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Waar Leeftijd Groepsgrootte U-pas Bijdrage

Al Amal V Diversen Alle 1 op 1/  kleine groepjes - Gratis

Asha Utrecht V Buurtcentrum Oase Alle 1 op 1 - Gratis

Bibliotheek Utrecht V Op school Alle Klas Ja - 

Big Brothers Big Sisters V V Diversen 6-18 1 op 1 - Gratis

Buurtblinkers V V V Op locatie * 4-16 1 op 1 Ja Eigen bijdrage € 40,-

Buurtteam Utrecht V Kan overal Alle 1 op 1 - Gratis

Durf te Dromen V V V Op locatie * 5-18 Kleine groepjes Ja € 35,-/ € 40,- per maand

Fawaka Ondernemersschool V Op locatie * 4-12 Grote groepen/ klas - Gratis

Handje Helpen V Thuis Alle 1 op 1 - Vrijwillige bijdrage

Home Start Thuis 0-18 Gezinsgericht - Gratis

IMC Weekendschool V Op locatie * 10-14 Grote groepen/ klas - Gratis

JINC V Op locatie * 8-16 Kleine groepjes - Gratis

JoU Jongerenwerk Utrecht V Kan overal 10-23 1 op 1 of in groepjes - Gratis

Leergaloos V V V V V Op locatie * 4-12 kan 1 op 1/ kleine groepjes/ in de klas. - Gratis

Leergeld Utrecht Thuis Alle 1 op 1 - Gratis

Leren voor de Toekomst V Op locatie * 8-18 Kleine groepjes Ja € 40,- of € 20,- met U-Pas per leerling per maand

Stichting Lezen en Schrijven V Kan overal Alle Maatwerk - Gratis

Stichting Move V Op locatie * Alle 1 op 1/ kleine groepjes met een klas - PO gratis, VO eigen bijdrage van € 5,- per leerling

Open Embassy V Kan overal 6-18 1 op 1 - Gratis

Petje Af! V Op locatie * 10-14 grote groepen/ klas - Gratis

Serve the City V Zowel thuis als op locatie Alle 1 op 1/ in kleine groepjes Ja Gratis

Student op School V V V V V Op locatie * Alle 1 op 1/ in kleine groepjes - Gratis, scholen betalen € 150,- per student

SHS Onderwijs V V Zowel locatie als online 4-18 Alles is mogelijk - Gratis

Taal Doet Meer V Thuis of op locatie alle 1 op 1/ in kleine groepjes - Gratis

Wishing Well West V V Op locatie * 6-16 1 op 1 - Gratis

Youth for Christ V Op locatie * 10-18 Grote groepen/ klas - Gratis

Stichting BalanceBuddy V Thuis Alle 1 op 1 Ja Gratis

UGO V Op School 10-13 Maatwerk Nee Gratis

* denk aan school, bibliotheek, buurtcentrum, etc.
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Al Amal
Richt zich op mensen met een migratieach-
tergrond, die er niet in slagen om op eigen 
kracht hun weg in de Nederlandse samenlev-
ing te vinden. 

www.al-amal.nl
 

Asha Utrecht
Zet zich in voor participatie en integratie van 
mensen in de stad Utrecht. Dit doen zij met 
vrijwillgers en stagiaires. Het doel is ontmoeten, 
luisteren en mensen helpen. 

www.stichtingasha.nl 

Bibliotheek Utrecht
Biedt programma’s op school en in de biblioth-
eek om structureel samen te werken aan het ver-
beteren én verdiepen van je taal- en leesonderwijs

 
www.bibltiotheekutrecht.nl

Big Brothers Big Sisters
Is een mentorprogramma voor kinderen en 
jongeren tussen de 6 en 18 jaar oud uit gezinnen 
met een minimuminkomen. 

www.bbbsutrecht.nl 

Buurtblinkers
Geeft individuele begeleiding aan kinderen, 
organiseert voorleesmiddagen en geeft een 
wijkkrant uit in Lombok.
 
 
www.buurtblinkers.nl 

Buurtteam Utrecht
Het Buurtteam biedt ondersteuning op allerlei 
gebieden als je er zelf niet (goed) uitkomt. De 
medewerker van het Buurtteam denkt met je 
mee en biedt concrete hulp.

www.buurtteamsutrecht.nl

Durf te Dromen
Biedt bijles, huiswerkbegeleiding, talentontwikke-
ling, sociaal/ emotionele ontwikkeling en beroeps- 
en sportoriëntatie.

www.stichting-dtd.nl 

Fawaka Ondernemersschool
Biedt educatieve activiteiten op het gebied van 
duurzaam ondernemen voor kinderen en  
jongeren. 

 
www.fawakaondernemersschool.nl

Handje Helpen
Vrijwilligers en stagiaires bieden hulp in de 
thuissituatie aan kwetsbare gezinnen waarbij 
bijvoorbeeld autisme, LVB, ziekte of andere 
zorgen een rol spelen. 

www.handjehelpen.nl

Home Start
Helpt ouders weer in hun kracht te zetten. Bie-
den met vrijwilligers vraaggerichte gezinsonder-
steuning zoals, bijvoorbeeld, opvoedonders-
teuning.

www.home-start.nl

IMC Weekendschool
Biedt motivatie en ervaringsgericht aanvullend on-
derwijs  aan kinderen tussen de 10 en 14 jaar oud in 
Overvecht. Ze leren hier niet voor later, 
maar leren wat later is.

www.imcweekendschool.nl

JINC
Helpt jongeren op weg naar werk. Organiseert 
projecten om jongeren van 8 tot 16 jaar te hel-
pen aan een goede start op de arbeidsmarkt.

www.jinc.nl

JoU Jongerenwerk Utrecht
Is er voor alle jongeren in Utrecht van 10-23 
jaar voor leuke activiteiten, luisterend oor, 
chillen, om jouw goede ideeën waar te mak-
en. 

www.jou-utrecht.nl

Leergaloos
Verbindt generaties door 55-plussers als vrijwil-
liger voor een dagdeel per week aan basisscho-
len te koppelen.

www.leergaloos.nl

  Steunpunt Mantelzorg Utrecht 
Is er voor jonge manterzorgers tussen 12 en 18 jaar. 
Ze bieden informatie, advies, een luisterend oor en 
activiteiten.  

 
www.mantelzorgutrecht.nl

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 
er om kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar 

gelijke kansen te bieden. 
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Leergeld Utrecht
Geeft financiële ondersteuning voor
kinderen, zodat zij kunnen blijven meedoen
aan school, sport en cultuur.

www.leergeld.nl

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

Stichting Lezen en Schrijven 
Zorgt ervoor dat iedereen die moeite
heeft met lezen, schrijven en digitale vaar-
digheden kan meedoen

www.lezenenschrijven.nl

Stichting Move 
Verzorgt projecten voor het basis- en voort-
gezet onderwijs waarbij studentvrijwilligers 
gekoppeld worden aan leerlingen

www.stichtingmove.nl

Open Embassy  
Biedt thuisonderwijsmaatjes en koppelt ervar-
en Nederlanders aan nieuwkomergezinnen om 
kinderen te ondersteunen bij het schoolwerk 

www.openembassy.nl

Petje Af! 
Kinderen leren van echte experts over beroep-
en, gaan naar het museum, reizen met het OV 
en maken nieuwe vrienden. 
 
www.petjeaf.nl

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

Student op School 
Koppelt Utrechtse studenten aan scholen in de 
regio: scholen krijgen ondersteuning en stu-
denten relevante werkervaring.

www.studentopschool.sites.uu.nl

SHS Onderwijs
Ondersteunen op structurele wijze middelbare 
scholen. Dit doen ze met (groeps)bijlessen, te-
gengaan lerarentekort en versterking van 
vaksecties.

www.shsonderwijs.nl

Taal doet Meer
Biedt taalondersteuning aan anderstalige
kinderen, jongeren en ouders in Utrecht en 
ondersteunen bij hun algemene ontwikkeling en 
toekomstperspectief. 

www.taaldoetmeer.nl

Wishing Well West
Geeft bijles bij schoolvakken en creatieve en 
sportieve ontwikkeling voor (tweetalige) kin-
deren en jongeren in Lombok Utrecht.       

www.wishingwellwest.nl

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

Stichting BalanceBuddy 
Traint studenten tot leefstijlmaatjes voor kwets-
bare kinderen. De maatjes komen een keer per 
week langs bij het gezin thuis om een gezonde 
leefstijl te bevorderen.

www.balancebuddy.nu

UGO 
Biedt een online programma om leerlingen in 
groep 6, 7, 8 + brugklas extra ondersteuning 
te bieden bij het versterken van hun taalvaar-
digheid. 

www.ugo.school

It’s my Child 
Motiveert, stimuleert en geeft ouders begeleid-
ing om hun ouderlijke rol te herpakken en om 
ze een gelijkwaardige partner van  
school te laten zijn.

www.www.its-my-child.nl


