AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE
1. Naam van het project:
Expeditie Vriend & Vijand op Hageveld

2. Gegevens aanvrager:
Naam school: Atheneum College Hageveld
Telefoonnummer: 023 5100 100
Contactpersoon m.b.t. deze aanvraag: Lisanne Zwijsen (zorgcoördinator)
3. Wat houdt het project in (kort)?
Het project Vriend&Vijand stelt onderwerpen als discriminatie, uitsluiting, pesten, sociale
invloed en conflicten aan de orde in 5 confrontatiecontainers. Onder begeleiding van een
gespecialiseerde trainer gaan de leerlingen in kleine groepjes door de containers heen en
met elkaar in gesprek. Door games, confrontaties en gesprekken worden de leerlingen zich
bewust van hun eigen denkbeelden, houding, gedrag en de consequenties hiervan. De
medewerkers nemen ook in kleine groepen aan deel aan de rondleiding door de
confrontatiecontainers.
Voorafgaande en naar aanleiding van de bezoeken aan de confrontatiecontainers worden
de volgende zaken georganiseerd:
A. Bijeenkomst met ambassadeurs van de school en trainers Critical Mass: opstellen
van doelen van de school voor het project en het opstellen van een plan van aanpak
voor het creëren van draagvlak in de school.
B. Studiemiddag voor medewerkers: medewerkers krijgen handvatten voor signaleren,
bespreekbaar maken en voorkomen van uitsluiting, pesten en discriminatie. Er is
speciale aandacht voor het aangaan van ‘moeilijke’ gesprekken in de klas.
C. Schoolscan: samen met de trainers stellen de medewerkers een schoolscan op.
Hierin wordt gekeken naar de sterke kanten en verbeterpunten van de school.
Hierbij worden de ervaringen en verhalen van leerlingen nav de
confrontatiecontainers meegenomen.
D. Studiemiddag voor medewerkers: terugkombijeenkomst met reflectie en evaluatie
van de schoolscan.
4. Wat is het doel van het project? Welke resultaten worden verwacht?
Het doel van het project is het verbeteren en vergroten van de sociale veiligheid op
Hageveld. Daarnaast heeft het project tot doel om docenten, mentoren en andere
medewerkers uit te rusten met handvatten om uitsluiting, pesten, conflicten en
discriminatie bespreekbaar te maken en te voorkomen.
Het project Vriend & Vijand wordt gezien als een pilot voor alle leerlingen uit klas 1 tot en
met 3 en betrokken medewerkers (docenten, mentoren, teamleiders, conciërge,
zorgcoördinator). Het betreft een samenwerking met Critical Mass.

5. Hoe lang duurt het project (start- en einddatum)?
Het project start in de eerste schoolwerk van schooljaar 2017-2018 en zal gedurende het
gehele schooljaar plaats vinden.
A. Eerste schoolweek: startbijeenkomst met kernteam met ambassadeurs van de
school (groep van 5-8 medewerkers) en experts van Critical Mass met het doel om
de ambassadeurs in de school vorm te geven.
B. 18 tot en met 28 september 2017: project voor alle leerlingen van klas 1 tot en met
3 en de medewerkers op Hageveld.
C. Oktober 2016: studiedag voor medewerkers met het doel om handvatten voor
signaleren, bespreekbaar maken en voorkomen van uitsluiting, pesten en
discriminatie bij te brengen. De medewerkers krijgen ook handvatten voor het
aangaan van gesprekken over moeilijke onderwerpen in de klas. Ook zal het project
en de reacties van de leerlingen hierop besproken worden.
D. Januari 2018: tweede studiedag als terugkombijeenkomst en voor het opstellen van
een actieplan voor in de school.
6. Welke medewerkers zijn erbij betrokken (intern en extern)?
- Werkt u samen met andere scholen?
Het project beslaat alle leerlingen uit klas 1 tot en met 3 en de medewerkers die in deze klassen
les geven (docenten en mentoren). Daarnaast zullen de teamleiders, de conciërges en de
zorgcoördinator betrokken zijn.
Er wordt niet samengewerkt met andere scholen. Wanneer de pilot bevalt en effectief blijkt,
kunnen anderen scholen vanuit Hageveld ondersteund worden.
7. Hoeveel leerlingen zijn erbij betrokken?
Er zullen ongeveer 762 leerlingen deelnemen aan het project.
8. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)
Aantal

Totaal ex
btw

Totaal incl
btw

Per
deelnemer
ex btw

Per
deelnemer
incl btw

Leerlingenbudget
Scholing docenten
Advies en middelen
school
Transport en planning

€ 5.125,50
€ 7.012,50
€ 3.781,65

€ 6.201,86
€ 8.485,13
€ 4.575,80

€ 6,73
€ 116,88

€ 8,14
€ 141,42

€ 2.193,00

€ 2.653,53

Subtotaal
VRIEND&VIJAND

€
18.112,65

€
21.916,31

Aantal leerlingen
762
Aantal
60
docenten/medewerkers

Totaal VRIEND&VIJAND

€
21.916,31

9. Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?
Het project wordt op drie manieren geëvalueerd:
A. Gedurende (september 2017)en na afloop project (november 2017): leerlingenquête
voor alle leerlingen in klas 1 tot en met 3.
B. Gedurende (september 2017)en na afloop project (januari 2018):
medewerkersenquête voor alle deelnemende medewerkers aan het project.
C. Februari 2018: evaluatiegesprek tussen de schoolleiding, de zorgcoördinator en
Critical Mass.
10. Op welke manier kan de opbrengst van het project van nut zijn voor andere scholen?
Het project op Hageveld geldt als pilot. Andere scholen kunnen hier mee aan de slag als het
project effectief blijkt voor het verbeteren en vergroten van de sociale veiligheid op
Hageveld. Daarnaast kunnen andere scholen leren van de professionalisering van de
medewerkers die deel hebben genomen aan het project.
11. Wordt het project voortgezet als de bijdrage van het SWV gestopt is?
Het project is ingestoken als pilot. Als het project bevalt en effectief is, zal dit eens in de drie
jaar worden georganiseerd voor de leerlingen uit klas 1 tot en met 3 en de medewerkers.
Aan de hand van de leerlingenquête, medewerkerenquête en het evaluatiegesprek met de
organisatie van Critical Mass zal worden besloten of het project bevalt en effectief is
geweest.
12. Op grond van welke hieronder genoemde criteria komt naar uw mening dit project in
aanmerking voor financiering door het swv?
Het project is allereerst kwaliteitsverhogend en draagt bij aan het vergroten van de
handelingsbekwaamheid van medewerkers. Daarnaast betreft het een activiteit die buiten
de basisondersteuning en de trajectvoorziening valt: het is toegankelijk voor de gehele
onderbouw van de school.
Aan de hand van de subsidie hoopt Hageveld de kosten voor deelname van alle leerlingen in
klas 1 tot en met 3 zo minimaal mogelijk te houden. Daarnaast kijken we kritisch naar
overheadkosten.

Toegekende aanvragen zullen op de website van het samenwerkingsverband (www.swv-vozk.nl) gepubliceerd worden. Ook de evaluaties zullen daar t.z.t. ter informatie voor de
andere scholen in te zien zijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Criteria
De ingediende plannen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:
Beantwoorden aan doelstellingen SWV m.b.t. ondersteuning van leerlingen (beschreven in
ondersteuningsplan)
Ook het vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten valt hieronder
(deskundigheidsbevordering)
Overdraagbaarheid naar andere scholen;
Kwaliteitsverhogend en bij voorkeur vernieuwend;
Het gaat om projectmatige activiteiten, geen structurele;
De activiteiten vallen buiten de basisondersteuning en buiten de ondersteuning in de trajectvoorziening;

-

Het moet gaan om reëel gemaakte kosten. We kijken kritisch naar overheadkosten, werkgeverslasten e.d.
en schrappen daar eventueel in.

