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“Welkom in Mijn Wijk
brengt verschillende
leefwerelden bij elkaar”
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Welkom in Mijn Wijk
Het klinkt zo vanzelfsprekend: je eigen stad en stadgenoten goed kennen.
De praktijk laat echter zien dat heel veel kinderen – en hun ouders – geen
idee hebben van de medebewoners en het leven in die andere straten,
wijken en scholen van hun eigen stad.
In Welkom in Mijn Wijk kijken kinderen verder dan de eigen school of
wijk. Het uitwisselingsprogramma voor bovenbouwers van basisscholen
brengt leerlingen uit verschillende leefomgevingen bij elkaar, door middel
van echte ontmoetingen.		
Opgroeien in dezelfde stad, maar in heel verschillende werelden

Door segregatie zitten kinderen met verschillende achtergronden vaak niet bij elkaar op
school en wonen ze niet in dezelfde buurten. Ze komen elkaar niet tegen in hun dagelijks

leven. Welkom in Mijn Wijk doet daar wat aan. Omdat kinderen zelf moeten kunnen uitmaken wie ze aardig vinden en wie niet, zonder bang te zijn voor ‘de ander’. Door kennis
te maken met andere leefwerelden worden leerlingen voorbereid op een toekomst van
samen werken, leven en wonen.

Waarom meedoen?

Chris vertelt: “Toen ik die foto’s zag, dacht ik: dat kan geen leuke dag worden. Ik had niet
gedacht dat die kinderen zo aardig waren, maar dat waren ze wel.” Zeynep zegt: “Ik vond

hun wijk heel leuk, ik ben nu ook benieuwd naar andere wijken.” Kinderen horen van alles óver

elkaar, bij Welkom in Mijn Wijk leren ze mét elkaar. Ze maken op een positieve manier contact
met kinderen die in eerste instantie heel ‘anders’ lijken dan zijzelf. Leerlingen leren vanuit
verschillende perspectieven te kijken en samen te werken in een divers team.

Basisscholen en burgerschap

De diversiteit in Nederland geeft een prachtige mogelijkheid om veel van elkaar te leren, elkaar
te inspireren en te ontdekken. Leerlingen ondervinden de kracht van diversiteit door burgerschapsonderwijs op school, maar ervaren dit minder vaak in de praktijk. Hoewel alle basisscholen
in Nederland bezig zijn met actief burgerschap, blijkt het soms lastig om de doelen te vertalen

“De kinderen hebben echt geleerd dat hun buurt
niet de hele wereld is.”
- Juf Chantal, groep 7.
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naar praktische en samenhangende activiteiten. Met behulp van

“Ik heb het echt een heel
leuke ervaring gevonden, en
ik ben blij dat ik mijn steentje
heb kunnen bijdragen aan dit
mooie project.”
- Begeleider Ghislaine

het – tot in detail uitgewerkte – programma van Welkom in Mijn

Wijk geven scholen een heldere invulling aan de doelstellingen
van het burgerschapsonderwijs.

Ontdek de kracht van ontmoetingen
De opzet van het programma zorgt ervoor dat leerlingen zelf

onderlinge verschillen en overeenkomsten ontdekken bij el-

kaar. Het uitwisselingsprogramma prikkelt de nieuwsgierigheid
en problematiseert verschillen niet, maar gaat ze ook niet uit

de weg. Welkom in Mijn Wijk stimuleert leerlingen om contact
aan te gaan met nog onbekende leeftijdsgenoten.

Het unieke van Welkom in mijn Wijk
Maximaal effect
Voor leerlingen is het programma vooral leuk en levendig. Voor leerkrachten geeft
het weinig extra belasting, want WIMW begrijpt hoeveel er op leerkrachten en scholen

afkomt. Daarom krijgt de leraar praktische ondersteuning in de uitvoering, is er

een handleiding met een gedetailleerde beschrijving en zijn er filmpjes op YouTube.
Scholen die meedoen geven aan erg tevreden te zijn met hoe goed WIMW’s projectleiding met de docent meedenkt en altijd te bereiken is.
Goede begeleiding
Nieuwe kinderen ontmoeten kan spannend zijn. Zeker als die kinderen op het eerste

gezicht anders lijken dan jezelf. De begeleiders van Welkom in Mijn Wijk geven deelne-

mende kinderen veel positieve feedback. Met modelling doen ze voor hoe je geïnteresseerd vragen stelt en luistert naar elkaar. Zo kunnen de leerlingen op een speelse
en veilige manier ervaring met elkaar opdoen. Begeleiders helpen ‘jullie’ en ‘wij’ te

doorbreken. Ze zorgen voor ‘het nieuwe wij’. Op deze manier helpen ze leerlingen in
toekomstige situaties met meer zelfvertrouwen nieuwe interacties aan te gaan.
Bewezen effectief
WIMW is regelmatig nationaal en internationaal als ‘best practice’ aangehaald. Het
project is gestart in Amsterdam en is ook uitgevoerd in onder andere Alkmaar,
Amersfoort, Leiden en Rotterdam.

Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat leerlingen die hebben
meegedaan aan WIMW een positievere houding ten aanzien van culturele verschillen

tussen mensen hebben gekregen. Daarnaast staan ze meer open voor intercultureel contact. Meedoen aan WIMW blijkt bovendien de kwaliteit van het interetnisch
contact buiten de klas te verbeteren.
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Coöperatief Leren

WIMW is gebaseerd op sociaalwetenschappelijke inzichten.
In het programma staat de leermethode Coöperatief Leren
centraal. Ook zet WIMW de self-disclosure theorie in om
kinderen te verleiden over zichzelf te vertellen.

Onderzoek wijst uit dat het simpelweg bij elkaar zetten van

leerlingen met verschillende achtergronden niet voldoende

is om de (voor)oordelen over elkaar positief te beïnvloeden.

Bij Welkom in Mijn Wijk leren leerlingen door betekenisvolle
directe interactie; er wordt samengewerkt.

“Ik vind Welkom in Mijn Wijk een buitengewoon goed project en het is juist in deze
tijd erg van belang.”
Yman Mahrach, beleidsmedewerker
Gemeente Amsterdam

“As iemand nu binnen zou
komen lopen, zouden ze
denken dat jullie elkaar al
jaren kennen! Maar het is
pas 3 dagen, wat ben ik
trots op jullie!”
Meester Niek, groep 8 op de
afsluitdag

Doelgroep en kosten

Welkom in Mijn Wijk richt zich op bovenbouw-

leerlingen van basisscholen die een eenzijdige
leerlingenpopulatie

op

sociaaleconomisch

of etnisch cultureel gebied hebben. Scholen

leveren een eigen bijdrage om het programma
uit te voeren. In de meeste gevallen is er ook

ILLUSTRATIE: GERTIE JAQUET

steun in de kosten mogelijk door de gemeente.
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De uitwisseling
Het programma beslaat 4 weken. In het kort ziet de uitwisseling tussen de
twee scholen er als volgt uit:

WEEK 1
Oriëntatie op jezelf, de eigen school en de eigen wijk (3 dagdelen)
In de eerste week gaat de leerkracht in de eigen klas aan de slag met het projectboekje van Welkom
in Mijn Wijk. Hierin staan allerlei opdrachten om de leerlingen voor te bereiden op de daadwerkelijke

ontmoeting. Aan het einde van de week zien de leerlingen elkaar door middel van een foto of filmpje. Elke leerling maakt deel uit van een klein groepje. In elke groep zitten een paar kinderen van de
eigen klas en een paar kinderen van de partnerklas.

WEEK 2 EN 3
Op stap! (2-3 dagdelen)
Op door de leerkrachten afgestemde dagen vinden in week 2 en 3 twee uitwisselingsdagen plaats.

Tijdens de uitwisseling doen de leerlingen allerlei activiteiten in gemengde teams. Zo interviewen

de leerlingen elkaar en gaan zij samen elkaars wijk in. Het hoogtepunt van deze week zijn de speurtochten door de wijk.

WEEK 4
Afsluiting (1 dagdeel)
In de vierde week is een afsluitende bijeenkomst. Het is een echt feestje! De ruimte is versierd,
leerlingen nemen (zelfgemaakte) snacks mee en ook ouders zijn van harte welkom. Met spelletjes

laten leerlingen zien hoe goed ze elkaar hebben leren kennen. Leerlingen krijgen herinneringen mee,

zoals een foto van hun team en een formulier waarop zij gegevens kunnen uitwisselen. De effecten
van het programma worden versterkt door het leerkrachtenboekje “We houden contact”. Hierin
staan tips om verder te gebruiken in de rest van het jaar.
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Kayli
Kayli is 11 jaar oud en zit in groep 8. Ze woont nu al bijna 4 jaar in Amsterdam
West, daarvoor woonde ze in Amsterdam Zuid, dat was haar eerste thuis.
Haar hobby is kickboksen, dat doet ze elke dinsdag en donderdag. Als ze later
groot is wil ze graag advocaat worden of verzorgster voor oude mensen
of kinderen.

Hoe vond je het dat je kinderen uit een andere
wijk zou gaan ontmoeten?

Is er iets tijdens de uitwisseling gebeurd
wat je nooit meer zal vergeten?

Ik vond het wel spannend, want ik ben best wel druk,

Ja, dat we met elkaar op de foto gingen bij de yo-

of niet echt druk, maar ik praat wel heel veel. En ik
dacht straks gaan ze zeggen “ze praat echt veel”,
maar ze gingen zelf ook veel praten dus dat kwam
wel overeen. Ik vond het ook wel spannend, omdat
ik ze nog niet echt kende. Eerst dacht ik “zou dat wel

ik gekregen heb, zal ik ook nooit weggeven. En de
namen van mijn teamgenoten, die zal ik ook nooit
vergeten.

klikken?”, maar het ging wel goed!

Over wat voor dingen hebben jullie allemaal
gepraat?

Hoe ging het toen je ze écht ging ontmoeten?

Over de buurt, wanneer we jarig zijn, over van alles

Ik vond het aan de ene kant wel leuk om ze te gaan
ontmoeten, maar ook wel een beetje raar. Het

gebeurde allemaal zo opeens: je wordt opgehaald, je

gaat met de tram en dan kom je op een hele nieuwe

eigenlijk. Een keer, toen hadden we pauze en gingen
we ‘doen, durf of de waarheid’ spelen. Dat was ook heel

leuk, toen hebben we ook veel over elkaar geleerd.

school aan. Toen we daar kwamen hebben ze ons

Wat vond je het allerleukste van de uitwisseling?

welkom. Daarna gingen we naar hun klas en gingen

we hier de geschiedenis van mijn buurt mochten

goed welkom geheten, dat was heel fijn; een warm

Alles was leuk! Maar ik vond het heel leuk dat

we ons even voorstellen en voelde ik me wel al thuis,

vertellen en dat zij dat ook over die van hun deden.

want de kinderen gingen al grapjes maken.

Dat vond ik heel leuk en interessant.

Wat viel je op toen je op jullie vrienschapsschool kwam?

Wat denk je dat de kinderen van de vriendschapsschool van jou hebben geleerd?

Het was heel anders dan onze wijk. Hier is het rus-

De geschiedenis van de buurt hier en om vrolijk te

het ook wel rustig, maar gezelliger; iedereen speel-

mijn eigen wijk aan mijn teamgenoten te mogen

tig als je gaat spelen op het schoolplein, daar was

de met elkaar. Ook al zat je in groep 3, dan kan je
ook gewoon met kinderen uit groep 6 ofzo spelen.
Dat zie je hier niet. Het is ook schoner dan hier;

zijn. Ik vond het heel leuk, maar ook speciaal, om
laten zien! Ik denk dat ze ook van mij hebben
geleerd om door te zetten.

hier liggen bijna overal waar je loopt sigaretten. Ik

Vind je dat alle kinderen in Nederland mee
zouden moeten doen met Welkom in Mijn Wijk?

toch gewoon in de prullenbak gooien?

Ja natuurlijk, want zo leer je ook andere wijken

vind het heel zielig dat mensen dat doen, je kan het

88

gaplek. Dat zal ik nooit vergeten, want de foto die

kennen en andere kinderen. En het is gewoon leuk!

FOTOGRAFIE: RUUD GORT

Ontmoetingsproject 99

10

FOTOGRAFIE: RUUD GORT

Sabrine
Sabrine is 12 jaar en zit in groep 8 van basisschool de Avonturijn.
Ze zit op kickboksen en vindt daarnaast voetballen heel leuk. Ze
woont bij haar ouders in Amsterdam Zuid en heeft een oudere zus
van 23 jaar en een zusje van 11 jaar. Als ze later groot is wil ze eigenlijk graag professioneel voetbalster worden, mocht dat niet lukken
dan wil zij dokter worden en anders is advocaat ook nog een optie.

Hoe vond je het om de kinderen van de vriendschapsschool te ontmoeten?

Wat denk je dat de leerlingen van de vriendschapsschool van jou hebben geleerd?

Ik vond het best wel leuk en spannend om ze te gaan

Misschien hoe je echt logisch moet nadenken. Er

zouden zijn, want we hadden ze alleen op een foto

nadenken en ik kan dat wel goed en legde aan de

ontmoeten. Ik was wel heel benieuwd naar hoe ze
gezien. Van sommige kinderen verwachtte je op het

eerste gezicht niet dat ze best wel speciale antwoorden zouden geven! En we kwamen er ook achter dat
we eigenlijk meer op elkaar leken dan we dachten!

Is er iets tijdens de uitwisseling gebeurd wat
je nooit meer zal vergeten?
Ja, eigenlijk heb ik gewoon vrienden gemaakt! En
die zal ik nooit vergeten.

Wat vond je het leukste tijdens de uitwisseling?
Toen we naar buiten gingen om de speurtocht te

was bijvoorbeeld een vraag waar je logisch moest
rest van mijn team uit hoe ik dat doe.

Vind je dat alle kinderen in Nederland mee zouden moeten doen met Welkom in Mijn Wijk?
Ja, ze leren ervan. De kinderen die niet zo vaak

met andere kinderen kunnen omgaan, kunnen ook

leren dat niet iedereen hetzelfde is. Als je meedoet
dan kom je er eigenlijk achter dat iedereen gewoon

een beetje anders is, maar dat er ook veel dingen
hetzelfde zijn. Je leert er beter door omgaan met
andere kinderen van je eigen stad of dorp.

doen. Dat vond ik echt heel leuk, omdat we elkaar

Wat wil je nog meegeven?

goed leren kennen. Door de speurtocht kon ik ook

kennen. Je moet niet van te voren een mening over

ook moesten helpen en daardoor konden we elkaar

Je moet echt geduld hebben als je iemand net leert

over de plekken van daar leren. De speurtocht in

iemand hebben, of wat je eerst denkt over die per-

mijn eigen wijk was ook leuk, ik heb zelfs nog iets

nieuws geleerd over een kunstwerk bij de speeltuin

waar ik vaak speel! De begeleiders waren ook heel
chill, ze waren aardig, letten heel goed op je en

soon ook tegen diegene zeggen als het niet aardig

is. Je moet iemand eerst goed leren kennen voordat je kan zeggen wat je van die persoon vindt.

helpen je.
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Leerkrachten aan het woord
Ruim twintig jaar werk ik met hart en ziel in Amsterdam Zuidoost. Vanwege het
kleurrijke straatbeeld, de levendige omgeving en de warme mensen heb ik altijd in
dit stadsdeel willen werken.
Hoe aantrekkelijk deze wijk ook is, kinderen zien veelal niet wat daarbuiten te zien en
te beleven is. Contact met kinderen uit andere stadsdelen ligt niet voor de hand en
door te weinig kennis en vooroordelen hebben ze een mening die niet gebaseerd is op
wat zij zelf hebben gezien en ervaren.
Het project ‘Welkom in mijn wijk’ is voor mij een project geweest dat eruit sprong en
waar ik direct enthousiast over was. De opbouw en de uitvoering zijn fantastisch.
Je hebt als leerkracht genoeg inbreng en de manier waarop er wordt gewerkt past
prima in het reguliere programma.
Voor mijn leerlingen is dit project heel goed geweest, omdat ze - om wat voor reden
dan ook - binnen hun eigen wijk blijven en soms schrikken wanneer we andere delen
van Nederland bezoeken. Het lijkt voor hen dan net alsof ze in een andere wereld
terecht zijn gekomen.t
Is dit project dan alleen goed voor kinderen die weinig zien van de wereld? Zeker
niet! We spraken kinderen die al wat meer van de wereld hebben gezien en wel in
contact zijn gekomen met andere culturen; zelfs zij waren nog nooit op deze manier zo
intens en positief met iemand in aanraking gekomen als tijdens de deelname aan het
programma.
Elk kind heeft behoefte aan ontdekken, leren van elkaar en vooral meegenomen
worden in het onbekende. Waar je wieg ook heeft gestaan; meedoen met een
Welkom in Mijn Wijk uitwisseling is winst voor iedereen!
Nètâl Beijert, leerkracht groep 7/8

Samen met mijn groep 8 van de Odyssee in Amsterdam heb ik meegedaan aan
Welkom in Mijn Wijk. Een project waar ik per ongeluk mee te maken kreegen nu zeer
lovend over ben. De uitwisseling tussen mijn leerlingen en die van de vriendschapsschool heeft hun een heel bijzondere en rijke ervaring gegeven. Dankzij de mensen
van de vriendsschapsschool, maar vooral dankzij het team van WiMW. Zij zetten
een fantastisch project neer voor kinderen om in de praktijk diversiteitsvaardigeden
te oefenen. Alle scholen zouden met dit project mee moeten doen, omdat het
leerlingen een unieke ervaring biedt. Ik gun het alle kinderen en leerkrachten
om op deze manier kennis te maken met hun stadsgenootjes.
Veronique Keek, leerkracht groep 8
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In de pers
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Welkom In Mijn Wijkor meer informatie en
ondersteuning op maat:
info@welkominmijnwijk.nl
www.welkominmijnwijk.nl
020-6465156
@stichtingwimw
StichtingWIMW

