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RESULTATEN SCHOOLJAAR 2021/2022
• Doelstelling ruimschoots behaald: 650 kinderen en jongeren bereikt

• Follow your Sun breidt uit: actief op 12 scholen in verschillende regio’s

• Nieuwe tools voor in de klas: het ‘Kwaliteitenspel’ én het ‘Helpende Gedachtenspel’

• Succesvolle samenwerking met Stichting Move in aandachtswijken in Utrecht

• Team groeit van 2 naar 5 trainers

• Leerlijn voor de kleuters ontwikkeld met o.a. (luister)verhalen en memoryspel

• Hoge ouderbetrokkenheid tijdens openbare eindpresentaties

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS
• Reacties van leerkrachten, schooldirecties en kinderen

• Inzichten en leerlessen vanuit team Follow your Sun

Jaarverslag 
Stichting Follow your Sun
Schooljaar 2021/2022 



STICHTING FOLLOW YOUR SUN IS DANKBAAR VOOR UW VERTROUWEN
De Follow your Sun lessenreeksen in het schooljaar 2021/2022 zijn mede mogelijk gemaakt door eigen bijdragen van scholen, particuliere 

donaties, fondsdonaties en een gemeentelijke subsidie. Stichting Follow your Sun is ontzettend dankbaar voor het vertrouwen en de steun van:

STICHTING DORODARTESTICHTING DORODARTE



INHOUD
VOORWOORD 

HET 5-JARIG BESTAAN VAN FOLLOW YOUR SUN

RESULTATEN 2020/2021

FINANCIËLE EINDRAPPORTAGE 

INZICHTEN EN LEERLESSEN 

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS 

BEELDMATERIAAL



VOORWOORD
Stichting Follow your Sun vierde haar 5-jarig bestaan en bereikte 650 kinderen!

Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2021/2022.We kijken terug op een feestelijk jaar : Stichting Follow your Sun 

bestaat alweer vijf jaar! We hebben deze mijlpaal gevierd tijdens het vijf-jarig jubileum van de stichting, waarbij verschillende 

partners, vertegenwoordigers van fondsen, wethouder Zorg, Onderwijs en Jeugdhulp van de Gemeente Leidschendam-

Voorburg Juliette Bouw én kinderen aanwezig waren. Bekijk hier een impressie van deze middag.

In het afgelopen schooljaar werkte Stichting Follow your Sun met maar liefst 650 kinderen en jongeren aan meer 

vertrouwen in zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Naast de reguliere lessenreeksen in het basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs, organiseerde Follow your Sun ook talloze naschoolse workshops en activiteiten tijdens de vakanties. 

Op die manier kregen ook de kwetsbaarste kinderen de aandacht die zij verdienen om eenzaamheid en verveling tegen 

te gaan. We zijn ontzettend blij en dankbaar dat we het zelfvertrouwen en de veerkracht van de kinderen en jongeren 

in Leidschendam-Voorburg en regio Utrecht hebben kunnen versterken en dat de doelstellingen ruimschoots zijn 

behaald. Uiteraard leest u meer toelichting over deze resultaten verderop in dit jaarverslag. Ook vindt u in dit jaarverslag 

verschillende reacties van leerlingen en onderwijsprofessionals, zoals onderstaande uitspraak van een schooldirecteur.

‘‘De Follow your Sun lessen zijn voor groep 8 van grote waarde geweest, omdat de kinderen hebben kunnen leren wat hun 

eigen kwaliteiten zijn en wat de kwaliteiten zijn van hun klasgenoten. Daarnaast hebben zij ook kunnen ontdekken waar hun 

geluk in zit en wat hun drijfveer is. Follow your sun sluit daarbij ook goed aan bij de overgang van de basisschool naar het 

voortgezet onderwijs. Er is in de lessen ruimte voor lastige onderwerpen en niks blijft onbesproken. De kinderen hebben de 

lessen als zeer leuk ervaren en keken er elke week weer naar uit.’

Directeur basisschool de Trampoline in Voorburg

We hopen u middels dit jaarverslag een goed beeld te geven van de impact van de lesprogramma’s van Follow your Sun. 

Uiteraard was dit alles niet mogelijk zonder uw steun en vertrouwen.We willen u hier dan ook ontzettend voor bedanken.

Warme groet,

Myrthe Oostenbach en Kiymet Schipper, oprichters Stichting Follow your Sun
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OVERZICHT RESULTATEN SCHOOLJAAR 2021/2022
Stichting Follow your Sun werkte met 650 kinderen en jongeren aan meer (zelf)vertrouwen

DOELSTELLING

1. Bereik basisschool: 250 kinderen 

2. Bereik middelbare school: 100 jongeren

3. Opening groeilocatie Utrecht:  50 kinderen

4. Naschools nazorgtraject: 20 kinderen  

  

5. Extra begeleiding voor leerkrachten en docenten: 

10 leerkrachten

6. Leerlijn deel I voor de allerkleinsten: 200 kinderen

7. Opschaling Train de trainer programma

8. Follow your Sun filmproject

9. Onderzoek    

Doelstelling ruimschoots bereikt: 275 kinderen

• 11 op maat gemaakte lessenreeksen 

• Gestart op twee nieuwe scholen n.a.v. hulpvraag scholen

Doelstelling nagenoeg bereikt: 75 jongeren* 
*Door de maatregelen in het najaar van 2022 in het voortgezet onderwijs,      
heeft Follow your Sun één lessenreeks minder kunnen uitvoeren.

• Gestart op één nieuwe school n.a.v. hulpvraag school 

Doelstelling bereikt: 50 kinderen 

• Twee succesvolle pilot lessenreeksen i.s.m. Stichting Move

• Op basisscholen in aandachtswijken in Utrecht

 
Doelstelling ruimschoots bereikt: 40 kinderen

• Diverse activiteiten in de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie

• O.a. kickboksworkshops, creatieve workhops en gezellige uitjes

Doelstelling ruimschoots bereikt: 14 leerkrachten en docenten

• In het schooljaar 2021/2022 werkte Stichting Follow your Sun samen 

met 14 leerkrachten en docenten

• Extra: een Montessorischool vroeg Follow your Sun om 8 leerkrachten 

pedagogisch te ondersteunen op sociaal-emotioneel gebied

Doelstelling grotendeels bereikt: Deel I leerlijn succesvol ontwikkeld

• Deel I bestaat uit vier thema’s bestaande uit posters, (luister)verhalen, 

een memoryspel en creatieve expressie & beweging, ontwikkeld i.s.m. 

ervaren leerkrachten, een illustrator en een schrijver

• Pilot materialen zijn uitgedeeld, grootschalige verspreiding van de 

leerlijn is verplaatst naar het najaar van 2022 

• Het bijbehorende prentenboek wordt op een later moment in eigen 

beheer uitgegeven

Doelstelling bereikt: team uitgebreid van 2 naar 5 trainers 

Doelstelling ruimschoots bereikt: meer dan 10 kinderen en jongeren 

namen deel aan het Follow your Sun filmproject. Bekijk het resultaat hier.

Doelstelling bereikt: de impact van de lesprogramma’s is succesvol in kaart 

gebracht aan de hand van voor- en nametingen. Deze onderzoeksresultaten 

zullen in de zomer van 2022 beschikbaar worden gesteld.

RESULTAAT

SCHOOL

SCHOOL

SCHOOL



RESULTATEN SCHOOLJAAR 2021/2022

Follow your Sun lessenreeksen op de basisschool

Resultaat Behaald Toelichting

Uitvoering 11 Follow your Sun lessenreeksen op de 
basisschool ✓

In het schooljaar 2021/2022 zijn er 11 lessenreeksen uitgevoerd in groep 6, 7 en 8. Op maar liefst 
9 verschillende scholen zijn de 10-delige lessenreeksen van Follow your Sun succesvol uitgevoerd 
in samenwerking met de leerkrachten, intern begeleiders en schooldirecties. Hiermee zijn 275 
kwetsbare kinderen bereikt: 50 kinderen meer dan het beoogde bereik van 225 kinderen. 

Follow your Sun lessenreeksen op de middelbare school

Uitvoering 3 Follow your Sun lessenreeksen op de 
middelbare school (VMBO) ✓

In het schooljaar 2021/2022 hebben er drie van de vier beoogde lessenreeksen plaatsgevonden in het 
voortgezet onderwijs, waaronder één op maat gemaakte cursus op een nieuwe school: de Stichtse 
Vrije School in Zeist. Door de extra lessenreeksen op de basisschool, is het bereik ruimschoots 
gecompenseerd.

Opening groeilocatie Utrecht i.s.m. Stichting Move

Uitvoering 2 Follow your Sun X Move 
lessenreeksen op basisscholen in Utrecht ✓

In najaar van 2021 en in het voorjaar van 2022 zijn er twee gezamenlijke Follow your Sun X Move 
lessenreeksen verzorgd op basisscholen in aandachtswijken in Utrecht. De eerste lessenreeks vond 
plaats op basisschool de Wereldwijzer, de tweede lessenreeks op basisschool St. Jan de Doper. Beide 
lessenreeksen zijn erg succesvol ontvangen door alle betrokken partijen, waarna is besloten om deze 
samenwerking in het aankomende schooljaar voort te zetten.

Naschools nazorgtraject voor de meest kwetsbare kinderen

Naschoolse workshops voor (brugklas)leerlingen ✓

In het schooljaar 2021/2022 heeft Stichting Follow your Sun meerdere activiteiten georganiseerd 
met als doel om enerzijds in contact te blijven met de meest kwetsbare kinderen na de overgang 
naar de middelbare school en om anderzijds extra aandacht te bieden voor de kinderen die dit het 
hardste nodig hebben. Zo zijn er o.a. in de zomer-, herfst- en kerstvakantie activiteiten aangeboden 
en vonden er verschillende naschoolse workshops plaats die allen druk zijn bezocht en als een groot 
succes zijn ervaren. 

Extra begeleiding voor leerkrachten en docenten

Pegagogische ondersteuning op sociaal-emotioneel 
gebied voor onderwijsprofessionals ✓

In het schooljaar 2021/2022 heeft Stichting Follow your Sun intensief samengewerkt met 14 
leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. Om ervoor te zorgen dat de lessenreeksen een 
duurzaam effect hebben in de klas, acht de organisatie het van groot belang om de leerkracht zoveel 
mogelijk te betrekken bij het lesprogramma en hem of haar te benodigde handvatten te bieden om 
de lesmethode zelfstandig voort te zetten in de klas. Verschillende leerkrachten en docenten geven 
aan het erg prettig te vinden om advies te krijgen over onderwerpen als ‘pestgedrag bespreekbaar 
maken’, ‘ruzies constructief oplossen’, ‘positieve benadering van gedrag’ en ‘erkenning van emoties en 
een onderliggende hulpvraag’. Ook het nieuw ontwikkelde ‘Follow your Sun kwaliteitenspel’ en het 
‘Helpende gedachten en complimenten spel’ worden door de leerkrachten zelfstandig ingezet in de 
klas, na afloop van een Follow your Sun lessenreeks.’

Leerlijn deel I voor de allerkleinsten

Ontwikkeling leerlijn ✓ / X

Om echt bij de basis te kunnen beginnen, gelooft Follow your Sun in de kracht van een doorlopende 
leerlijn vanaf de kleuterleeftijd. Om ook de allerkleinsten (4-6 jaar) al in aanraking te laten komen met 
de missie en visie van Follow your Sun, is er daarom een leerlijn voor de kleuters ontwikkeld door 
het team van Follow your Sun in samenwerking met leerkracht Hanny de Jager en met schrijver  en 
leerkracht Jojanneke Buschgens. De grootschalige verspreiding van de leerlijn is verplaatst naar het 
najaar van 2022, vandaar dat deze doelstelling gedeeltelijk is behaald. 

Pilot materiaal verspreid op scholen ✓

Het eerste deel van het lesmateriaal voor de leerlijn bestaat uit vier posters en een memoryspel. 
Deze materialen zijn gedeeld met verschillende basisscholen, om eerste feedback van zowel de 
leerkrachten als de leerlingen te verzamelen en dit te verwerken in de leerlijn. Deze materialen zijn 
erg positief ontvangen en Follow your Sun is dan ook verheugd om dit verder te gaan verspreiden 
vanaf het najaar van 2022. 

Opschalen Train de Trainer-programma

Kernteam uitgebreid van 2 naar 5 trainers ✓
Om aan de toenemende vraag van scholen te kunnen blijven voldoen, heeft Stichting Follow your Sun 
ingezet op de opschaling van het Train de Trainer-programma. Hierdoor is het kernteam het afgelopen 
schooljaar uitgebreid naar vijf trainers die in verschillende samenstellingen als duo Follow your Sun 
lessenreeksen kunnen verzorgen.

Wegens succes voortgezet: Follow your Sun filmproject

Opnames Follow your Sun filmproject ✓
In het afgelopen schooljaar zijn er verschillende opnames geweest van het Follow your Sun filmproject 
waarin 13 kinderen hebben geschitterd voor de camera. Hiermee is de doelstelling van 10 leerlingen 
ruimschoots behaald.

Onderzoek

Impactanalyse d.m.v. digitale voor- en nametingen ✓
Stichting Follow your Sun hecht veel waarde aan het in kaart brengen van de effecten van haar 
lesprogramma’s. Door middel van digitale voor- en nametingen worden de ervaringen van de 
kinderen op stelling- en constructniveau onderzocht. Deze resultaten van dit onderzoek zijn leidend 
in aanpassingen van het lesprogramma en zullen in de zomer van 2022 beschikbaar worden gesteld.



TOELICHTING JAARREKENING 2021

Zoals uit de jaarrekening blijkt, is Stichting Follow your Sun in 2021 binnen de begroting gebleven.

FINANCIËLE EINDRAPPORTAGE
Financiële eindrapportage Stichting Follow your Sun Schooljaar 2021/2022 

Overzicht kosten

Project Begrote kosten Werkelijke kosten

1 t/m 10 Follow your Sun lessenreeksen in groep 6, 7 en 8 € 38.750,00
€ 42.625,00* 

*Een lessenreeks meer 
uitgevoerd dan gepland

11 t/m 14. Follow your Sun lessenreeksen in de eerste en tweede klas van het VMBO € 15.500,00
€ 11.625,00*

*Een lessenreeks minder 
uitgevoerd dan gepland

15. Follow your Sun lessenreeksen in samenwerking met Stichting Move € 12.500,00 € 12.500,00*
*Uit resterend budget 2020/2021

16. Naschoolse workshops voor de meest kwetsbare kinderen € 10.000,00 € 10.000,00

17. Coaching en ondersteuning leerkrachten en docenten € 5.000,00 € 5.000,00

18. Ontwikkeling lesmateriaal voor de allerkleinsten (4 - 6 jaar) en hun (groot)ouders € 40.000,00 € 40.000,00

19. Deel II Train de trainer-programma € 10.000,00 € 10.000,00

20. Follow your Sun filmproject € 7.500,00 € 7.500,00

21. Impactmeting Follow your Sun lesmethode € 5.000,00 € 5.000,00

Totale projectkosten: € 144.250,00 € 144.250,00

Overhead en onvoorziene kosten <15%: € 21.637,50 € 17.500,00

Totaal: € 165.887,50 € 161.750,00



Financierder Begrote inkomsten Werkelijke inkomsten

Resterend budget schooljaar 2021/2022 € 12.500,00 € 12.500,00

Totaal eigen bijdrage scholen: € 14.950,00
€ 17.000,00*

*Eigen bijdrage scholen 
hoger dan begroot

Gemeente Leidschendam-Voorburg € 36.500,00
€ 39.500,00*

*Extra subsidie toegekend ten behoeve 
van nazorgpakket voor leerkrachten

Fonds1818 € 10.000,00
€ 8.750,00*

*Lager bedrag toegekend 
dan aangevraagd

Stichting Boschuysen € 9.000,00 € 9.000,00

Gravin van Bylandt Stichting € 5.000,00
€ 2.500,00*

*Lager bedrag toegekend 
dan aangevraagd

Stichting Dorodarte € 2.500,00 € 2.500,00

Stichting Kinderpostzegels € 15.000,00 € 15.000,00

Triodos Foundation € 10.000,00
€ 17.410,16* 

*Extra gift middels opbrengst 
online survey

Stichting R.C. Het Maagdenhuis € 5.000,00 € 5.000,00

Stichting Zonnige Jeugd € 5.000,00 € 5.000,00

Stichting Dioraphte € 15.000,00 € 15.000,00

Fonds 21 € 15.000,00
€ 0,00*

*Aanvraag afgewezen 
wegens leeftijd doelgroep

Donaties derden toegezegd € 8.500,00 € 8.500,00

Extra inkomsten workshop preventienetwerkbijeenkomst N.v.t. € 517,28

Extra inkomsten school wegens ontwikkeling online lesmateriaal N.v.t. € 4.011,15

Totale inkomsten: € 163.950,00 € 162.188,59

Totale kosten: € 161.750,00

Eindbalans: + € 438,59

Overzicht inkomsten



INZICHTEN EN LEERLESSEN

De Follow your Sun lesmethode leent zich voor een doorlopende leerlijn vanaf de kleuters tot aan groep 8 en de 

middelbare school en het hoger onderwijs door de manier van benadering, het gebruik van taal en de werkvormen 

aan te passen.

De samenwerking met de leerkracht is essentieel voor een blijvende impact van het programma. In het komende 

schooljaar zullen de trainersduo’s extra aandacht investeren in de betrokkenheid van de leerkracht, zodat de impact 

van de lessen ook na afloop van de lessenreeks maximaal blijft.

Vijf lesmomenten is minimaal om de gewenste resultaten te bereiken. O.a. door Corona-maatregelen op de 

middelbare school zijn lessenreeksen vroegtijdig gestaakt (en later vervolgd), waaruit bleek dat een minimum van 5 

tot 6 lessen nodig is om de beoogde impact in de klas te realiseren. 

De Follow your Sun lesmethode is succesvol te integreren in uitlopende onderwijssystemen: zo was Follow your 

Sun het afgelopen schooljaar actief in het openbaar onderwijs, het Montessori-onderwijs, de Vrije School, Dalton-

onderwijs en Christelijk onderwijs. 

Scholen staan ervoor open om lange termijn samenwerkingen aan te gaan met Follow your Sun, waardoor de 

methodiek onderdeel wordt van het vaste curriculum. Vrijwel alle basisscholen en middelbare scholen geven aan 

de Follow your Sun lessenreeksen als integraal onderdeel op te nemen in het curriculum. 

Samenwerkingen met overige jeugdwelzijnsorganisaties worden als positief ervaren en leiden tot aanvragen 

van nieuwe partijen. Het overgrote deel van de aanvragen voor Follow your Sun lessenreeksen zijn te herleiden 

naar doorverwijzingen van partnerorganisaties uit het veld, waaronder School Maatschappelijk Werk organisatie 

Kwadraad, Sport & Welzijn en de GGD. 

Een aantal Follow your Sun trainers op een rij: v.l.n.r. Hanny, Nikki, Sarah, Kiymet, Myrthe en Nathalie.



DIT ZEGGEN KINDEREN EN JONGEREN
OVER DE LESSEN VAN FOLLOW YOUR SUN:

‘Ik vond het fijnste aan de lessen de rust. En dat je alles kan zeggen en je je niet hoeft te schamen. Dat heb ik ook 

geleerd.’

‘Sinds ik jullie ken, weet ik beter hoe ik moet doorzetten. En hoe ik kan omgaan met verdriet, stress en angst.’

‘Voor mijn gevoel maakten de lessen iedereen blijer.’

‘Het was leuk en het hielp de klas ook echt met veel dingen. Soms werd het emotioneel, waardoor de anderen mensen 

diegene hielpen.’

‘De lessen gaan over positief denken, zelfvertrouwen en nog veel meer dingen om de klas beter te krijgen.’

‘Follow your Sun heeft mij geholpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Omdat toen we als eerste die spreekbeurten 

deden, toen was ik nog verlegen, en nu vind ik het leuk om spreekbeurten te maken omdat ik nu veel meer 

zelfvertrouwen heb.’

‘De lessen gaan over jezelf, over omgaan met anderen en over hoe je kunt groeien in dingen.’

‘De lessen gaan over hoe je de wereld en jezelf kan laten stralen.’

‘Ik zou de lessen aanraden aan andere scholen, want het is gewoon fijn om te weten dat iedereen je accepteert.’

‘Het heeft geholpen doordat ik nu meer van de middelbare school af weet, want dat vond ik nog wel spannend.’

‘Ik heb geleerd dat altijd alles dat je meemaakt jou maakt wie je bent.’

‘Ik vond de les waarin we naar buiten gingen om en te krijten het leukste, want je helpt jezelf en andere mensen met 

een positief bericht.’

‘Ik geef de lessen een 10, jullie hebben onze klas gered!’

‘Follow your Sun is belangrijk, omdat het leerzaam is en omdat je op een chille manier gênante vragen kan stellen.’

‘Ik zou de lessen zeker aanraden aan andere scholen, omdat je dan weet wat er later kan gebeuren en je je erop kan 

voorbereiden.’

‘



‘Lieve Kiymet en Myrthe, samen zijn jullie een geweldig lief, krachtig en inspirerend 
duo. Het is heel fijn samenwerken met jullie en de kinderen groeien hier zichbaar 

van. Veel dank! Fijne vakantie en graag tot volgend jaar!’

Leerkrachten basisschool de Driemaster in Voorburg



DIT ZEGGEN ONDERWIJSPROFESSIONALS 
OVER DE LESSEN VAN FOLLOW YOUR SUN:

Directie:

‘De lessen van Follow your Sun zijn ons zo goed bevallen dat we eigenlijk graag komend schooljaar zouden willen starten 

in groep 8 met jullie lessen. Kunnen jullie wat voor ons betekenen?’

‘Wij zouden graag weer lessen voor groep 8 inplannen voor volgend jaar, de kinderen en leerkracht hebben dit echt als 

waardevolle lessen ervaren waar zij ook nu nog het effect van merken.’

Leerkrachten:

‘De lessen waren goed, de kinderen hebben er echt wat aan gehad en het hielp ook bij de groepsvorming. Ik vind het vooral 

belangrijk dat de kinderen elkaar leren kennen, leren respecteren en wat meer vertrouwen in zichzelf krijgen. Zichzelf 

durven laten zien in de klas.’

‘Je eigen zon onderzoeken met het maken van de collage vond ik heel waardevol, het leren benoemen van je eigenschappen 

en die van de ander en de helpende gedachten van Charlie Mackesy, gesprekken over verlies in alle vormen en over de 

streep is ook fijn! Jullie zijn echt fijne collega’s, dank voor jullie steun.’

‘Ik ervaar de lessen als fijn, de vaste structuur. Het opent harten, al is het met kleine stapjes. De oefening ‘Ik zou willen dat 

mijn leerkracht wist’ heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Ik heb direct actie ondernomen en dat werd door de leerlingen 

én de ouders gewaardeerd :-).’

‘De meeste waarde zit in de positieve vibe, de rust die jullie uitstralen en het luisteren naar de kinderen. Het is sowieso fijn 

voor de leerlingen om af en toe andere leerkrachten te krijgen. Ook de presentatie van Salem (gastles over toekomstdromen) 

was erg waardevol. Daarnaast zijn de verschillende werkvormen en opdrachten ook erg leerzaam.’

‘Ik heb de lessen als zeer nuttig ervaren en voor de kinderen een belangrijke toevoeging. Het is bovendien leuk voor de 

kinderen, ze gaan graag naar de lessen.’

‘De meeste waarde zit in jullie eigen eindeloos positieve, begrijpende en lieve houding en in het ingaan op spontane en 

onverwachte situaties.. Er is voldoende diepgang en veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen. Ik denk dat het voor 

het zelfvertrouwen van veel kinderen heel goed is geweest. Kinderen zijn zichzelf en de anderen meer gaan waarderen 

en accepteren. Ook denk ik dat er dankzij deze lessen meer persoonlijke problemen naar boven zijn gekomen, die anders 

misschien verborgen waren gebleven.’

‘Ik merk positief effect in de klas en het is ook fijn om hierop terug te grijpen, zodat ze weer hierbij stilstaan. De kinderen 

vroegen echt of Follow your Sun nog door zou gaan en stonden al te popelen.’
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