
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Wij zijn Petje af 
 
Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. Het 
programma biedt kansen aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, ontdekken hun talenten, ontmoeten nieuwe 
mensen en verbreden hun perspectief voor de toekomst.  

 
Onze doelgroep 
Petje af richt haar programma op kinderen uit voornamelijk (sociale) achterstandssituaties 
van 10 t/m 14 jaar oud. In deze levensfase is een kind volop in ontwikkeling. Centraal staat 
dat het kind de zelfstandigheid en vertrouwen in eigen kunnen vergroot en een zelfbeeld 
vormt. Hiervoor is een veilige en uitdagende omgeving een randvoorwaarde. Daarnaast is 
het van belang dat een kind genoeg positieve bevestiging en aanmoediging ervaart. Als niet 
of minder aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kan dit negatieve gevolgen hebben 
voor de ontwikkeling en het zelfbeeld (Erikson, 1963). Omdat deze leeftijd een kritieke 
periode vormt in de ontwikkeling van kinderen, richt Petje af zich specifiek op deze 
leeftijdsgroep. 
 
Ons doel  
Met het Petje af-programma verkrijgen kinderen inzicht in hun drijfveren, interesses, 
talenten en mogelijkheden in de wereld. De Petje af-activiteiten dragen bij aan het 
beantwoorden van vragen als:  

 Waar ben ik goed in? (kwaliteiten) 
 Wat vind ik interessant? (drijfveren) 
 Wat is er te doen in de wereld? (exploratie) 
 Hoe kom ik daar? (loopbaansturing)  
 Wie helpt mij daarbij? (netwerk) 

 
 
 

Dit is Lina (11 jaar) 
 

“Bij Petje af is het heel leuk, je leert 
nieuwe dingen. En als je het een 

keertje fout doet dan maakt het niet 
uit. De coach legt het nog een 

keertje uit en dan kun je het 
opnieuw doen. Zo kun je het leren.” 



 

2. Petje af Den Haag 
 
Missie  
Stichting Petje af Den Haag heeft de ambitie om kinderen te motiveren om toekomstkansen 
te benutten en hen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij waarin zij 
leven. Petje af Den Haag is gestart in de wijk Mariahoeve (stadsdeel Haagse Hout). 
Mariahoeve kent ruim 14.000 inwoners met uiteenlopende achtergronden. Van expats tot 
de lagere sociale klasse. In deze groep bevinden zich veel kinderen, die de kansen welke 
Petje af biedt, goed kunnen gebruiken. Hierdoor zijn deze kinderen beter voorbereid op hun 
toekomst en vergroten daarmee hun kansen. In het schooljaar 2021-2022 hebben 54 Petje 
af-kinderen in Mariahoeve ons programma gevolgd. In de 2e helft van dit 2021-2022 zijn wij 
in nauwe samenwerking met Diamant College en De Vuurvlinder een ISK groep begonnen. 
Wij constateerden dat de enthousiaste kinderen in de afgelopen maanden, verbazend snel 
hun Nederlandse taal(vaardigheid) vergrootten.  
  
Visie  
Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, is een stad van uitersten. Er bestaat 
lage sociale economische status (SES), maar er is ook veel welvaart, niet in de laatste plaats 
door het grote aantal internationale organisaties met hun (expat) medewerkers. Den Haag 
kent veel kinderen met potentie en ambities, maar die wegens een tekort aan economisch, 
sociaal en/of cultureel kapitaal niet vanzelfsprekend weten waar ze goed in zijn en wat er 
allemaal mogelijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat deze factoren nooit toekomstbepalend 
mogen zijn en de self-efficacy – het geloof in eigen kunnen – van ieder kind gewaarborgd 
moet blijven. In een stad als Den Haag zou elk kind de kans moeten krijgen om zijn/haar 
talenten te ontdekken en daarmee een basis voor een mooie toekomst te leggen.  
 
Ons doel   
Met het Petje af-programma verkrijgen kinderen inzicht in 
hun drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden in de 
wereld. Aandacht voor talentontwikkeling is een 
belangrijke investering voor zowel het kind als de 
samenleving. Als een kind weet waar het goed in is en wat 
er mogelijk is, krijgt het zelfvertrouwen. Talenten kunnen 
ontplooien en met een concreet doel in hun hoofd, 
kunnen kinderen naar een toekomstbeeld toewerken. Zo 
is de kans groter dat ze gemotiveerder naar school gaan, 
hun diploma halen en later een passende baan vinden. 
Mede door de Petje af activiteiten ontwikkelen kinderen zich 
tot bewuste burgers die hun talenten inzetten waarmee zij 
actief bijdragen aan de maatschappij.  
 
Doorontwikkeling voor meer impact   
In het nieuwe schooljaar 2022-2023 willen wij daadwerkelijk gaan uitgroeien naar een 2e 
locatie in een andere wijk in Den Haag. Hierover zijn wij o.a. in gesprek met de gemeente 
Den Haag en met scholen in de wijken Escamp, Moerwijk en Laakkwartier 



 
In Den Haag staan veel gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen klaar die aan hun toekomst 
willen werken. Wij willen in de aankomende jaren zoveel mogelijk kinderen die kans bieden.  

 


