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34 
vierendertig
aanmeldingen 

30 4 
dertig kinderen
deden mee

vier kinderen 
kwamen niet*

* oorzaak: verhuizing,  
operatie moeder, conflict 
tussen deelnemende kinderen 
(vanuit de schoolsituatie),  
ouders niet gemotiveerd. 

deelnemers

28 
via school

2 
via het SWT

4 
via ouders

v
er

w
ij

ze
r

s

17 13 
Holtenbroek Stadshagen

wijk

10 20 
jongens meisjes

gender

15 
groep 3

15 
groep 4

g
r

o
ep

scholen
9 De Toonladder

5 Het Carrilon

4 Al Amana

3 De Paperclip

4 SBO Het Facet

3 De Springplank

1 Het Stroomdal

1 De IJsselhof

1 De Wilgenburg

1 De Ambelt

1 De Morgenster

1 NT2 taalklas

het bereik
  in cijfers
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Behoeftepeiling

In november 2021 hebben we een behoeftepeiling met betrekking tot de vakantie-
programmering (NPO-gelden) onder de basisscholen in Zwolle gedaan. Deze peiling is 
ingevuld door 24 scholen. De uitkomsten hiervan zijn gedeeld met de scholen. 

Uit de behoeftepeiling kwam naar voren dat het aanbod vooral gericht moet zijn op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en dat het aanbod leerzaam en uitdagend zou moeten 
zijn én dat de kinderen plezier moeten hebben. Het programma zou plaats moeten 
vinden in een niet-schoolse setting (vakantie is vakantie) en er moet aandacht zijn voor 
sport/spel en samenwerking met ouders.

Naar aanleiding van de uitkomsten uit de behoeftepeiling hebben we meerdere 
afspraken gehad met contactpersonen uit het onderwijs. Hieruit kwam het verzoek om 
ons specifiek te richten op leerlingen uit groep 3 en 4, omdat zij de grootste achterstand 
hebben opgelopen tijdens Covid-19 en de bijbehorende lockdowns. Uit de behoeftepeiling 
kwam naar voren dat er 376 kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 tot de doelgroep behoren.
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aanmeldingen
Als vervolg op de uitkomsten van de 
behoeftepeiling hebben basisscholen en 
Sociaal Wijkteams uit Zwolle mailberichten 
ontvangen over de aanmeldmogelijkheden 
voor Expeditie Wijs. De mail beschreef de 
doelgroep van Expeditie Wijs en bevatte 
een aanmeldlink. Met een aantal scholen 
is er telefonisch contact geweest, waarna 
meerdere aanmeldingen werden gedaan. 
Leerlingen konden aangemeld worden via 
een online formulier. Op het aanmeldfor-
mulier moest de reden van aanmelding en 
eventuele bijzonderheden vermeld worden. 
Hierna werd telefonisch contact opgeno-
men met de ouder(s) om de aanmelding 
te bevestigen en meer informatie over het 
deelnemende kind te verkrijgen. 

Voor Expeditie Wijs - editie zomervakantie 
zijn 34 kinderen aangemeld. Uiteindelijk 
hebben 30 kinderen deelgenomen. 
De aanmeldingen zijn gedaan door: 
•  het onderwijs (28);
•  Sociaal Wijkteam (2);
•  en ouder(s) (4). 

De kinderen die hebben deelgenomen 
kwamen van 11 verschillende scholen uit 
Zwolle, waarvan 15 kinderen uit groep 3 
en 15 kinderen uit groep 4. Er namen 10 
jongens deel en 20 meisjes.

Judith Pool, Directrice basisschool De Wieden: 
“ Online lessen voor kinderen van deze jonge 
leeftijd waren niet of nauwelijks mogelijk. Er is 
vaak weinig contact geweest met school en/of 
klasgenoten en bij het beginnend leren lezen 
en rekenen hebben deze kinderen flinke hiaten 
opgelopen.”

“ is het morgen  
alweer de  
laatste dag?  
Wat jammer!” 
 
Meisje - 8 jaar

op expeditie! 
Tijdens Expeditie Wijs gaan kinderen uit 
het (speciaal) onderwijs op expeditie! 

Door mee te doen aan diverse activiteiten 
ontdekken ze hun talenten, ontwikkelen ze 
zichzelf en gaan ze met een grote glimlach 
weer naar huis! Voor de activiteiten zijn we 
op zoek naar aanbieders. Iets voor u?

WIJS
expeditie

on
td

ek
ki

ng

sre
is?

  G
a 

je
 m

ee
 op

#editie
zomer
vakantie

gezocht 
Aanbieders van 

activiteiten voor 
kinderen 

              4-12 jaar

20 juli - 22 juli
15 - 26 augustus 
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programma
Voor het samenstellen van het aanbod hebben 
we met een leerkracht van groep 4 overlegd. 
Besproken is wat deze kinderen aan structuur en 
duidelijkheid nodig hebben en welke activiteiten 
aansluiten bij deze leeftijdsgroep. 

Programmaduur
Gezien de intensiteit van het programma en 
rekening houdend met de doelgroep, hebben 
we ervoor gekozen drie weken lang een 3-daags 
programma aan te bieden. Het programma 
startte om 9:30 uur en liep tot 16:00 uur in de 
eerste (week 29) en de laatste twee weken 
(week 33 en 34) van de zomervakantie.

Ochtendprogramma 
De ochtenden hadden een duidelijke structuur 
en bestonden uit een taalrijk aanbod bestaande 
uit educatieve activiteiten zoals lezen in groep-
jes, spelletjes en creatieve activiteiten waarbij 
bijvoorbeeld samenwerking en leesvaardigheid 
aan bod kwamen. Iedere dag werd er afgesloten 
met het schrijven in een eigen boekje met daarbij 
een foto. Het doel hiervan was dat de kinderen 
leerden beschrijven wat ze het leukst vonden die 
dag en om dit te delen in de groep. Het is een 
mooi aandenken voor alle deelnemende kinde-
ren geworden.

voorbeeld
Eén van de ochtendactiviteiten was het maken 
van een tie dye shirt. Kinderen moesten zelf de 
instructies lezen en uitvoeren. Daarnaast moes-
ten ze samenwerken, want er was niet voor elk 
kind ‘eigen’ materiaal. Er zijn verschillende spelle-
tjes gespeeld waarbij de kinderen zichzelf moes-
ten presenteren, op hun beurt moesten wachten 
en hun aandacht erbij moesten houden.

Veel spellen en activiteiten werden buiten op de 
schoolpleinen van de Toonladder en de Sprankel 
gedaan, waar we gebruik mochten maken van 
het buitenspeelgoed.

Leesactiviteiten
Met het onderwijs hebben we besproken wat 
het gemiddelde AVI-niveau van de kinderen 
was. Stadkamer heeft vervolgens boekenboxen 
afgestemd op het AVI-niveau van de kinderen 
beschikbaar gesteld. Deze boekenboxen stonden 
tijdens Expeditie Wijs op beide locaties. Kinderen 
konden een boek pakken om te lezen én er was 
iedere dag een vast (voor)leesmoment. Dit was 
afwisselend individueel, in groepjes of één-op-
één. We hebben voor ieder kind via Stadkamer 
leestassen aangeschaft bestaande uit een boek, 
leestips, activiteiten voor thuis en een flyer van 
Stadkamer om de drempel voor ouders te verla-
gen en hen bekend te maken met Stadkamer.

een dag bij expeditie wijs..

ochtendprogramma

9.00-9.30 uur Aankomst en voorbereiding begeleiders

9.30-9.45 uur Inloop met ouders

9.45-10.00 uur  Kringgesprek: hoe heb je geslapen? Hoe voel je je?  

Aan de hand van smileys de dagplanning doornemen.

10.00-10.20 uur Kennismakingsspel / Wie is het?

10.20-10.35 uur Plaspauze en eetmoment

10.35-11.00 uur Vrij buitenspelen

11.00-11.15 uur Samen lezen in AVI-groepjes

11.15-11.45 uur Gezelschapsspelletjes

11.45-12.15 uur Plaspauze en lunch

12.15-12.30 uur Voorlezen

middagprogramma - op expeditie

12.30-13.15 uur Knutselen, lezen, ruimte voor eigen inbreng

13.15-13.30 uur Drinkmoment met snack, plaspauze

13.30 uur Klaarmaken om op pad te gaan, veiligheidshesjes aan

14.00-15.00 uur Stadkamer: ‘Spelen met robots’

15.30-15.40 uur Fotoboekje: foto plakken en schrijven over de dag

15.40-16.00 uur Kring: dagafsluiting. Vertellen over wat je het opgeschreven

16.00-16.15 uur Overdracht, ophalen door ouders
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Expeditie Fietstaxi door Fietsjoe  
Arjan Kok (kosteloos via Beursvloer-deal)

Doel Op een ludieke manier kennismaken 
met Zwolle.

Expeditie Rondleiding Sassenpoort 
(gereduceerd tarief) 
Doel Nieuwe ervaring laten beleven op cul-
tureel gebied. Iets leren over de geschiedenis 
van Zwolle.

Expeditie Zomerpret Holtenbroek 
Doel Plezier beleven.

Expeditie Sport- en spelmiddag door 
SportService Zwolle (kosteloos gebruik 

terrein AV PEC 1910) 

Doel Laten ervaren hoe leuk bewegen/
sporten kan zijn. Kennismaken met nieuwe 
sporten en spellen.

Expeditie Rondleiding en lunch 
maken bij Bar en Brood (gereduceerd tarief)

Doel Laten zien wat er allemaal wordt 
gedaan in een horecabedrijf. Een lunch in 
een horecazaak laten beleven.

op expeditie! 
We hebben een zo gevarieerd mogelijk programma aangeboden:  

Expeditie Fotoshoot door Anke  
Olthof (kosteloos via Beursvloer-deal)

Doel Omgaan met in the ‘picture’ staan. 
Nieuwe ervaring laten beleven.

Expeditie Muziekworkshop 
door de Zwolse Muziekschool
Doel Muziek maken met bijzondere instru-
menten. Kennismaken met muziek uit het 
dagelijks leven. Enthousiasmeren.

Expeditie Spelen met robots bij 
Stadkamer aa-landen
Doel Kennismaking met de Stadkamer, 
drempel verlagen. Kennismaken techniek.

Expeditie  Bootcamp door 
Krachtcentrale038 (kosteloos)

Doel Laten ervaren hoe leuk bewegen/
sporten kan zijn. Ideeën geven om thuis 
actief bezig te zijn.

Expeditie Nagels lakken door 
schoonheid bij Suuz (kosteloos) 
Doel Persoonlijke aandacht, speciaal voelen

Expeditie Fotoworkshop door 
Henrieke van Assen  
Doel Kennismaken fotografie, omgaan 
met in de ‘picture’ staan.
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begeleiding
Werving
Voor het werven van professionals en studenten 
voor de begeleiding van de groepen hebben 
we een oproep geplaatst op verschillende social 
mediakanalen en de website van Travers Welzijn. 
Een aantal Zwolse onderwijsinstellingen hebben 
de oproep actief gedeeld met hun leerlingen.

Studenten
Er hebben 14 studenten van verschillende 
onderwijsinstellingen en opleidingen meege-
werkt aan Expeditie Wijs: Landstede, Hogeschool 
Windesheim en de Katholieke pabo. Opleidingen 
Sport en Bewegen (6), Onderwijsassistent (2), 
Social work (3), pabo (1), Bouwkunde (1), VWO (1).

Professionals
Er hebben 2 extern geworven professionals en 
4 interne professionals (werkzaam bij Travers 
Welzijn) meegewerkt aan Expeditie Wijs. De 
studenten hebben betaald meegewerkt aan 
Expeditie Wijs, wat heeft bijgedragen aan het 
gevoel van eigenaarschap. De studenten namen 
het werk serieus en kwamen afspraken na.

Bijeenkomsten
Voorafgaand aan Expeditie Wijs is er met alle 
medewerkers afzonderlijk een kennismakings-
gesprek geweest. Daarna was er een kennisma-
kingsbijeenkomst met alle medewerkers, waarbij 
informatie over het programma werd gedeeld, 
afspraken werden gemaakt en activiteiten zijn 
voorbereid voor de kennismakingsbijeenkomst 
met kinderen en hun ouder(s). 

Met de professionals is er nog een extra overleg 
geweest om een aantal zaken door te spreken, 
zoals bijzonderheden bij de kinderen en prakti-
sche zaken zoals openen en sluiten van de loca-
ties en BHV.

Teamsamenstelling
Qua teamsamenstelling is gekozen voor een mix 
aan ervaring, achtergrond en persoonlijkheid. Dit 
had een positieve uitwerking op de groepsdyna-
miek. Het werken met meerdere professionals 
vroeg echter ook veel afstemming. Dit bleek 
intensief, omdat het team elkaar, de werkwijze 
en de kinderen nog niet kende. 

“ was school 
maar net zo  
leuk als  
Expeditie Wijs!” 
 
Jongen - 8 jaar

Een van de professionals: “Ik heb het meewerken 
aan Expeditie Wijs ervaren als positief, een fijn 
team, betrokken en behulpzaam, leuke activitei-
ten en goede planning.”

Een student antwoorde op de vraag ‘Wat neem je 
mee vanuit Expeditie Wijs?’ met: “Elk kind heeft 
een verhaal, elk kind heeft liefde en positiviteit 
nodig.” Alle studenten hebben aangegeven nog-
maals mee te willen werken aan Expeditie Wijs.

Bezetting
Op de locatie in Holtenbroek (Huis van Kansen 
en schoolplein Toonladder) hebben 17 kinderen 
deelgenomen. In Stadshagen (jongerencentrum 
LevelZ en schoolplein Sprankel) hebben 13 kinde-
ren deelgenomen.

Locatie Holtenbroek was verdeeld in 2 groepen 
van 6 en 9 kinderen. Locatie Stadshagen was 
alleen de laatste week verdeeld in 2 groepen. 
Dit had te maken met het aantal aanwezige 
kinderen. Per groep zijn een professional en 2 
studenten ingezet. In Holtenbroek was er ook 
nog een gastvrouw, op vrijwillige basis, die zorgde 
voor het eten en huishoudelijke taken.

nulmeting
Inzicht (kwalitatief) op de effecten van 
de uitgevoerde activiteiten voor wat betreft 
het inlopen van vertragingen opgelopen 
door de Covid-19-maatregelen. Dit betref-
fen vertragingen op het vlak van onderwijs 
en/of sociaal emotioneel vlak. 
Voor de start van Expeditie Wijs was er afstemming 
met de leerkrachten met betrekking tot het AVI-
niveau van de kinderen. Bij de aanvang van 
Expeditie Wijs hebben de begeleiders samen met 
de kinderen een 0-meting ingevuld, deze had 
betrekking op sociaal emotioneel gebied. Aan het 
einde van deelname is er een eindmeting ingevuld. 

WIJS
expeditie

on
td

ek
ki

ng

sre
is?

  G
a 

je
 m

ee
 op

hoe gaat het met jou?

 
Thuis
Ik voel mij thuis vaak

 

want 

 
Dit vind ik thuis leuk

want 

 
Dit vind ik thuis niet leuk 

want 

 
Dit mis ik echt thuis

want 
 

school
Ik voel mij op school vaak

 

want 

Dit vind ik op school leuk

want 

 
Dit vind ik op school niet leuk 

want 

 
Dit mis ik echt op school

want 

Dit ben ik!

Naam:

Leeftijd

Ik zit in groep:

Vertel eens, 
hoe gaat het met je?

Dit wil ik graag leren/doen
bij ExpeditieWijs

 

want 

  

Dit vertellen kinderen over wat ze geleerd 
hebben tijdens Expeditie Wijs: 
“ Hoe ik ijsjes en een armbandjes kan maken  
en samen spelen met andere kinderen.”  
- meisje 7 jaar. 

“ Ik heb geleerd te delen, te lezen. Ik weet nu dat 
zomerschool ook leuk is.” - jongen 7 jaar:

“ Vrienden te maken en lieve juffen leren kennen” 
- meisje 8 jaar

De begeleiders hebben een observatieformulier 

“ in het begin was 
het wel raar om 
met allemaal 
mensen te zijn 
die ik niet ken, 
maar nu vind ik 
het heel fijn.” 
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de aanvrager, andere organisaties en 
ouders voor de activiteiten waarvoor 
subsidie is aangevraagd.
De volgende bedrijven hebben kosteloos 
meegewerkt aan Expeditie Wijs:
- AV PEC 1910 (terrein beschikbaar gesteld)
- Schoonheid bij Suuz (nagels lakken)
- Fietsjoe (fietstaxi)
-  Bar en Brood (rondleiding achter de schermen 

en beleggen eigen broodjes - gereduceerd 
tarief)

- Krachtcentrale 038 (bootcamp)
- Fotografie Anke Olthof (fotoshoot)
-  Rondleiding Sassenpoort (gereduceerd tarief)

oudercontact
Alle ouders en kinderen zijn in de week voor-
afgaand aan Expeditie Wijs uitgenodigd op de 
locatie om alvast kennis te maken met de leiding 
en de andere kinderen van deze locatie. Tijdens 
deze kennismaking is er informatie gedeeld over 
het programma, zijn er praktische afspraken 
gemaakt met ouders en kinderen en is er een 
intakeformulier ingevuld. De kinderen hebben 
een kennismakingspel gespeeld. Deze kennis-
making heeft bijgedragen aan het commitment 
van ouders en daarnaast was het prettig voor de 
kinderen om te zien hoe de locatie er uit zag en 
alvast kennis te maken met leiding en kinderen.

Het telefonisch contact na aanmelding en de 
startbijeenkomst voorafgaand aan Expeditie 
Wijs hebben bijgedragen aan het opbouwen 
van een vertrouwens relatie met de ouder(s). 
Daarnaast was er gedurende de programmering 
in de ochtend gelegenheid voor ouders om een 
kopje koffie of thee te drinken. De meeste ouders 
maakten hier geen gebruik van doordat ze an-
dere verplichtingen hadden. ’s Middags vond er 
een overdracht plaats en was er tijd en ruimte om 
met elkaar te delen hoe het die dag was gegaan. 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van 
een WhatsApp-groep waarin iedere dag een 
stukje werd geschreven over wat er gedaan was 
en werden er foto’s gedeeld.

Tijdens de laatste dag van Expeditie Wijs waren 
de ouder(s) in de middag uitgenodigd zodat we 
gezamenlijk konden afsluiten. In Holtenbroek 
werd dit gedaan door een picknick waarbij 
ouders zelf iets te eten meenamen. Tijdens de 
picknick was er gelegenheid om met ouders in 
gesprek te gaan over hun ervaring met Expeditie 
Wijs en onze bevindingen met betrekking tot 
hun kind(eren). 

In Stadshagen werden de kinderen op het 
podium één voor één geïnterviewd over Expeditie 
Wijs waarna ze hun boekje in ontvangst namen. 
Daarna deden ze gezamenlijk een dans. Alle ou-
ders zaten in de zaal. Naderhand was er tijd om 
na te praten. Meerdere ouders gaven aan heel blij 
te zijn met Expeditie Wijs en vertelden dat hun 
kind heeft genoten. Ook werden er telefoonnum-
mers uitgewisseld zodat ouders speelafspraken 
konden regelen voor hun kinderen.

Effecten van de uitgevoerde activiteiten 
m.b.t. het signaleren en in gang brengen van 
een aanvullend aanbod in de thuissituatie.
Tijdens Expeditie Wijs is er een beeld ontstaan 
van wat helpend zou zijn voor deelnemende 
kinderen en ouder(s) naast de vakantieprogram-
mering. Meerdere kinderen (7) zijn doorverwezen 
naar het VVE-Platform om zo ook de ontwikke-
ling van kinderen gedurende de schoolweken 
extra te stimuleren in de thuissituatie. Door het 
contact met ouders kon dit direct mondeling 
toegelicht worden en was het zeer laagdrempelig. 
Alle ouders reageerden positief op het voorstel.

ingevuld met betrekking tot het gedrag van de 
deelnemende kinderen. 
 
Bij een aantal kinderen zagen we groei, vooral op 
het gebied van contact met de leiding en houding 
in de groep. Bij andere kinderen bleef dit stabiel. 
Gebleken is dat de duur van de programmering te 
kort is om een duidelijke groei te kunnen zien.

Meerdere kinderen en ouders hebben gevraagd 
wanneer Expeditie Wijs weer plaatsvindt; ze wil-
len nogmaals deelnemen. We zien dat er in korte 
tijd een vertrouwensband is opgebouwd tussen 
ouders en kinderen en het projectteam. De kin-
deren voelden zich veilig en hadden veel plezier, 
de sfeer was in alle groepen positief.
Naderhand is er contact geweest met de leer-

krachten van de kinderen die hebben deelge-
nomen. Hen is onder meer gevraagd wat ze van 
de leerling(en) en ouder(s) hebben gehoord over 
Expeditie Wijs. Ook is gevraagd of er een effect 
van deelname zichtbaar is. Lastig hierbij is dat 
de deelnemende kinderen na de zomervakantie 
bij een andere leerkracht in de groep komen en 
deze geen direct vergelijk heeft met de situatie 
voor de zomervakantie.

Een leerkracht geeft het volgende antwoord: “Het 
is moeilijk om de effecten meetbaar te maken. 
Wel zijn ze met veel plezier aan het werk gegaan 
en hebben ze nieuwe kennis opgedaan. Of hun 
leerresultaten echt vergroot zijn vind ik moeilijk 
te zeggen.”
Inzicht in de eventuele eigen bijdrage van 

Leerkracht: “De leerlingen hebben vol enthousiasme 
in de klas verteld over de zomerschool. Ze hebben 
plezier gehad, zijn op de Sassenpoort geweest en het 
was erg gezellig. Ook ouders waren enthousiast en 
vonden het fijn hoe zij betrokken zijn bij alles.”



Tussenrapportage Expeditie Wijs juni-september 2022 | Travers Welzijn Tussenrapportage Expeditie Wijs juni-september 2022 | Travers Welzijn18 19

Verbeterpunten 
-   De aanmeldingen aan laten sluiten op de oudergesprekken, zodat de  

leerkracht voldoende tijd heeft om de aanmelding met ouders te bespreken.
-  De gedeelde informatie kan concreter waardoor het duidelijker is wat Expeditie 

Wijs inhoudt en voor wie het bedoeld is. 
-  Bij sommige kinderen bleek pas gedurende de programmering dat zij  

specifieke begeleiding nodig hadden. Het is van belang gebleken om vooraf  
meer informatie te verkrijgen over de kinderen. Er kan dan een aangepast  
aanbod en begeleiding op maat ingezet worden.

-  Het aantal kinderen in de groepen terugbrengen naar 6 á 7 met 2 begeleiders.  
Dit zorgt voor kortere lijnen in de communicatie en meer rust voor de kinderen  
en leiding.

-  Er is een groot verschil tussen het aantal kinderen uit de behoeftepeiling (376) 
en de daadwerkelijke aanmeldingen (34). Van belang is te achterhalen waar dit 
verschil door komt. 

Verwachtingen oktober 2022- juli 2023

De verwachting is dat de resterende vakantieprogrammering het meest van 
meerwaarde is wanneer we ons blijven richten op de kinderen uit de groepen 3 
en 4. We hebben ervaren dat een periode van drie weken extra aanbod in de 
zomervakantie te kort is om ontstane achterstanden in te lopen. Deze groep willen 
we aanvullen met kinderen die nu al deelnemen aan het VVE-Platform. Dat doen 
we in afstemming met de basisscholen en het Sociaal Wijkteam.
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