
 

 

Beleidsplan Weekendschool Súdwest-Fryslân 
 
Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân (SWF) komt voort uit een initiatief van vier 
initiatiefnemers uit het maatschappelijk veld, onderwijs en het bedrijfsleven. In 2016 zijn de 
initiatiefnemers op informele basis begonnen de mogelijkheden te verkennen om een 
weekendschool op te richten. Dit deden zij, omdat zij van mening zijn dat veel talent van 
kinderen onbenut blijft. Met name kinderen van laagopgeleide ouders. Dit initiatief viel samen 
met het actieplan armoede-aanpak van de gemeente SWF, dat als onderdeel een 
verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een weekendschool omvatte. De 
gemeente is bij het samenkomen van beide onderzoeken/initiatieven ook aangeschoven bij 
de bestaande initiatiefgroep en faciliteert hen bij de oprichting van een weekendschool in 
SWF.  
 
Op 4 oktober 2017 heeft de initiatiefgroep de stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân  
opgericht.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit:  

 Wouter Willems (voorzitter) 
 Fried Didden (secretaris/penningmeester) en 
 Roel Krijnen (lid).  

Deze drie vertegenwoordigen de overheid, ondernemers en het onderwijs. 
 
Statutaire doel 

De stichting heeft ten doel: 
 

a. Het verbreden van (toekomst)perspectieven van leerlingen van de bovenbouw van de 
basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs door het vergroten van 
hun kennis en inzicht op diverse vlakken, zoals wetenschap, techniek en cultuur; 

b. Het benutten en ontplooien van de talenten van deze leerlingen op voormelde 
gebieden om hun zelfvertrouwen te versterken: en 

c. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 
Doelgroep 

Weekendschool Súdwest-Fryslân richt zich op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen va 
ongeveer 10 tot 15 jaar die van huis uit minder mogelijkheden en kansen hebben om in 
aanraking te komen met onderwerpen als wetenschap, cultuur en techniek. 
 
Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een duurzaam karakter in het leven van de leerling. 
Dit biedt structurele kans op vergroting van mogelijkheden en kansen, biedt een netwerk 
voor leerlingen en biedt de grootste kans op het halen van de brugklas en dus op het 
voorkomen van vroegtijdig schooluitval. 
 
 



 

 

Missie 

Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân wil haar leerlingen een breed beeld van de 
wereld laten zien en daagt haar leerlingen uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken, 
meer te durven en te doen, met de volgende centrale doelstellingen: 
 

1) (toekomst)perspectieven van leerlingen helpen verbreden 
2) hun zelfvertrouwen helpen vergroten 
3) hun talenten helpen benutten 

 
Weekendschool Súdwest-Fryslân tracht dit doel te bereiken door het bieden van een netwerk 
van interessante Friese professionals die kinderen inspireren en motiveren om te blijven 
leren voor een kansrijke toekomst.  
 
Visie 

Kinderen vinden het leuk om de leren. Dit gaat verder dan je best doen op school en 
huiswerk maken. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het 
bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. 
Weekendschool Súdwest-Fryslân zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die 
naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. 
Dit gebeurt op basis van de overtuiging dat zowel de kinderen als de professionals elkaar 
inspireren en van elkaar kunnen leren. 
 
Vrijwilligersbeleid 

Weekendschool Súdwest-Fryslân gaat in haar beleidsplan uit van samenwerking met 
vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan 
 

- participatie van vrijwilligers 
- vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid 
- versterken van de sociale cohesie. 

 
Er wordt gewerkt vanuit het Vrijwilligersbeleid Weekendschool Súdwest-Fryslân 
 
Beloning 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de bestuurswerkzaamheden die zij 
verrichten voor stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân. 
 


