AANVRAAG PROJECT DOORONTWIKKELING PASSEND ONDERWIJS
1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Haarlem College
Telefoonnummer: 023-5311572
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: M. Teulings/ E. Hogenes
2. Wat houdt het project in (kort)?
Invoering van Peer2Peer op het Haarlem College
Leerlingen worden getraind om een coach-maatje te worden van nieuwe brugklassers.
Ze helpen bij klassen activiteiten, lossen kleine ruzietjes op etc.
3. Wat wil je bereiken met het project? Welke resultaten verwacht je?
Leerlingen worden meer betrokken bij de organisatie. Leerlingen krijgen meer
verantwoordelijkheid in de organisatie, leerlingen leren onderling conflicten oplossen.
Leerlingen die coach zijn leren sociale vaardigheden en het dragen van verantwoordelijkheid in de
praktijk. De leerlingen die gecoacht worden in leerjaar 1 voelen zich sneller thuis in het VO en
weten dat zij bij deze overstap gesteund en geholpen worden door hun peers. Met name de
leerlingen die (van huis uit) extra ondersteuning kunnen gebruiken voor een goede start binnen
het VO, zullen hier veel baat bij hebben.
4. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?
Start 31 januari 2017
Eindevaluatie juni 2018
5. Hoeveel medewerkers/leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?
24 leerlingen worden peer coach (twee peer coaches voor elke brugklas), 4 docenten worden
mentor van de peer leerlingen, een coördinator. Het doel is om de komende jaren de peer leaders
uit te breiden.
Op dit moment hebben alle brugklassers (240 leerlingen) hiermee te maken.

6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)
Zie bijlage:
Totale begroting over van jan 2017- juni 2018: € 10.080,Daarnaast niet begroot de tijd die docenten investeren.
7. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?
Intervisie peerleaders elke maand:
Okt 2017 intervisie van docentcoaches
Jan 2018 tussentijdse evaluatie
Juni 2018 eindevaluatie
Toegekende aanvragen zullen op de website van het samenwerkingsverband (www.swv-vo-zk.nl)
gepubliceerd worden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criteria
De ingediende plannen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:
- Duidelijk moet zijn wat het project bij kan dragen aan de doorontwikkeling van Passend
Onderwijs in de klas of op de school, voor de ondersteuning van leerlingen of de
professionalisering van docenten;
- Het moet buiten de basisondersteuning vallen;
- Het gaat om een eenmalige uitgave, geen structurele;
- Het te subsidiëren bedrag moet gaan om reëel gemaakte kosten.

