
Ieder kind een 
gelijke kans
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. 

Er zijn veel kinderen met talenten, waarbij het 
door hun leefsituatie niet vanzelfsprekend is dat 
zij weten waar ze goed in zijn en wat er allemaal 
mogelijk is in de wereld. Wij zijn ervan overtuigd 
dat de plek waar de wieg heeft gestaan, nooit 
de kansen in de toekomst mag bepalen. 

Bij Petje af komen kinderen in aanraking met 
inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. 
Met het praktijk ge richte programma, waarin ook 
het gezin wordt betrokken, ontdekken kinderen 
hun talenten, ontmoeten zij nieuwe mensen en 
ontwikkelen zij (nieuwe) vaardigheden, een positief 
zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

De toekomstdroom van Petje af 
Een samenleving waarin alle kinderen gelijke 
kansen krijgen hun talenten te ontdekken en in te 
zetten voor de toekomst. De samenleving draagt 
eraan bij dat eenieder voldoende mogelijkheden 
heeft zich optimaal te ontwikkelen.

Voor kinderen van 
10 t/m 14 jaar 

30 zondagen 
per jaar

7 themablokken 
van 4 weken 

2 persoonlijke 
talentgesprekken 

met coach

Praktijkgerichte 
methode, elk blok 

een beroep centraal

Ieder afgerond jaar 
een supertalenten

diploma op zak

Dit maakt Petje af uniek
   Jarenlange landelijke kennis, kunde en ervaring 

gecombineerd met lokaal draagkracht

   Ondersteunt gemeenten in het bevorderen van 
kansengelijkheid

 Aanvullend programma op het reguliere onderwijs

  Nauw contact met schoolbesturen en diverse  
jeugd organisaties binnen de gemeente

  Ouderbetrokken heid is een vast onderdeel in het 
programma

  Het concept is langlopend, beproefd en snel inzetbaar

Petje af heeft effect op
 Talentontwikkeling

 Vergroten van het netwerk

 Participatie in de maatschappij 

 Zelfvertrouwen en het zelfbeeld

 Verbreden van toekomstperspectief

 Mondelinge, sociale en burgerschapsvaardigheden

 Eigenaarschap over het realiseren van toekomstdromen 

Het Petje afprogramma

Alkmaar
Amersfoort
Breda
Coevorden
Delfzijl
Den Haag
Dordrecht
Etten-Leur
Goes
Heerlen
Maassluis

Maastricht
Neede
Oisterwijk
Roden
Rotterdam
Schiedam
Schinnen
Tiel
Utrecht
Vlaardingen
Vught

Petje af wil 
groeien naar 
70 groepen in 
2026 om veel 
meer kinderen de 
Petje afkans te geven!

Petje af in Nederland
Lion (11) “Je leert bij Petje af heel veel 

dingen die je anders niet zou leren. Je weet 
daardoor meer, je durft meer, leert nieuwe 

mensen kennen en het is gezellig!”


