmoeten, onder
aanvoering van rolmodellen (begeleiders) te studeren, vragen te
stellen en gesprekken aan te gaan met aanwezigen. Voor velen
voelt de Overkant als thuis. Voor het bieden van optimale
mogelijkheden, hebben we in 2020 het volgende mogelijk
gemaakt:
Gemiddeld waren er altijd tussen de 8 en 10 vrijwilligers
aanwezig per moment
We hebben in 2020 15 Chromebooks aangeschaft. Eind 2020
hebben we er nog 20 meer aangeschaft. Hierdoor kunnen de
kinderen altijd gebruiken maken van een laptop.
Daarnaast hebben we 50 licenties van junior Einstein
aangeschaft zodat de kinderen altijd kunnen oefenen. Dit is
dan voornamelijk gericht op de leerlingen van de groepen 7 en
8.
Stilteruimtes
Ruimte om te ontmoeten (vanwege de noodzaak door corona)
en kaartspellen te spelen
Ook hebben we in 2020 drie maal per week sport en bewegen
aangeboden. In lijn met een reguliere ‘university’ verbinden we
sport en bewegen met onderwijs. Na de momenten voor het maken
van huiswerkbegeleiding zijn er altijd mogelijkheden om te sporten.
Hier vindt een soepele overgang plaats. De coronamaatregelen
hebben weinig invloed gehad op de sportmomenten. Ze hebben
eerder de vraag naar sport vergroot. Tot aan de zomervakantie
hebben we buiten op het Cruyff Court gesport. Na de
zomervakantie hebben we vanaf oktober 2020 in sporthal Bethaniën
gesport. De mogelijkheden om ook in de zaal te sporten, werkt heel
goed bij de kinderen. We zijn dus ook blij met de nieuwe zaal.

De volgende bijzonderheden delen we ook graag met jullie:
Na de zomervakantie kwamen ook kinderen van de groepen
4/5/6 op deze sport- en beweegmomenten af. Dit hebben we
gedeeld met Sportbedrijf, kindwerk (Rijnstad) en TLO. In 2021 gaan
we gezamenlijk na of het bestaande aanbod aansluit bij deze
kinderen en/of er nog hiaten zijn.
80/90% van de kinderen die deelnemen aan
huiswerkbegeleiding, doen ook mee aan de sportmomenten. Vaak
zien we ook kinderen vooral mee willen doen aan sporten, die
begeleiden we dan ook soepel naar het stuk onderwijs. We vinden
namelijk beiden belangrijk.
De kinderen (10 t/m 15 jaar) sporten vaak ook door elkaar. Wij
vinden dit waardevol, zo leren kinderen van verschillende leeftijden
elkaar beter kennen.
We bieden verschillende sporten aan: denk aan voetbal (zeer
geliefd), basketbal, bootcamp en andere beweegspellen.
We bieden 2 maal per week fruit aan. Tijdens de overgang
tussen onderwijs en sport krijgen de kinderen het fruit. En in de
zomerperiode krijgen de kinderen tijdens het sporten fruit en
water. Ook hebben alle kinderen en jongeren een bidon gekregen.
We zetten in 2021 de focus op het drinken van water en het eten
van groenten en fruit door. De begeleiders zijn hierin vaak de
rolmodellen. We zijn dan ook trots dat binnen PU veelvuldig fruit
wordt gegeten en veel water wordt gedronken.

Wij geloven in gelijke
kansen voor iedereen
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DOORSTROOMPROGRAMMA PO-VO

10 * 10

In 2020 zijn we gestart met het doorstroomprogramma po-vo.
We begeleiden leerlingen van KC de Werf en de Parkschool bij
de stap van de basisschool naar de middelbare school. Dit doen
we door een buddy te koppelen aan een gezin. We werken hierin
samen met de volgende vo-scholen: Leerpark Presikhaaf, ’t
Venster, Titus College en het Thomas a Kempis College. In totaal
waren 22 buddy’s aan deze leerlingen gekoppeld. Dit programma
is onderdeel van het landelijke doorstroomprogramma po-vo om
soepele overgangen van po naar vo te bevorderen. In 2021 wordt
dit programma doorgezet.

PU heeft begin 2020 het project 10 * 10 afgerond (2). Dit project
stond in het teken van het versnellen van de energietransitie door
samen met jonge energieambassadeurs bewoners van Presikhaaf
en Malburgen te bereiken. In totaal hebben 10 jongeren van PU
hieraan deelgenomen. In 3 maanden tijd hebben zij 100
huishoudens weten te bereiken en is er onderzoek gedaan naar
hoe deze mensen bewogen kunnen worden om mee te doen. Dit
project heeft tot landelijke aandacht geleid met een afsluiter met
minister Kasja Ollongren.
https://aardgasvrijewijken.nl/klp/pc/jongeren+uit+krachtwijk+op+pad+als+energiecoach/default.aspx

OPRECHT
PU werkt inmiddels al meer dan 2 jaar samen met Stichting JAM
en AM-Supportteam om stedelijk jongeren met schulden te
bereiken en te begeleiden naar de juiste (schuld)hulpverlening.
Hiervoor worden buddy’s ingezet. In totaal zijn in 2020 10
buddy’s van PU ingezet. Zij hebben in de praktijk mogen leren en
ontwikkelen. In totaal hebben we met het project 150 jongeren
bereikt en is Opr€cht inmiddels een bekende naam.

LEERLINGCOACHES
Als PU vinden we de samenwerking met scholen van groot
belang. In het doorstroomprogramma werken we al intensief
samen met scholen, dit doen we ook met onze leerlingcoaches.
Op ’t Venster en OBC Huissen hebben we leerlingcoaches lopen.
Zij maken de verbinding tussen thuis, school en omgeving. In
2021 gaan we hiermee door.

AMBULANT WERK
Door de coronamaatregelen is er een beroep gedaan op PU om
ambulant werk te leveren. Dit hebben we sinds begin mei 2020
t/m december 2020 voor 4 a 5 dagen in de week structureel
gedaan. In 2021 loopt dit door. We hebben ons ingezet om
jongeren aan te sporen coronamaatregelen op te volgen, aan de
slag te gaan met hun mentale gezondheid, een luisterend oor
bieden en de veiligheid in de wijken waarborgen. We hebben
circa 90 jongeren geholpen met een hulpvraag. Ook zijn we
tijdens de avondklok actief geweest.
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TRAJECTENBEGELEIDING JONGERENPERSPECTIEFFONDS (JPF)
PU voert in navolging van onze werkzaamheden voor Opr€cht
trajectbegeleiding uit. Dit zijn jongeren die via de
schuldhulpverlening in het JPF komen. Dit zijn individuele
jongeren die begeleiding krijgen bij alle vragen buiten de
schulden om zodat de kans op het succesvol doorlopen van de
schuldhulpverlening vergroot wordt. Plangroep voert de
schuldhulpverlening uit.

ZOMERPROGRAMMA
Met veel plezier en kwaliteit hebben wij samen met onze partners
AM-Supportteam en Rijnstad een goed zomerprogramma
neergezet waar jongeren (rolmodellen) in zijn gezet op de
pleinen. We hebben vele jongeren weten te bereiken, de
veiligheid in de wijken vergroot en goed aandacht gehad voor de
ontwikkeling van jongeren. Hiermee werd de ruimte om te
ontmoeten, te verbinden en te ontspannen vergroot. Wat
bijdraagt aan het welzijn van onze Arnhemse jongeren.

ARNHEM 026

Zomercampus 026
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ONDERZOEK
Voor PU gaat praktijk en wetenschap met elkaar hand in hand. We werken actief mee aan onderzoeken, koppelen onderzoek waar
mogelijk aan onze projecten en werken mee met het kennisinstituten. Zo is medio 2020 het onderzoek ‘Buro Zend-Uit’ uitgebracht
(3). Hierin wordt beschreven hoe wij veerkracht bij jongeren bevorderen. Daarnaast komt in medio 2021 het boek Dream Teams uit,
waarin wetenschappers pedagogische voorbeelden uitlichten. Daar maken wij onderdeel van uit. Ook loopt een
onderzoeksaanvraag bij het NWA met onder andere de universiteit van Leiden en Inholland. In 2021 krijgen we te horen of deze
aanvraag is goedgekeurd voor een meerjarig onderzoek met vooraanstaande wetenschappers. Ten slotte doen we ook mee aan de
landelijke monitor doorstroomprogramma po-vo. Dit wordt naar verwachting in 2021/2022 gedeeld met de Tweede Kamer met de
effecten van een doorstroomprogramma po-vo op de soepele overgang.
[3] https://www.platformjep.nl/documenten/rapporten/2020/06/12/rapport-buro-zend-uit
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VOORUITBLIK 2021
2021 wordt een bijzonder jaar voor ons allen in Arnhem (voor ons
in het bijzonder in Presikhaaf). Daar waar we de
coronaontwikkelingen goed in de gaten houden, proberen we te
balanceren tussen wat kan en wat mag. Dit betekent wel dat we
op zoek gaan naar de ruimte om in deze kwetsbare wijk gelijke
kansen voor de jeugd te bevorderen. In navolging van de
gemeentelijke richtlijnen proberen we onze ruimte zo goed
mogelijk te benutten. Dit betekent dat we ons blijven focussen op
het goed uit voeren van ons werk en zicht houden op de
(kwetsbare) kinderen en jongeren.
Als Presikhaaf University staan we midden in de maatschappij. Dit
blijven we ook in deze lastige tijd doen en blijven we vertrouwen
op meer mogelijkheden in de toekomst. We werken hierin samen
met partners in en buiten de wijk. We verbinden onze sport &
beweeg activiteiten en signalen met Sportbedrijf Arnhem. We
zoeken Rijnstad actief op om groepen en activiteiten aan elkaar
te verbinden. Ook blijven we de verbinding met Rozet maken als
het gaat om kunst & cultuur. Dit geldt ook voor de basisscholen
en middelbare scholen. En blijven we intensief samenwerken met
AM-Supportteam om van elkaar te leren en te ontwikkelen.

Niet consumeren maar
produceren
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