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Trainingen aan jongeren op de middelbare school 

In 2019 hebben we onze langdurige samenwerkingen met scholen voortgezet en 

trainingen gegeven aan verschillende leeftijdsgroepen en schoolniveaus in ons 

hoofdthema ‘wie ben ik – wat kan ik – wat wil ik’. Onze trainingen faciliteerden 

leerlingen in het creëren van sociale veiligheid en verbinding in de klas; het 

cultiveren van een groei mindset; en het maken van keuzes op verschillende 

momenten in het schoolproces.  

In de tweede helft van 2019 hebben wij grote stappen gezet in het documenteren 

van de resultaten. FC de Krachtpatsers neemt digitale enquêtes af bij leerlingen, 

mentor en trainers aan het einde van de training opdat de resultaten gemeten, 

vastgelegd en aan de school gecommuniceerd kunnen worden.  

Trainingen basisschool 

In 2019 hebben wij de trainingen op basisscholen aan de hand van het Eigen 

Krachtboek naar planning en met succes afgerond.  

Overige trainingen 

In onze missie om jongeren hun eigen authentieke keuzes te laten maken werken we 

graag met het hele systeem waarin de jongeren zich bevinden. FC de Krachtpatsers 

is daarom blij dat we ook in 2019 gewerkt hebben met ouders en docenten.  

Naast onze trainingen aan jongeren hebben we in 2019 interactieve ouderavonden 

gefaciliteerd rondom het onderwerp groei mindset. We hebben op verschillende 

scholen trainingen gegeven aan docenten over klassen dynamoiek . Daarnaast 

hebben we training gegeven aan derdejaars leraren in opleiding over het onderwerp 

overdracht.  



 
 
 

Stand van zaken organisatie 

Directie - In 2019 is er gekozen om over te gaan op een organisatievorm waarin 

twee directieleden verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de stichting. 

Aan deze beslissing is een onderzoek voorafgegaan dat geïnitieerd is door het 

bestuur. Op basis van dit onderzoek is er tijdens een algemene vergadering besloten 

een directie aan te stellen. In september 2019 zijn Josephine Meijer en Heidy Torrelli 

begonnen in de directie functie voor de duur van een jaar.  

In de eerste vier maanden van hun directeurschap hebben de twee directeuren zich 

vooral gericht op het centraliseren van interne processen, het bij elkaar brengen van 

gegevens, partnerships verkennen en de werving van nieuwe trainers.  

Bestuur - In 2019 hebben wij afscheid genomen van bestuurslid Helene Spork en is 

een vacature ontstaan. 

Nieuwe Krachtpatsers 

In 2019 heeft de stichting een vacature uitgezet tot het werven van nieuwe 

Krachtpatsers. In november hebben we een ontmoetingsavond georganiseerd met 

een geselecteerde groep kandidaten. Uit die groep zijn er 5 personen uitgenodigd om 

deel te nemen aan een Train de Trainer traject dat plaatsvind in 2020.  


