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De regie in eigen hand nemen – dat principe 
geldt voor SIPI. Wij weten wat er nodig is om 
mensen effectief te laten participeren: wie 
zichzelf kent, staat sterker in de samenleving. 
Al onze producten en trainingen – van taal 
tot weerbaarheid, van opvoedondersteuning 
tot inburgering – zijn op daarop gebaseerd. 
Bij taallessen en inburgering gaan we altijd 
uit van een duale aanpak: lessen Nederlands 
combineren met werk, vrijwilligerswerk of 
een opleiding of training die naar werk leidt. 
SIPI biedt effectieve programma’s en adviezen 
voor beleidsbepalers, ontwikkelt practice 
based methodieken en innovatieve trajecten.

SIPI’s doel is burgers zelfredzaam te maken. 
We coachen zodat zij zelf de regie kunnen 
nemen, en ondersteunen hen bij opvoeding, 
onderwijs, werk, zorg en veiligheid. Met op 
maat gemaakte oplossingen, dichtbij de mens 
en een extra steun in de rug voor degenen die 
een achterstand in taal of werkervaring heb-
ben. Een werkwijze waardoor onze cursisten 
vanuit eigen kracht kunnen emanciperen, par-
ticiperen en integreren – kortom, actief burger 
kunnen zijn in de samenleving.

Kijk op onze website, www.s-ipi.nl voor al onze 
producten en diensten.

BURGERKRACHT - Communitybuilding

TAALSCHOOL  - cijfers 2012

Om u een indruk te geven van de activitei-
ten van de SIPI Taalschool, volgen er hier 
een aantal cijfers van het afgelopen jaar: in 
2012/2013 was de instroom van inburgerings-
cursisten wat hoger dan in het jaar ervoor. 
Totaal voor 2011/2012 bedroeg het aantal 
nieuwe NT2-cursisten 490 en voor 2012/2013 
was het (exclusief de “innovatieve” trajecten) 
538. Tegelijkertijd deden veel cursisten exa-
men en stroomden uit. Hierdoor was het een 
stabiel jaar qua cursistenaantallen. Het aantal 
groepen en docenten kon hierdoor ook stabiel 
blijven (ca. 50 groepen en 40 docenten).

De innovatieve trajecten zijn korte trajecten, 
geïnitieerd door de gemeente Amsterdam, 
waarin wordt gewerkt aan taalverwerving in 
combinatie met andere vaardigheden of kennis 

zoals bijvoorbeeld sollicitatievaardigheden. 
Deze trajecten worden niet afgerond met 
een inburgeringsexamen. Bij SIPI werden 158 
praktijkexamens inburgering afgenomen bij 
cursisten inburgeringsexamen en alfabetise-
ring. Hoeveel kandidaten staatsexamen hebben 
gedaan in het afgelopen jaar is nog niet bekend. 

SIPI zet zich in voor mensen die een grotere afstand tot de maatschappij hebben. Of dit op het 
gebied van taal, arbeids- of sociaal isolement is. Hierbij zet SIPI in op burgerkracht. Met haar wor-
tels in de wijk, onder meer in stadsdeel Oost, levert SIPI een bijdrage aan communitiybuilding. 
Zo zit Esma Salama van SIPI in de Indische Buurtcommunity. Onder andere samen met Mellouki 
Cadat van Movisie en Firoez Ramin Azarhoosh van de Meevaart zijn zij de mede organisatoren van 
het programma over ‘communities als hedendaagse vorm van burgerschap’, dat op 30 mei a.s. in 
Pakhuis de Zwijger gehouden wordt. Daarbij heeft Esma een specifieke rol als moderator.

Tijdens deze bijeenkomst staan community leaders centraal (wie zijn deze mensen achter de 
communities, wat beweegt ze precies en hoe zit hun organisatie in elkaar?) Het wordt een avond 
om te leren van en over communities.

Wanneer:  donderdag 30 mei van 20-22uur
Waar:  Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
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DIAMANT 
Jongeren training in weer-
baarheid & identiteit  

De training Diamant is een integrale, cultuur-
specifieke en preventieve aanpak, door SIPI 
ontwikkeld voor jongeren die aansluiting mis-
sen met de Nederlandse (Westerse) samenle-
ving. Deze jongeren worstelen met hun iden-
titeit, doordat ze opgroeien in verschillende 
culturen en/of referentiekaders. De training 
Diamant is gebaseerd op twee interventies: 
enerzijds een systeembenadering en ander-
zijds een weerbaarheidsbenadering. 

De drie hoofddoelen van de training zijn: 
1.  weerbaarheid van de jongeren vergroten, 
2.  jongeren leren omgaan met duale identiteit 

en conflicten en 
3.  de jongeren in contact houden/brengen met 

samenleving. 

De training maakt jongeren weerbaar tegen 
risico’s op maatschappelijk ongewenst gedrag 
zoals schooluitval, jeugdwerkloosheid of pola-
risatie. Na de Diamanttraining staan jongeren 
sterker in hun schoenen, zijn ze beter in staat 
om weloverwogen keuzes te maken en staan 
jongeren meer open voor (in)formele steun. 
Een praktisch doel van de training is het vin-
den van een stageplaats, werk en/of opleiding. 
Diamant is een groepstraining, maar de jonge-
ren ontvangen ook individuele coaching. De 
training Diamant zal in de toekomst worden 
ingediend bij de Erkenningscommissie Inter-
venties van het Nederland Jeugdinstituut.

In september gaat er weer een nieuwe training 
Diamant van start in de Indische Buurt in Oost 
(in opdracht van het stadsdeel). Dit is alweer 
de derde Diamanttraining die SIPI gaat verzor-
gen in Oost. Daarnaast wordt er momenteel in 
Culemborg ook een Diamanttraining gegeven, 
door jongerenwerkers die zijn opgeleid tot 
trainer Diamant, middels de train de trainer 
opleiding die SIPI heeft 
verzorgd. 

Voor meer informa-
tie over deze training 
neem contact op met 
Esma Salama van SIPI >  
diamant@s-ipi.nl of 
020-6382808

DIAMANT - Effectmeting UvA

Niet alleen SIPI zelf, maar ook opdrachtgevers 
en partners willen graag weten wat de inzich-
ten en effecten zijn van de jongerentraining 
Diamant: Identiteitsontwikkeling & Weer-
baarheid. 

Daarom voert de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) een effectmeting uit naar de training. Niet 
alleen de huidige training in de Indische Buurt, 
maar ook de training die momenteel in Culem-
borg wordt gegeven en de Diamanttraining uit 
2011/2012 die SIPI in Oost uit heeft gevoerd, 
worden in dit onderzoek meegenomen. 

De tussenrapportage van de effectstudie 
geeft een veelbelovend resultaat en er zijn 
aanwijzigen dat de training Diamant positieve 
effecten heeft op het  zelfvertrouwen en de 
doelgerichtheid van de jongeren en de sociale 
isolatie reduceert. Deze resultaten heeft 
SIPI middels een (besloten) expertmeeting 
gedeeld met een onder meer (potentiële) 
opdrachtgevers, ambtenaren, en wethou-
ders.  We kijken terug op een zeer geslaagde 
bijeenkomst, waarin we nu vooruit gaan kijken 
om Diamant te gaan uitrollen, niet alleen in 
Amsterdam, maar ook op andere locaties in 
Nederland. 

In mei zal SIPI de door haar ontwikkelde trai-
ning ‘Eigen Kracht & Veerkracht voor de derde 
keer geven aan een groep vluchtelingen. Het 
doel van deze training is het wegnemen dan 
wel beheersbaar maken van specifieke aan
vluchtelingen gerelateerde problematiek op 
sociaal en arbeidsgerelateerde vlak. Deze trai-
ning is onderdeel van het traject ‘Toegang tot 
Amsterdam’ en wordt uitgevoerd in opdracht 
van Dienst Werk en Inkomen. 

Vluchtelingen in Amsterdam hebben in verge-
lijking met vluchtelingen in heel Nederland en 
in vergelijking met andere nieuwkomers een 
slechtere gezondheid, een lagere arbeidsparti-
cipatie en een lager slagingspercentage bij het 
inburgeringsexamen. De gemeente Amster-
dam wil zich inspannen om deze achterstand 
op te heffen. In de Vluchtelingennota 2011-
2014 staan de streefcijfers (45% arbeidspar-
ticipatie na 3,5 jaar vestiging) en maatregelen. 
Tegen de achtergrond van dat streven initieert 
DWI een nieuw, bijzonder project, “Toegang 
tot Amsterdam” ter ontwikkeling en uitvoering 
van een innovatieve, intensieve aanpak.

TRAINING  
Eigen Kracht & Veerkracht

TAALSCHOOL  - Lessenserie Discriminatie

Het Meldpunt Discriminatie geeft lessen 
op het basis- en het voortgezet onderwijs 
over het thema discriminatie. Een docente/
ontwikkelaar van SIPI maakte op verzoek 
van het Meldpunt deze les toegankelijk voor 
inburgeraars. In april heeft het meldpunt 
Discriminatie een pilotles gegeven aan twee 
groepen in huis van de buurt “De Meevaart”. 
Bij deze ‘try-out’ waren twee SIPI-docenten 
aanwezig. Vervolgens is de gastles uitgebreid 
met een voorbereidende les waarin het thema 
wordt geïntroduceerd en de bijbehorende 
woordenschat wordt aangeboden. In de 
gastles werd gebruik gemaakt van een aantal 
waargebeurde situaties. Verschillende perso-
nages illustreren verschillende vormen van 

discriminatie: op basis van geslacht, huids-
kleur, godsdienst , handicap etc.  De cursisten 
kregen vervolgens dilemma’s voorgelegd en 
gevraagd om hun mening. 

Verder heeft het meldpunt Discriminatie een 
stadswandeling met opdrachten ontwikkeld 
rond het thema discriminatie. Tijdens deze 
wandeling lopen cursisten in het centrum van 
Amsterdam langs plaatsen en monumenten  
die iets te maken hebben met discriminatie. 
Het cursistenboekje bij deze wandeling is 
aangepast voor cursisten rond het niveau A2-. 
Deze lessenserie is nog in ontwikkeling. De 
gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling 
van de lessen financieel mogelijk gemaakt.
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COACH JE KIND - ouders worden zelfredzame opvoeders 

Coach je kind is een opvoedprogramma ‘aan 
huis’. Het helpt migrantenouders grenzen stel-
len en biedt steun bij opvoedonzekerheid of 
-onmacht.  Zo draagt het bij aan zelfredzame 
opvoeders in Nederland.  

Coach je kind is een practice based opvoedpro-
gramma voor migrantenouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 23 jaar. Het is een preventieve, 
laagdrempelige en cultuurspecifieke opvoedon-
dersteuning die zich richt op beide ouders. 

Momenteel wordt Coach je kind uitgevoerd 
in Amsterdam West, Nieuw West, Zuid en 

Centrum. Met middelen van het Europese 
Integratiefonds kan SIPI Coach je Kind uitvoe-
ren in heel Amsterdam. Wel  geldt voor deze 
doelgroep dat ze niet langer dan 10 jaar in 
Nederland wonen en dat een van de ouders  
geen Europees paspoort heeft.

Professionals, zoals schoolmaatschappelijk 
werkers of medewerkers van een Ouder- en 
Kindcentrum kunnen een gezin aanmelden voor 
Coach je kind. Indien de gezinscoach andere 
problemen binnen het gezin signaleert, zoals 
(beginnende) schulden of overbelasting, wordt 
er samenwerking gezocht met andere instan-

ties. Op die manier worden problemen tijdig 
gesignaleerd en kan er snel en efficiënte hulp 
worden geboden. Zo wordt er vanuit één plan 
(samen)gewerkt en ontvangt het gezin de hulp 
die het nodig heeft op een goed afgestemde 
manier. Uiteraard kunnen ouders zichzelf ook 
aanmelden voor opvoedondersteuning.

SIPI heeft Coach je kind ingediend bij de 
Erkenningscommissie Interventies van het 
Nederland Jeugdinstituut. Voor meer infor-
matie over deze training neem contact op met 
Esmae Mahdi-el Yakoubi van SIPI > cjk@s-ipi.nl 
of 020-6382808

COACH JE KIND - Publicatie Opvoedmethode Coach je kind

Op donderdag 23 mei heeft SIPI de publicatie van de theoretische 
onderbouwing van opvoedmethodiek Coach je kind overhandigd aan 
Jesse Bos, stadsdeelwethouder van Nieuw-West en onder meer verant-
woordelijk voor de portefeuilles Jeugd, Zorg en Welzijn en Inburgering 
en Gezinsaanpak.   

Coach je kind is een practice based opvoedprogramma voor (migran-
ten)ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Het is een 
preventieve, laagdrempelige en cultuurspecifieke opvoedondersteu-
ning die zich richt op beide ouders. De publicatie is een samenwerking 
met het Verwey-Jonker Instituut (deelproject van de Kenniswerkplaats 
Tienplus), DMO Amsterdam en SIPI en vanaf nu verkrijgbaar via de 
website van SIPI en het Verwey-Jonker Instituut.
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MIJN VADER IS MIJN SPIEGEL 
SIPI gaat met het project “Mijn vader is mijn Spiegel” vaders in het zonnetje zetten!

SIPI wil met dit project laten zien hoe 
belangrijk de band tussen vader en dochter 
is. We zoeken ongeveer 15 dochters en hun 
vaders (met name van Turks en Marokkaanse 
afkomst) om mee te doen aan het project. Het 
eindproduct van het project is een feestelijke 
bijeenkomst waarbij de vaders in het zonnetje 
worden gezet, doordat de dochters publie-
kelijk vertellen waarom ze trots zijn op hun 
vaders en waarom hij belangrijk voor hen is. 
Voorafgaande aan de bijeenkomst zijn er ver-
schillende trainingen waarin wordt ingegaan 
op de ‘succesfactoren’ van de goede band 
tussen de vaders en dochters, waarom het 
bijzonder is binnen migrantengemeenschap-
pen, wat andere vaders kunnen leren hiervan 
en op welke manier ze andere vaders zouden 
kunnen helpen. 

In het bijzonder binnen gezinnen met een 
andere culturele achtergrond is het niet altijd 
vanzelfsprekend dat vaders zich actief met de 
opvoeding bemoeien en kunnen ze soms zelfs 
(onbewust) hun dochter in hun emancipatie 
en persoonlijke groei belemmeren. Vaders 
met een migrantenachtergrond moeten, ook in 
de opvoeding van hun kinderen, manoeuvre-
ren tussen twee culturen Toch wil uiteindelijk 
iedere vader het beste voor zijn kinderen. 
Het project “Mijn vader is mijn spiegel” gaat 
SIPI uitvoeren in opdracht van het Servicepunt 
Emancipatie Amsterdam (SPE).

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers 
SIPI heeft de aflopen jaren voor verschillende 
stadsdelen in Amsterdam, waaronder Stads-
deel Zuid, Oost West en Nieuw-West zowel 
Coach je kindtrajecten als Diamant trainin-
gen uitgevoerd. Ook begeleidt SIPI gezinnen 
vanuit het Europees Integratie Fonds en blijft 
SIPI haar trainingen en methodieken door-

ontwikkelen, onder andere met behulp van 
subsidies van bijvoorbeeld de Kenniswerk-
plaats Tienplus of ZonMw. Daarnaast werkt 
SIPI veelvuldig samen met onder meer DMO, 
DWI, Ouder- en Kindcentra, de GGD en school-
maatschappelijk werkers. Ook het onderwijs-
instellingen, het Verwey-Jonker Instituut, de 
Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 
Utrecht zijn samenwerkingspartners van SIPI. 

ACTUEEL

Contactgegevens SIPI:
Zuiderzeeweg 28, 1094 KJ Amsterdam
info@s-ipi.nl  /  www.s-ipi.nl

We zijn nog op zoek naar vaders en dochters die willen deelnemen aan dit 

inspirerende en feestelijke project. Heb je interesse? Kijk dan op onze website, 

bij het kopje ‘nieuws’ voor meer informatie of neem contact op met SIPI.

SIPI Actueel verschijnt 
4 keer per jaar en 
is bestemd voor 
opdrachtgevers, 
samenwerkings-
partners en andere 
geïnteresseerden. 

Bezoekadres
Zuiderzeeweg 28
1094 KJ Amsterdam
T:  020-6382808
E:  info@s-ipi.nl
W: www.s-ipi.nl

SIPI is een innovatieve betrouwbare partner voor 
training en scholing in taal, inburgering, opvoe-
ding en jeugd en re-integratie. Daarnaast doet SIPI 
onder zoek, geeft advies en ontwikkelt methodieken. 
Bestaande en potentiele opdrachtgevers zijn: Dienst 
Werk en Inkomen (DWI), UWV, gemeenten, ministe-
ries, woningbouwverenigingen, scholen, ROC’s. 
welzijnsorgansiaties en (jeugd)zorginstellingen.
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