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Inleiding 

Stichting steensoep werkt nu twee jaar in het Rotterdamse met een team van ervaren sociaal 

cultureel werkers aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Wat we zien is dat 

achterstandssituaties te veel worden benaderd vanuit een taal/reken/cito-score benadering. Natuurlijk 

belangrijk maar daaronder zit ook motivatie van kinderen, hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en sociaal 

emotionele ontwikkeling. In deze nieuwe methodiek brengen we al onze ervaringen samen in een 

integrale benadering van de ‘extra’ leertijd van kinderen die zich richt op meer zelfkennis, 

zelfvertrouwen en een beter gefundeerd keuzeproces van wat wil ik en hoe kan ik dat bereiken. Onze 

verschillende programma’s in deze methodiek richten zich op de gouden driehoek: ouders/netwerken, 

kinderen uit groep 7 , 8 en brugklas en scholen. Ze zijn allen in de praktijk al uitgetest. 

Hoofddoelen methodiek 
Geloof in jezelf en je omgeving en de mogelijkheden zijn onbegrensd! 
Vanuit deze visie werkt Stichting Steensoep. De visie is vertaald naar hoofddoelen van de methodiek: 

1. Zelfwaardering en vertrouwen van kinderen en volwassenen zijn versterkt, doordat ze hun 

eigen kracht hebben ervaren. 

2. Er zijn meer positieve verbindingen tussen mensen ontstaan in grotere win-win- 

netwerken. 

3. Het eigen initiatief  in de vorm van durf te vragen en doen is toegenomen. 
4. Succeservaringen op deze gebieden (iets anders is mogelijk en ik heb daar invloed op) 

leiden tot een actiever en positiever toekomstperspectief. 

 

Uitgangspunten methodiek 
- Er zijn cruciale achterstanden bij kinderen in zelfvertrouwen, motivatie en keuzes maken 

- Het is mogelijk om competenties van kinderen te ontwikkelen waardoor zij beter in staat zijn 

loopbaankeuzes te maken 

- Het is essentieel dat kinderen hierbij zelf de regie over hun loopbaanontwikkeling krijgen 

- Groep 7 en 8 zijn cruciaal voor de toekomst van kinderen 
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- Tegelijkertijd werken aan de sociale omgeving van kinderen: in de eerste plaats ouders en 

leerkrachten (de gouden driehoek) is van essentieel belang 

- Het versterken en uitbouwen van bredere netwerken (bridging) rondom kinderen is nodig om 

mogelijkheden en perspectief te vergroten 

- Tweeëneenhalf jaar een warm bad en extra aandacht en impulsen in een samenhangend 

programma werkt 

- Het ontwikkelen van een ecologisch bewustzijn helpt kinderen zich bewust te worden van hun 

plek in en invloed op de wereld om hen heen.  

 

Zoals in bovenstaand figuur samenvattend te zien richt de methodiek zich op drie 

ontwikkelingsvelden: het zelfbewustzijn, het sociale bewustzijn en het ecologische bewustzijn waarbij 

het kind centraal staat. Hieronder staan deze velden in een  figuur weergegeven. 

 

Werkwijze 
Kinderen met weinig zelfvertrouwen en een zwak sociaal netwerk brengen wij in leersituaties, 

waardoor ze succeservaringen opdoen. Sleutelervaringen, waardoor ieder kind in eigen tempo 

ontdekt, dat het inderdaad architect van haar eigen leven kan zijn. Die ervaringen houden we vast en 

zijn de opening naar nieuw gedrag. ‘Zie je wel dat je het kunt. ‘ 

Om dit te realiseren  begeleiden we met de volgende houding en trachten die ook op ouders en 

leerkrachten over te dragen: een liefdevolle positieve houding; veel aandacht/luisteren; zoeken naar 

belangrijke leerervaringen, die wij sleutelervaringen noemen en die omzetten in nieuw gedrag; vragen 

stellende benadering; stimuleren van open levenshouding en  uitgaan van kracht kinderen 

 

Programma’s  
 

 A.Kinderen B.Ouders 

 
C.Leerkr

achten/ 
(semi) 

professi

onals 

D.Wijk 

Sociaal bewustzijn 

Periode Zelfbewustzijn Ecologisch 
bewustzijn 

Groep 7 1. Waarmakers 5.Architect van de 
toekomst 

Ouderbetrokken-
heid in activiteiten 

Aanpak 
vanuit de 

vijf 
partner-

schappen  

9.Duurzaam 
bouwen 

10.Steensoep 
koken 

11. PROEF! 

1e helft 

groep 8 

2.Brugklastraining 6. Duurzaam 

bouwen 
(leemoven, 

windmolen) 
Natuur educatie 

 

7.Oudercursus  

2e helft 

groep 8 

3.Superhelden Ouderbetrokken-

heid in activiteiten 

1e helft 1e 
klas 

4.Brugklastraining 8. Oudercursus 

 
A. Programma’s kinderen 
 

1.De Waarmakers (groep 7)  
Doel:  Ze leren dat ze kunnen bereiken wat ze willen als ze zich actief inzetten en durven vragen.. 
Inhoud: De kinderen starten hun eigen project waarin ze hun droom waarmaken. Ze betrekken 

mensen die ze al kennen en nemen  contact op met mensen die zij nog niet kennen.. Hierdoor 

ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden, hun taalvaardigheid en verruimen ze hun horizon. 
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2.Brugklastraining (groep 8). 
Doelen: Kinderen maken een weloverwogen keuze voor voortgezet onderwijs, weten hoe het er aan 

toegaat op het VO (vakken, rooster, leren, enz) en worden sociaal-emotioneel sterker en hebben 
zelfvertrouwen.  

Inhoud: kinderen brengen hun talenten in kaart; krijgen een beeld van welke beroepen er allemaal 
zijn; krijgen  zicht op hoe het er aan toe gaat in het VO en leren ze studievaardigheden. Ook aandacht 

voor afscheid nemen, pesten en vriendschap. Ouders, leerkrachten en andere belangrijke mensen in 

het leven van de kinderen worden betrokken. 
 
3.Superhelden (groep 8). 
Doel: Een (sportieve) work-out  waar de kinderen letterlijk en figuurlijk sterk en weerbaar worden en 

leren zorgen voor elkaar.  
Inhoud: Altijd al een superheld willen zijn? Hier krijgen de kinderen de kans. Maar wanneer ben je 

eigenlijk een superheld? We gaan aan de slag met vriendschap en pesten en leren hoe je jezelf sterk 

kunt maken. Het is een sportieve activiteit waarbij we gebruik maken van elementen uit de sociale 
vaardigheidstraining, rots en water, over de streep en Calisthenics. 

 
4.Architect van de toekomst (groep 7).  
Doel: Kennismaken met duurzaamheid, materialen en beroepen. Kinderen ontwikkelen een ecologisch 

bewustzijn. Ze zijn zich bewust van hun plek in en invloed op de wereld om hen heen.  
Inhoud: Duurzaamheid, techniek, bouwen en natuur. Dat zijn de thema’s van architect van de 

toekomst. De kinderen gaan aan de slag als architect, ontwerpen hun eigen bouwwerk en verkennen 
verschillende duurzame materialen. Ze bedenken oplossingen voor problemen in de toekomst rondom 

water en energie. Zijn ze klaar met ontwerpen dan maken ze een maquette en bouwen uiteindelijk 
hun ontwerp in het groot, soms meters hoog.  
 
5.Duurzaam bouwen (groep 8).  

Doel: kinderen ontdekken dat je samen duurzame objecten kunt bouwen, die eerst niet mogelijk 
leken.  

Inhoud: We bouwen met bamboe, leem, stro en hout. Op deze manier zijn er leemovens en een 
insectenhotel gebouwd en gaan we aan de slag met het maken van een windmolen. We werken 

vanuit de volgende principes: sociale duurzaamheid, sociale overwaarde en sociale ondersteuning. 
 
6. Brugklastraining (klas 1). 
Doel: Brugklasleerlingen voelen zich sneller thuis in het VO. Ze weten wat er van ze verwacht wordt, 
kunnen plannen, vrienden maken en worden ondersteund in het ontwikkelen van leerstrategieën. 

Inhoud: Snel op weg binnen het VO. Hoe werkt het rooster, hoe voel je je snel thuis op je nieuwe 
school, hoe werkt Magister, hoe tellen mijn cijfers mee, hoe vraag ik iets aan de mentor of leerkracht, 

wat verwacht school van mij, hoe plan ik mijn huiswerk en hoe leer ik voor overhoringen en repetities, 

hoe blijf ik gemotiveerd? 
 

B. programma’s ouders 
 

7.Oudercursus (groep 8). 
Doelen: Ouders bekwamen zich in het ondersteunen van hun kind bij alle veranderingen. De ouders 
zijn goed geïnformeerd, voelen zich zeker en kunnen hun kind ontspannen begeleiden.  

Inhoud:  Nu gaat het erom spannen. De Cito eindtoets, het maken van een keuze voor het VO, 

afscheid nemen van de basisschool, de voorbereiding op de overgang naar de nieuwe school. De 
ouders krijgen een goed beeld van alle veranderingen en op welke manier ze hun kind hier bij kunnen 

ondersteunen.  
 
8.Oudercursus (1e klas VO).  

Doel: Ouders kunnen hun kind ondersteunen in het VO. Ouders weten hoe het er aan toegaat 
(vakken, rooster, leren, enz) en verwachtingen zijn helder. Ouders voelen zich zeker en kunnen hun 

kind ontspannen begeleiden bij hun schoolloopbaan.   

Inhoud: Een hele verandering, ook voor de ouders. Na 8 jaar lang in de veilige basisschool, wordt er 
steeds meer zelfstandigheid van de kinderen verwacht en lijken ouders meer op afstand. Ouders gaan 
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aan de slag met vragen als: Hoe werkt het allemaal op de nieuwe  school? Wat verwacht de school 

van mij? Wat gebeurt er met mijn kind in de puberteit en hoe kan ik als ouder hier het beste mee 

omgaan? Hoe kan ik mijn kind ondersteunen in het maken van het huiswerk. Acht bijeenkomsten van 
2 uur, samen met de Rotterdamse Volksuniversiteit ontwikkeld. 
Bij al onze activiteiten betrekken we zoveel mogelijk de ouders, leerkrachten en andere belangrijke 
mensen in het leven van de kinderen. 

 

 

D. programma’s wijk 
 

9.Duurzaam bouwen (wijk). 
Doel: Kinderen en buurtbewoners bouwen samen zelfstandig een technisch ingewikkeld apparaat war 

duurzaam nuttig is.  
Inhoud: In wijken bouwen we, samen met bewoners, kinderen, organisaties en scholen, aan 

duurzame projecten. Zo hebben we bijv. een grote leemoven bij een speeltuin gebouwd. Samen met 
het voortgezet onderwijs doen we een techniekproject. We bouwen aan een mobiele interactieve 

expositie rondom milieu, techniek en duurzaamheid.  

 
10,Steensoep koken (wijk).  
Doel: Buurtbewoners ontdekken dat als iedereen bijdraagt wat gemist kan worden, er meer dan de 
som der delen ontstaat. Onbekenden ontmoeten elkaar en maken contact.  
Inhoud:  Vanuit deze visie kookt Stichting Steensoep de gelijknamige soep. Ergens in een buurt of 

tijdens een evenement strijken we neer, met een pan, een vuurtje en een magische soepsteen. We 
delen het steensoep verhaal en nodigen iedereen uit om iets bij te dragen. Op deze een 

laagdrempelige manier ontmoeten buurtbewoners elkaar. Na een tijdje pruttelt er een heerlijke soep 
waar iedereen van mee kan smullen. 
 
11.PROEF! (wijk).  
Doel: Kinderen kunnen zelfstandig spectaculaire proefjes uitvoeren en ervaren welk wonderlijks 

mogelijk is als je experimenteert.  
Inhoud: Met de PROEFmobiel trekken we door buurten en wijken. Daar doen we buiten allerlei 

activiteiten rondom natuur en wetenschap. Moestuinieren, koken, werken met zonne-energie, zelf 
broodjes bakken, met bamboe bouwen, spannende proefjes doen en nog veel meer. Bij PROEF ga je 

zelf, in je LABjas, aan de slag. Kun jij bijvoorbeeld zelf een bootje bouwen dat vaart op zonne-

energie? Heb je wel eens meegedaan aan een ‘airbattle’? 
PROEF is een creatie van en samenwerking tussen Stichting Buurtlab, Stichting Steensoep, Stichting 

Abela en Natuurspeeltuin de Speeldernis.  
 

 

Wijk-TV zorgt voor het vastleggen van alle activiteiten zo wordt de beleving van kinderen heel direct 
teruggebracht naar school en ouders. 

 
 

*C. Ouderbetrokkenheid 
Methodiek volgens de 5 partnerschappen van Stichting Actief Ouderschap. Beleidsadvies, training en 
begeleiding 

 


