
Zoek je iemand 
die achter je staat en je ondersteunt bij 

wat jij wilt bereiken? 

Een maatje die jou kan helpen bij 

huiswerk, de taal, planning of bij 

privézaken?

Vind je het spannend om naar een 

nieuwe school te gaan en wil je daar 

met iemand over praten?

Meld je dan aan voor Maatje op Maat. 

Meedoen is gratis, de maatjes zetten 

zich onbetaald in voor jou.

Vind jij het leuk 
en zinvol een jongere te ondersteunen 

en je ervaringen te delen? 

Kun je zo’n twee uur per week vrij 

maken om je op vrijwillige basis in te 

zetten? 

Ben je positief, betrokken en enthousiast 

ingesteld? 

Ben je begaan met jongeren en hun 

kansen in het onderwijs? 

Dan is maatje worden bij Maatje op 

Maat wellicht iets voor jou.
SWW Hoogeveen

Het Haagje 119

7902 LE  Hoogeveen

T. (0528) 27 88 55

E. info@swwh.nl

Maatje zijn doe je vrijwillig. 

Wij bieden trainingen en  

intervisiemomenten met  

andere maatjes aan. 

Wil je je aanmelden, neem 

dan contact op met de 

coördinator van Maatje op 

Maat bij Stichting 

Welzijnswerk.

T. 0528 278855.

Mijn maatje helpt mij 
met plannen voor school 

maar maakt ook tijd 
voor mijn hobby 

‘vloggen’!

Maatje
op maat



Maatje
op maat

Wiskunde begreep ik 
echt niet. Door de uitleg 
van mijn maatje zijn

mijn cijfers verbeterd en 
vind ik wiskunde

nu zelfs leuk.

Maatje op Maat heeft als doel leer-

lingen succesvol een onderwijstra-

ject te laten doorlopen. Een maatje 

stimuleert een ander die daarbij een 

steuntje in de rug nodig heeft. In de 

jonge jaren is de ondersteuning voor-

al gericht op taal (voorlezen) en op 

latere leeftijd ligt de nadruk naast taal 

op het gebied van onderwijs en iden-

titeitsontwikkeling van de leerling. 

Maatje op Maat is er voor kinderen/

jongeren tussen de 0 en 18 jaar.

Het contact tussen het maatje en de 

leerling is maatwerk: in inhoud, vorm 

en uitvoering. Het contact is meestal 

één keer per week. Het initiatief voor 

het contact ligt bij beide partijen. Op 

de achtergrond is altijd een coördina-

tor aanwezig voor ondersteuning aan 

beiden.

Met een maatje komt de jongere 

er vaak achter dat hij/zij veel meer 

kan dan hij/zij zelf (en de omgeving) 

denkt. Een maatje is gelijkwaardig en 

zoekt samen met de leerling de mees-

te geschikte plek om af te spreken. 

Vaak is dit bij de leerling thuis maar 

de buitenlucht en openbare ontmoe-

tingsplaatsen zijn ook goede opties. 

Inmiddels zetten maatjes zich ook 

veelvuldig in bij de internationale 

schakelklassen van het Wolfsboscolle-

ge en Roelof van Echtencollege.




