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Stand van zaken TTT IJmond en evaluatie 

 
Geachte raadsleden, 
 
De gemeente Beverwijk is sinds 2018 medefinancier van TTT IJmond (bekend onder 
de weekendschool) in Beverwijk. Dit project wordt uitgevoerd door de Stichting 
Welzijn Beverwijk (SWB). Het doel van TTT IJmond is om kinderen uit groep 7, die 
beperkt zicht hebben op de mogelijkheden in de maatschappij, een breder inzicht te 
bieden in de mogelijkheden die de maatschappij ook voor hen biedt, zodat ze 
kansrijker worden in hun latere schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt.  
 
In december 2019 is aan de raad een evaluatie van TTT IJmond toegezegd. Deze 
geplande evaluatie voor de zomer wordt, vanwege de sluiting van TTT IJmond voor 
groep 1 en 2 wegens de corona-tijd, verplaatst tot na de zomer. 
  
Zomerprogramma 
De SWB is gestart met het plannen van de periode voor de deelnemers aan  
TTT IJmond vanaf 1 juni a.s. en verder, want tot die tijd waren de gebouwen nog 
gesloten voor activiteiten. Voor TTT IJmond betekent dit dat er weinig tijd overblijft 
tot aan de zomervakantie om een verantwoord programma neer te zetten. Wat ook 
meespeelt is dat niet iedere gastdocent of spreker vanaf begin juni al bereid is om 
voor een groep te staan op de manier zoals de TTT IJmond gewend is te werken. 
Daarnaast is niet elke externe partij al zover om de groepen te ontvangen. 
 
SWB stelt voor in plaats van een aantal weken les in juni, een TTT Summer 
Academy aan te bieden gedurende de hele zomervakantie. Deze wordt door de 
projectleider met de vrijwilligers en andere SWB-collega’s vormgegeven. Het 
voorstel bestaat uit twee groepen (1 op dinsdag, 1 op donderdag, gedurende de 
schoolvakantie). Dat betekent dat de bestaande groep de gelegenheid krijgt om in 
aangepaste vorm hun programma af te maken en de nieuwe groep die dit jaar is 
gestart verder klaar te stomen voor september. De verwachting is dat er dan weer 
een normaal programma op de zondagen gedraaid kan worden. De gemeente heeft 
ingestemd met de lesweken in de zomervakantie. Zo kunnen deelnemers van  
groep 1 het programma volledig afronden en groep 2 de gemiste lessen inhalen.  
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In het kort een overzicht van de activiteiten:  
1. Spel (moendoes, kinderrecht etc.), 
2. Interviewen (technieken leren, notities maken), 
3. Filmpje / reportage maken / TV interview met gast, 
4. Film kijken over beroep (YouTube), 
5. Creatieve activiteiten (tekenen, schilderen, knutselen, bouwen), 
6. Artikeltje schrijven, 
7. Presenteren, 
8. Theater/beroep uitbeelden. Toneelstukje bedenken over beroep / rollenspel, 
9. Menu samenstellen, budgetteren, koken, tafeldekken, uitserveren, 
10. Een activiteit met ouderen (introductie in de zorg, bezoek, interview). 

 
De activiteiten vanaf 1 juni zijn, vanuit corona-oogpunt, in protocollen gevat en liggen 
bij de gemeente ter goedkeuring. De SWB maakt in de tussentijd de plannen bekend 
aan de ouders, trainees, vrijwilligers en overige betrokkenen. Het zomerprogramma 
is ook geschikt als kweekvijver voor het najaar. In juni is de SWB gestart met de 
werving.  
 
Positieve signalen werven vrijwilligers 
De SWB heeft contact met twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers en hoopt dat zij 
mee gaan doen. De drie vrijwilligers die al meedraaien in het programma gaan 
voorlopig ook door. 
 
Evaluatie 
De gemeente Beverwijk draagt financieel bij aan de kosten van het project  
TTT IJmond en wil weten of de beoogde doelen van het project worden behaald. Het 
onderzoeksbureau De Xpeditie is gevraagd om een voorstel te doen voor een 
evaluatieonderzoek. De kosten voor het evaluatie onderzoek zijn beschikbaar binnen 
het onderwijsbudget. De evaluatie wordt uitgewerkt in augustus en september dit 
jaar. 
 
Om goed zicht te krijgen op de effecten van deelname aan TTT IJmond op de 
deelnemers, worden de deelnemers (middels leefwereldonderzoek), hun ouders 
(middels een vragenlijst), de leerkrachten (met een telefonisch interview) en de 
vrijwilligers en de projectleider (met een groepsinterview) bevraagd.  
 
Het resultaat van het onderzoek, een verslag waarin vanuit de diverse perspectieven 
wordt aangegeven of en in welk mate de beoogde doelen van de weekendschool 
worden bereikt, wordt verwerkt in de evaluatie. De evaluatie wordt na de zomer 
aangeboden aan de raad. 
 
 
Hoogachtend, 
 
de gemeentesecretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
drs. E.R. Loenen                     drs. M.E. Smit 


