Sinds de onderwijsinspectie in 2016 het rapport ‘De staat van het onderwijs’ publiceerde waarin duidelijk
werd dat kinderen met hetzelfde IQ niet altijd dezelfde kansen krijgen, blijft deze ongelijkheid een
gevoelig onderwerp in het politieke en maatschappelijke debat. Er is sprake van een groeiende
tweedeling in de Nederlandse maatschappij met verschillen in kansen en met werelden die langs elkaar
heen leven. In de zomer van 2017 publiceerde de Onderwijsraad de notitie ‘Het bevorderen van gelijke
kansen en sociale samenhang’. In dit stuk worden belangrijke adviezen gegeven voor het bevorderen van
gelijke kansen voor kinderen. Eén van de adviezen is meer aandacht voor burgerschapsonderwijs en het
creëren van betere randvoorwaarden om actief burgerschap onder kinderen en jongeren te bevorderen.
Ook Move ziet de urgentie van burgerschapsonderwijs en hoe dit kan bijdragen aan het bevorderen van
gelijke kansen. Daarom zetten we komend jaar niet alleen nog meer Move-projecten met basisscholen
op, maar breiden we in 2018 ook onze doelgroep verder uit en laten we op deze manier nog meer
jongeren ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij.
Al ruim acht jaar lang zet Move burgerschapsprojecten op in het basisonderwijs. In deze projecten laten
we kinderen uit minder bedeelde wijken ontdekken wat ze kunnen bereiken en welke impact zij op hun
eigen (leef)omgeving kunnen hebben. Dit doen we door deze kinderen te koppelen aan studenten, die
hen helpen iets moois voor elkaar te krijgen in hun eigen buurt. Zo ontdekken kinderen wat ze waard
zijn. De studenten zijn hun rolmodel en begeleiden het project. Daarbij ontmoeten ze elkaars wereld: het
studentenleven en opgroeien in een minder bedeelde wijk. Tot nu toe bestond onze doelgroep
uitsluitend uit deze kinderen van 10-12 jaar, maar vanaf komend jaar zetten we ook projecten op met
jongeren van 12-15 jaar op het vmbo. Ook voor hen is het belangrijk te ervaren wat ze waard zijn. Door
het slechte imago van het vmbo voelen zij zich vaak niet gewaardeerd en geen onderdeel van de
Nederlandse maatschappij. Ook in deze projecten werken zij samen met studenten om vanuit hun eigen
ideeën en talenten een bijdrage te leveren aan hun omgeving. Zo groeit hun zelfvertrouwen en wordt
hun maatschappelijke participatie vergroot.
In 2018 zetten we in de tien studentensteden waar we inmiddels actief zijn maar liefst 90 Moveprojecten op waarin kinderen uit minder bedeelde wijken samen met studenten aan de slag gaan voor
hun wijk. Voor het eerst starten we deze projecten ook in Enschede en Eindhoven. In totaal bereiken we
ruim 2.000 kinderen met deze activiteiten. Daarnaast bereiken we komend jaar voor het eerst ruim 3.000
jongeren op het vmbo die met hulp van studenten kleine acties opzetten voor hun stad binnen het project
Move your world. Deze ambities kunnen alleen waargemaakt worden vanuit een stevige organisatie.
Move heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en is uitgegroeid van een lokaal
pioniersinitiatief van studenten uit Utrecht tot een professionele stichting met een stevige basis die
landelijk actief is. Er zijn grote stappen gemaakt rondom de inhoud en kwaliteit van onze projecten, maar
ook de interne organisatie is steeds verder geprofessionaliseerd. Nu is het tijd om de volgende stap te
zetten, op weg naar een duurzame organisatie. Hiervoor is het nodig om te werken aan het realiseren
van duurzame financiering en verdere ontwikkeling van de organisatie. We investeren komend jaar
daarom stevig op deze gebieden en bouwen zo aan een duurzame organisatie die klaar is voor de
toekomst en kan blijven bijdragen aan gelijke kansen voor jongeren.

Move. Verander je wereld!

