Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd is dé plek voor iedereen die op
zoek is naar ondersteuning en hulp van extra ontwikkeltijd voor
leerlingen in Utrecht. Het stadsnetwerk is bedoeld om kinderen en
jongeren tussen de 4 en 16 jaar gelijke kansen te bieden. De
ondersteuning kan op school plaatsvinden (onder schooltijd of
daarbuiten) of buitenschools, zoals huiswerkmaatjes of
taalmentoren.

Richt zich op mensen met een
migratieachtergrond die er niet in
slagen op eigen kracht hun weg in
de Nederlandse samenleving te
vinden.
www.al-amal.nl

Biedt elke maandag in Zuilen een
gratis huiswerkklas voor jongeren uit
groep 7/8 en de middelbare school.
www.utrecht.yfc.nl

Is een mentorprogramma voor
kinderen/ jongeren van 6-18 jaar
uit minima gezinnen.
www.bbbsutrecht.nl

Geeft bijles in schoolvakken en
creatieve en sportieve ontwikkeling
voor (tweetalige) kinderen en
jongeren in Lombok, Utrecht.
www.wishingwellwest.nl

Zorgt ervoor dat iedereen die moeite
heeft met lezen, schrijven
en digitale vaardigheden kan
meedoen.
www.lezenenschrijven.nl

Helpt ouders weer in hun kracht te
zetten. Bieden met vrijwilligers
vraaggerichte gezinsondersteuning, zoals bijvoorbeeld
opvoedondersteuning.
www.home-start.nl

Biedt taalondersteuning aan anderstalige
kinderen, jongeren en ouders in Utrecht.
www.taaldoetmeer.nl

Verzorgen projecten voor het basis-en
voortgezet onderwijs waarbij studentvrijwilligers gekoppeld worden aan
leerlingen.
www.stichtingmove.nl

Biedt bijles en huiswerkbegeleiding,
talentontwikkeling (sociaalemotionele ontwikkeling), beroepsen sportoriëntatie.
wwww.durftedromen.nl

Geeft financiële ondersteuning voor
kinderen, zodat zij blijven meedoen
aan school, sport en cultuur.
www.leergeldutrecht.nl

Vrijwilligers en stagiairs bieden hulp in de
thuissituatie aan kwetsbare gezinnen,
waarbij bijvoorbeeld autisme, LVB, ziekte of
andere zorgen een rol spelen.
www.handjehelpen.nl

Kinderen leren van echte experts
over beroepen, gaan naar het
museum, reizen met het OV en
maken nieuwe vrienden.
www.petjeaf.nl

Is een jongeren-vrijwilligersorganisatie.
Zij koppelen jongeren aan kwetsbare
Utrechters met weinig netwerk en financiële
middelen.
www.stcutrecht.nl

JINC helpt kinderen en jongeren
oriënteren op beroepen door
bedrijfsbezoeken en gastlessen.
www.jinc.nl

www.stadsnetwerkgellijkekansen.nl

Biedt huiswerkbegeleiding, bijlessen
en examentrainingen voor
basisscholieren vanaf groep 4 en
aan middelbare scholieren.
www.lerenvoordetoekomst.nl

Biedt motivatie- en ervaringsgericht
aanvullend onderwijs aan kinderen
tussen de 10 en 14 jaar uit
Overvecht.
www.imcweekendschool.nl

Zet zich in voor participatie en
integratie van mensen in stad
Utrecht. Dit doen zij met vrijwilligers
en stagiaires. Doel is elkaar
ontmoeten, luisteren naar elkaar en
mensen helpen.
www.stichtingasha.nl

Biedt thuisonderwijsmaatjes. Open
Embassy koppelt ervaren
Nederlanders aan nieuwkomergezinnen om kinderen te
ondersteunen bij het schoolwerk.
www.openembassy.nl

De jongerenwerkers van JoU zijn er
voor alle jongeren in Utrecht van 1023 jaar.
www.jou-utrecht.nl.

Fawaka Ondernemersschool biedt
educatieve activiteiten op het
gebied van duurzaam ondernemen
voor kinderen en jongeren.
www.fawakkaondernemersschool.nl

Ondersteunt middelbare scholen
met bijlessen en docent-assistenten
door de inzet van goed getrainde
studenten.
www.studentenhelpenscholieren.nl

Verbindt generaties door 55plussers als vrijwilliger voor een
dagdeel per week aan basisscholen
te koppelen.
www.leergaloos.nl

Koppelt Utrechtse studenten aan
scholen in de regio. Scholen krijgen
ondersteuning en
studenten relevante werkervaring.
www.sos.sites.uu.nl

Geeft individuele begeleiding aan
kinderen, organiseert
voorleesmiddagen en maakt een
wijkkrant in Utrecht West.
www.buurtblinkers.nl

www.stadsnetwerkgellijkekansen.nl

