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Youth Empowerment Suriname

Onze missie en doelstelling
Youth Empowerment Suriname wil een effectieve bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van een positief zelfbeeld en een krachtig zelfbewustzijn van de jeugd
in Suriname en daardoor hun kansen op slagen in het onderwijs en een succesvolle
participatie in de maatschappij vergroten.
Youth Empowerment Suriname levert deze bijdrage door het aanbieden van
empowerment trainingen, workshops en coachingstrajecten aan de jeugd op VOJ
scholen. (Voortgezet Onderwijs op Junioren). Hierin staat de ontwikkeling van een
positief zelfbeeld centraal, waardoor de jeugd zich bewust wordt van haar
kwaliteiten en talenten. Dit stelt hen in staat om bewust keuzes te kunnen maken
en kansen beter te benutten voor een succesvolle toekomst.
YES rekent tot haar doelgroep alle jongeren in Suriname tussen de 15 jaar en 20
jaar. Hierbij richt zij zich specifieker op de jongeren die door hun sociaalmaatschappelijke achtergrond kampen met meervoudige problematiek. Deze
jongeren zijn kwetsbaarder en de kans is groter dat zij dreigen uit te vallen en
gemarginaliseerd raken.

Methodiek en opzet van het curriculum
Vaardigheden en persoonlijkheidsaspecten
In Suriname is de laatste jaren het besef toegenomen dat het van wezenlijk
belang is voor de ontwikkeling van de samenleving dat de jeugd optimaal
beschikt over een aantal vaardigheden en persoonlijkheidsaspecten. De
belangrijkste zijn: communicatievaardigheden, persoonlijk leiderschap,
eigenwaarde, zelfvertrouwen en visievorming.
In het algemeen zou binnen het curriculum van het regulier onderwijs het
fundament gelegd dienen te worden voor de ontwikkeling van deze kwaliteiten en
basisvaardigheden. Echter, in het Surinaams onderwijs constateren wij dat door
een vaak niet interactieve wijze van lesgeven, de nadruk niet ligt op het versterken
van het communicatief vermogen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
Er zal hiertoe veel werk verzet moeten worden op verschillende terreinen binnen
het onderwijs. Het is van essentieel belang om jongeren een bredere basis mee
te geven in persoonlijke ontwikkeling.
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Inhoud trainingsprogramma’s
De YES empowerment trainingen en coachingstrajecten creëren de mogelijkheid
om de jeugd van Suriname de kans te bieden om zich op een krachtige manier te
ontwikkelen en helpen eveneens te voorkomen dat sommige jongeren hun kansen
binnen het onderwijssysteem missen en “drop-outs” (vroege schoolverlaters)
worden.
In de empowerment trainingen en de workshops (motivatiedagen) wordt gebruikt
gemaakt van verschillende methodes. De trainingen worden op maat geschreven
afhankelijk van het leerniveau en de leeftijdscategorie. Er wordt gewerkt op basis
van intensief interactief leren door middel van verschillende werkvormen zodat er
een goede balans ontstaat tussen het aanbieden en ervaren van de leerstof.

De hoofdlijnen van het programma









Conflicthantering: op een nieuwe manier kijken naar conflicten, namelijk als
een mogelijkheid om te leren. Door conflicten te kunnen transformeren betere
en sterkere relaties op kunnen bouwen.
Gedragspatronen:
inzicht
krijgen
in
je
eigen
(belemmerende)
gedragspatronen en sterk en bewust keuzes kunnen maken. Er wordt o.a.
gewerkt met het kernkwadrant van drs. D. Offman.
Communicatie: bewust worden van de verschillende vormen van
communicatie. Je mening leren verwoorden. Er wordt gewerkt met de
communicatiemethodiek van drs. M. Rosenberg.
Doelen: het kunnen stellen en plannen van je persoonlijke doelen. Er wordt
gewerkt o.a. met de SMART methode.
Leiderschap: begrijpen wat persoonlijk leiderschap inhoudt, bewust worden
van je eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Inzicht krijgen in keuzes en
verantwoordelijkheid.

Samenstelling trainingsprogramma
Het curriculum van de empowerment trajecten wordt in samenwerking met het
team steeds verder ontwikkeld. Door intensief te evalueren tijdens en na de
trainingen wordt duidelijk waar in het curriculum aanpassingen nodig blijken te
zijn. Tevens wordt er gekeken naar de verschillende behoeften van de groepen
leerlingen op basis van o.a. hun sociaal-maatschappelijke achtergrond. Er wordt
in de voorbereidingsfase in overleg met de schoolleiders ook gekeken naar de
problematiek die zich voordoet op hun school om gericht hierop in te kunnen
spelen.
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Aanpak project schooljaar 2018-2019
Een schooljaar loopt van oktober tot en met september. In het schooljaar 20182019 starten onze empowerment trainingen en motivatiedagen in maart 2019.
In de eerste 2 kwartalen van het schooljaar voert YES het IGROW project uit.
Zie pagina 10 en 11 voor een overzicht van onze projectplanning.

De empowerment training voor de leerlingen van de 3e klas
Stichting YES werkt op twee VOJ scholen met jongeren vanaf 15 jaar. Per school
kunnen maximaal 40 leerlingen deelnemen aan de empowerment training. De
trainingssessies zijn een middag per week en worden naschools uitgevoerd. Deze
14-weekse training wordt afgesloten door de jongeren met het behalen van een
certificaat. De voorwaarden voor het behalen van het certificaat zijn het bijwonen
van minimaal 12 trainingssessies en het geven van een eindpresentatie waarin de
jongeren eigen praktijkvoorbeelden en wat zij geleerd hebben in de training
integreren. De presentatie wordt bijgewoond door de schoolleiding, leerkrachten,
ouders, familie en vrienden.

Motivatiedagen voor de leerlingen van de 4e klas
(eindexamenklas)
Motivatiedagen zijn dagen die uitgevoerd worden tijdens schooltijd, waarbij alle
examenleerlingen van de school deelnemen. De inhoud van deze dagen is volledig
gericht op een krachtige voorbereiding van het examen. Wij werken o.a. met het
herkennen van persoonlijke valkuilen, planvaardigheid, het in kaart brengen van
interne en externe hulpbronnen en het versterken van de groepsverbondenheid.
De motivatiedagen worden gegeven voor 60-80 leerlingen per school.

Residentiële Training
In deze afgelopen zes jaar is gebleken dat een specifieke groep jongeren duidelijk
meer gebaat zou zijn bij een empowerment training die residentieel wordt
uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de jongeren niet naar huis gaan en voor de duur
van de training aanwezig blijven op de locatie. Voor sommige jongeren is het niet
mogelijk om de discipline op te brengen om elke week na school terug te komen
voor de trainingen. Het gaat hierbij vooral om jongeren die een kortere
concentratieboog hebben. Voor deze jongeren is het noodzakelijk om binnen het
curriculum ook veel aandacht te besteden aan fysieke activiteiten. In een
residentiële training bestaat ook een grotere mogelijkheid om met eventuele
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agressieproblematiek van de jongeren te werken doordat er ruimte in het
curriculum is voor het fysiek uiten van emoties.
Er is meer tijd en ruimte dan bij de reguliere naschoolse trainingsprojecten
waardoor er een inhoudelijk gevarieerder curriculum aangeboden worden. Dit
maakt een residentiële training voor veel jongeren een uiterst geschikte leervorm
die veel teweeg kan brengen in het groeiproces van jongeren.
Sinds 2015 voert YES eenmaal per jaar tijdens de grote vakantie een residentiële
empowerment training uit. Hieraan nemen 30 leerlingen deel. De training bestaat
uit 4 aaneengesloten interne dagen en 3 follow-up trainingsdagen. Tussen deze 3
dagen zit telkens een periode van 1 maand. Voor de uitvoer van de empowerment
training huurt YES een internaat af. In 2019 zal de residentiële empowerment
training plaats vinden in augustus.

Locaties en deelname
De empowerment trainingen en motivatiedagen/workshops vinden plaats op de
projectscholen. In 2019 vinden de projecten plaats op MULO Flora en MULO
Geyersvlijt. De residentiële trainingen vinden plaats op het Kennedy internaat.
YES financiert het overgrote deel van de kosten voor de trainingen. De scholen
betalen een bijdrage in de kosten van de training. Daarnaast wordt ook van de
leerlingen een klein (symbolisch) bedrag van 2,50 Surinaamse dollar per sessie
gevraagd voor het volgen van de training. Hiermee wordt het commitment van de
leerlingen versterkt.
Het aantal YES leerlingen in het projectjaar 2018-2019:

Empowerment trainingen
Motivatiedagen
Residentiële empowerment training

80
120 - 160
30

Totaal aantal leerlingen

230 – 270
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Evaluatie van de trainingen
De beginsituatie van de deelnemende jongeren worden doormiddel van een
intakeformulier vastgelegd. Na het trainingstraject vullen de leerlingen een
uitgebreid evaluatieformulier, waarbij hun persoonlijke groei en
ontwikkeling in kaart gebracht wordt. Deze data wordt verwerkt door een
externe deskundige die een rapportage opmaakt. Bij de evaluatie wordt
gedegen aandacht besteed aan leermomenten zodat we deze kunnen
meenemen bij de vervolgprojecten.

Het trainers/coaches team
Het trainers/coaches team wordt door YES zelf opgeleid. Gedurende het gehele
projectjaar vinden er parallel aan de projecten train de trainers meetings plaats.
Ook wordt het team tijdens de uitvoer van de projecten on-the-job gecoacht.
Daarbij wordt gewerkt vanuit de principes van ‘ownership’ en ‘role modelling’. Het
team moet bereid zijn om hun eigen processen van groei en ontwikkeling in het
heden en in het verleden te delen met de jongeren. Het team wordt niet alleen
getraind in trainings- en coachingstechnieken en het overbrengen van het
curriculum aan de jongeren. De teamleden ondergaan zelf het curriculum als
onderdeel van de opleiding. Het trainers/coaches team bestaat uit: 1 senior
trainer, 2 medior trainers, 3 junior trainers en 1 junior coach.

Breder draagvlak
Stichting YES is zich ervan bewust dat voor het creëren van een breder draagvlak
en een grotere impact van het programma, het noodzakelijk is om zich te buigen
over de mogelijkheden tot een bredere participatieve samenwerking met het
onderwijsveld, het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en andere
actoren. Hierdoor wordt een duurzame borging bewerkstelligd vanuit het
gemeenschappelijk inzicht dat empowerment trainingen een fundamenteel
onderdeel dienen te zijn van de algemene ontwikkeling van de jeugd. Vanuit deze
visie heeft YES het besluit genomen om haar expertise in te zetten ten bate van
het samenwerkingsproject iGROW.

Het iGROW project
iGROW staat voor Initiatief voor Gender Responsief Onderwijs. Met het iGROW
project wil de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en
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Technische Bijstand (VVOB), samen met het Ministerie van Onderwijs,
Wetenschap en cultuur (MinOWC), Instute Graduate Studies & Research (IGSR)
en drie NGO’s (Stichting Lobi, YAM en YES) aan de preventie en aanpak van gender
gerelateerd geweld tussen jongeren werken en aan de promotie van de seksuele
en reproductieve gezondheid en rechten van leerlingen in het Lager
Beroepsonderwijs (LBO). Samen willen we op die manier bijdragen aan de
empowerment van jongeren en aan een versterkt schoolklimaat dat jongeren
toelaat hun recht op onderwijs te realiseren.
iGROW is een door de Europese Unie gefinancierd project waarin de VVOB
medefinancierder is. Het project loopt van 1 maart 2017 tot 30 november 2019.

De rol van YES in het iGROW-project
YES is vanuit haar expertise op het vlak van ‘youth empowerment’
verantwoordelijk voor de uitvoer van empowerment trainingstrajecten met als
thema’s Gender Gerelateerd Geweld (GGG) en Adolescente Seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten (ASRGR) . De trainingen zullen worden
uitgevoerd op 3 iGROW projectscholen in Paramaribo gedurende 2 schooljaren, te
weten 2017-2018 en 2018-2019. Er wordt gewerkt met de leerlingen van het 2e
leerjaar van het lager beroepsonderwijs (LBO). De training vindt plaats binnen het
schoolcurriculum en loopt gedurende 20 weken. Per school zullen er 4 klassen
meedoen. YES zal totaal per schooljaar rond de 300 leerlingen trainen. Het
curriculum van de empowerment trainingstrajecten is door YES ontwikkeld. De
uitvoer van het project op de scholen is van oktober tot half maart.

YES/iGROW projectjaar 2018-2019
Totaal aantal leerlingen

300 – 325

Financieringsaanvraag
Het is voor de doelgroep waarmee YES werkt slechts mogelijk om een uiterst
minimale bijdrage te betalen voor de deelname aan de projecten. YES is voor de
uitvoer van haar projecten bijna volledig afhankelijk van donatiegelden. In de
begroting voor het schooljaar 2018-2019 (zie pagina 9 en 10) een overzicht van
de totale inkomsten en uitgaven. Om de begroting volledig sluitend maken voor
dit projectjaar doet Stichting Youth Empowerment Suriname een
financieringsaanvraag bij stichting YES-NL voor €15.626,44.
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Begroting 2018-2019
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Overzicht projecten van stichting YES voor 2017-2020
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