
Ollie’s 
Classroom 

Huiswerk. Leren. Toetsen. Profielkeuze. 
Huiswerkbegeleiding. Blijven zitten… Nét overgaan. 

Een diepe zucht volgt… Althans, bij veel leerlingen. Het is natuurlijk geen 
nieuws dat school (en alles hieraan gerelateerd) niet voor elke jongere dé 
trigger is het beste uit zichzelf te halen. Veel scholieren zien er het nut 
niet van in - behalve dat ze heus wel weten dat het verstandig is om wél 
te gaan. Echte motivatie ontbreekt. Het gevolg is dat deze groep 
ondermaats presteert, lessen niet serieus neemt, goedbedoeld advies 
herkent en hier slim op inspeelt, een overall lakse houding aanneemt 
en… hier eigenlijk zelf ook wel van baalt. Scholen doen hun best om extra 
aandacht te besteden aan deze groep leerlingen, maar de tijd, ruimte of 
juiste tone of voice ontbreekt. Een deel van deze scholieren krijgt bijles 
of huiswerkbegeleiding - en dat kan helpen - maar het geeft zelden 
inzicht in een toekomstperspectief waar je je als jongere goed bij voelt. 
En een goed gevoel maakt alle verschil. Het geeft hen vertrouwen in de 
toekomst. En dát is duurzaam. 

Welkom in Ollie’s Classroom

- where focus goes, energy flows - 

Classroom



First things first. Wij zijn Ollie, een jong bureau uit 
Hilversum dat jaarlijks tientallen innovatieve 
(onderwijs)projecten op scholen doet door heel 
Nederland. Empowerment. Daar focussen we ons 
op. We weten als geen ander hoe je persoonlijke 
ontwikkeling aansprekend maakt voor jongeren. 
Onze lessen, trainingen en projecten worden door 
scholieren en studenten als uitdagend, leuk, anders 
en leerzaam ervaren. 

Met Ollie’s Classroom bieden we middelbare 
scholieren in de regio ’t Gooi de kans om een half 
jaar training, begeleiding en workshops te krijgen 
die bijdragen aan een perspectief op de toekomst, 
meer zelfbewustzijn en duurzame motivatie. In 
Ollie’s Classroom is er plek voor maximaal 10 
leerlingen. We zijn gevestigd op het terrein van 
Werf 35, een inspirerende broedplaats van start-
ups, events en jong talent. De perfecte plek om 
laagdrempelig nieuwe inspiratie op te doen, ook 
voor jongeren.   

Als ouder kan het erg lastig zijn om kinderen het 
nut van ‘naar school gaan’ in te laten zien. Dit is 
terug te zien in weerstand tegenover opdrachten, 
huiswerk of wellicht dalende schoolresultaten. 
Huiswerkbegeleiding kan helpen om het kind 
makkelijker te maken om het huiswerk af te laten 
maken, maar het draagt niet bij aan een 
zelfontwikkelde motivatie voor school. Wij richten 
ons op het aanwakkeren van deze motivatie bij 
jongeren.  

Voor blijvende motivatie is er visie nodig. Deze 
visie geeft betekenis en draagt bij aan de drive om 
wél je best te doen voor school. En daar heb je 
weer een doel voor nodig… Vanuit ervaring weten 
we dat veel jongeren (nog) geen duidelijk doel voor 
ogen hebben. No worries. Het is alles behalve 
makkelijk om op jonge leeftijd al een helder 
toekomstperspectief te hebben.  

Daarom bieden we voor persoonlijke coaching 
gemixt met een gezamenlijk programma. We 
zoomen in op wat verdiepende onderwerpen, 
waar Ollie tegelijkertijd bouwt aan een 
vertrouwde relatie met de leerling. Dat is 
volgens ons één van de succesfactoren voor 
een positieve verandering. We streven naar een 
positieve vibe waardoor leerlingen graag willen 
blijven komen en zij het nut inzien van de 
inhoud die we bespreken en dit zich eigen 
maken. 

Ollie’s Classroom Wat is het? En voor wie?  Op basis van onze jarenlange ervaring in het 
onderwijs op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling bij jongeren, hebben wij een goed 
beeld van wat er nodig is voor het ontwikkelen 
van motivatie. We bieden een selecte groep van 
maximaal 10 leerlingen een gezamenlijk 
trainingsprogramma afgewisseld met individuele 
coaching op maat. Er zijn in totaal 17 
verschillende live contactmomenten. 

Ons doel? De drive for life èn  voor school 
aanwakkeren. We geven elke leerling 
perspectief op de toekomst: abstract en 
concreet, korte termijn en lange termijn. 
Gedurende Ollie’s Classroom ontwikkelen ze 
een manier die voor hen werkt, waardoor zij met 
een zelfontwikkelde motivatie voor school en 
andere activiteiten bezig kunnen zijn. 

Let’s do this troopers! 

Ons programma 

De gezamenlijke bijeenkomsten vinden in de 
eerste periode elke week plaats vinden. Daarna 
om de 2 weken, omdat dan individuele coach-
gesprekken starten.

Ollie’s Classroom bestaat uit een programma van 
gezamenlijke bijeenkomsten en individuele 
coaching. De gezamenlijke bijeenkomsten zullen 
ongeveer 2 uur duren. Tijdens de bijeenkomsten 
is er ook ruimte voor ontspanning. Werf 35 is een 
toffe plek voor jongeren, zowel voor een potje 
tafelvoetbal als voor het opdoen van ideeën en 
inspiratie bij één van de vele creatieve start-ups. 
Ook hier maakt de groep kennis mee.   



‘Ollie is uit op een constructieve 
samenwerking met leerlingen, 
waardoor ze zich gehoord en 
betrokken voelen. Persoonlijke 
coaching gemixt met een 
gezamenlijk programma, af en toe 
een potje ping pong. Dit is in onze 
ervaring ons een succesformule voor 
positieve verandering’



We starten het programma met een leuke kick 
off: kennis maken met de klas, een rondleiding op 
de Stookplaats, een korte quiz en meer. Uiteraard 
bespreken we ook wat we vice versa van elkaar 
kunnen verwachten. Zo benoemen we 5 thema’s 
die centraal staan in ons programma:

5 belangrijke thema’s 

 


‘Wat zijn je dromen? Waar geloof je in? Waar sta je 

voor? Wat drijft je?’ Dit zijn belangrijke vragen die 
vaak vluchtig gesteld worden. Leerlingen zijn vaak 
bezig met de vragen, zoals: ’welk cijfer moet ik 

halen om voldoende te blijven staan?’ Dat is prima, 
maar biedt echter weinig toekomstperspectief. 
Terwijl dat juist zo belangrijk is voor motivatie. 
Met behulp van visualisatie gaan we dromen en 
ambities uitspreken, voor ons zien en uitdenken. 

Natuurlijk is het belangrijk om huiswerk te maken, 
opdrachten af te krijgen en - uiteraard - naar 
school te gaan, als je iets wilt bereiken. Dat weten 
leerlingen, maar daardoor gaan ze niet per sé nog 
harder werken. Het kan hen ook verlammen, 
waardoor het juist moeilijk  is om aan de slag te 
gaan. En voor sommige scholieren is het werk 
misschien te makkelijk- échte uitdaging 
ontbreekt, waardoor school niet als serieuze 
toevoeging wordt gezien. Met dit thema willen 
we stil staan bij de balans tussen ontspannen en 
inspannen. 

1. Hopes and dreams 

2. Relax. Adem in, adem uit. 

3. The best of me 
 Hoewel het belangrijk is om zelf gemotiveerd te 
zijn, moeten we het belang van de juiste 
omgeving niet onderschatten. We staan stil bij de 
vraag ‘Hoe haal ik het beste uit mezelf?’  
Dat kan  te maken hebben met hoe je je voelt op 
school of met wie je daar samen werkt. We gaan 
op zoek naar wat je kan motiveren en op welke 
manier je jezelf het beste kunt belonen. 

4. Rolmodellen 

Bij sommigen is dat misschien overduidelijk en 
voor anderen wat lastiger, maar één ding is zeker: 
iedereen heeft kwaliteiten en kan ze verder 
ontwikkelen. We gaan eens goed in de spiegel 
kijken en onszelf spiegelen met anderen. We gaan 
elkaar ondervragen over deze talenten, zodat we 
een breder beeld krijgen van wat ermee kunnen. 
Maar we zoeken ook naar rolmodellen waaraan we 
onszelf kunnen spiegelen- welke kenmerken 
hebben zij die je graag zelf zou willen hebben? 

5. #sorrynotsorry 

In dit laatste thema komen alle besproken 
onderwerpen samen. We hebben een beeld 
gevormd van wie we zijn en wat we willen. Maar 
hoe ga je dit uitdragen? Hoe kun je dit 
zelfverzekerd aan anderen laten zien? Je hebt je 
eigen ideeën en idealen over de wereld. Hier ben 
je nooit te jong voor. We leren onszelf 
presenteren tegenover anderen, waarin je 
vertelt: ‘hier sta ik voor en dit zijn mijn idealen’ - 
je zult zien hoeveel je daar mee kunt bereiken. 

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten hebben 
de leerlingen elkaar en Ollie beter leren kennen. 
Na ±5 weken starten we daarom met individuele 
coaching. Een goed moment om meer 
persoonlijke aandacht te geven aan de leerling. 
Coaching bestaat uit gesprekken van 3 kwartier 
tot een uur, waarbij we verder inzoomen op het 
perspectief van de jongere.  De gesprekken zijn 
steeds met dezelfde Ollie, dus dat wordt elk 
gesprek vertrouwder ‘Niets moet en (bijna) alles 

mag’.  

Na 5 gesprekken, is er nog een laatste gesprek 
om het goed af te sluiten: ‘Wat heb je geleerd? 
Waar ga je mee verder? Heb je daar nog hulp bij 
nodig van Ollie?’ Dat zijn dus in totaal zeven 
gesprekken. Mocht er ook nog behoefte zijn voor 
een extra gesprek met de ouders, kan dit ernaast 
worden gepland.  

Coaching  

Om de reeks aan bijeenkomsten leuk 
af te sluiten zullen we de laatste 
bijeenkomst iets leuks met elkaar 
doen. Hoe dat eruit zien is afhankelijk 
van hoe de leerlingen dit samen 
invullen en in overleg met de ouders.  



Ouders worden door ons pro-actief op de hoogte 
gehouden. Na elke bijeenkomst mailen we  een 
slideshow waarin de thema’s door ons (door 
middel van een voice-over) worden toegelicht. 
Ouders mogen tussentijds ook altijd contact 
opnemen met ons voor vragen en suggesties 
(bijvoorbeeld drie-gesprekken met ouders, 
leerlingen en Ollie).  

Ook na afloop van Ollie’s Classroom blijven we 
beschikbaar en bereikbaar. Leerlingen mogen lid 
worden van een besloten Facebookgroep. Daar 
kunnen ze altijd makkelijk contact met elkaar en 
met Ollie houden. Ook mogen leerlingen altijd 
een appje / mailtje sturen als ze behoefte hebben 
aan een afspraak. Dat is in eerste instantie geheel 
vrijblijvend want dat hoort er gewoon bij als je een 
goede band hebt opgebouwd & dat vinden we 
tof. Mocht er meer behoefte zijn aan contact, 
kunnen we altijd nog samen verder kijken wat de 
mogelijkheden zijn. 

Updates over de voortgang 2. Weet de leerling wat discipline inhoudt en hoe 
hij dit kan gebruiken. Hij heeft in de praktijk 
bewust ervaren hoe het is om gedisciplineerd 
met iets bezig te zijn.  

3. Weet de leerling wat zijn talenten zijn en leert 
die van anderen herkennen. Hij weet hoe hij 
deze talenten goed kan inzetten en 
ontwikkelen om daarmee iets te bereiken. 

4. Weet de leerling wie hij is en waar hij voor 
staat. Hij kan zichzelf presenteren en zijn 
eigen ideeën en idealen met anderen 
bespreken. En hij kan op een constructieve 
manier met mensen in gesprek gaan, die er 
anders over denken.  

5. Uiteraard vindt er na het traject een 
uitgebreide evaluatie plaats. Met behulp van 
een evaluatieformulier en vooral ook door het 
er met elkaar over te hebben. Wel zo 
persoonlijk.  

Lang verhaal kort.
Heeft u behoefte aan een korte samenvatting 
van wat we met Ollie’s Classroom beogen? 
Begrijpelijk. Aan het eind van Ollie’s Classroom… 

1. Heeft de leerling een visie over zijn toekomst 
en weet hij wat hem inspireert. Een 
zelfgemaakt visionboard is daar een blijvend 
hulpmiddel voor. 

Aanmelden kan vanaf nu. Stuur hiervoor een 
mailtje naar Eva (eva@teamollie.nl). Je kunt haar 
ook bellen op 06 41 68 53 53.  De intakes worden 
vanaf 30 oktober ingepland. 

Voor een plek in het eerste seizoen van Ollie’s 
Classroom vragen we €950 incl. BTW.  Er zijn 
maximaal 10 plekken beschikbaar en er volgt 
altijd eerst een intake gesprek met de leerling. Hij 
of zij moet het zelf natuurlijk ook zien zitten. 
Ouders kunnen zelf ook aanschuiven om met ons 
kennis te maken. Bellen kan ook.  

De kosten 

Aanmelden

Team Ollie bestaat uit Eva (23), Benjamin (32) en 
Chudi (34).  De afgelopen jaren hebben we ons 
gespecialiseerd in het ontwikkelen van trainingen  
en projecten op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling. Ons trackrecord bestaat uit 
samenwerkingen met tientallen scholen waarin 
wij lastige vraagstukken hebben opgelost, diverse 
projecten en events mogelijk maakten en nieuwe 
(onderwijs)concepten hebben gelanceerd. Waar 
mogelijk in nauwe samenwerking met 
leerlingen, studenten en docenten.  

Team Ollie

mailto:eva@teamollie.nl
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