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“Zelf kwam ik op mĳn 16e vanuit
Turkĳe naar Nederland”, vertelt
Oguz Dulkadir, directeur van de
Weekend Academie. “Daar deed
ik VWO, hier moest ik naar de
LTS, omdat dat de enige school
was die mĳn vader kende. Niemand nam verder de moeite om
te kĳken of ik daar eigenlĳk wel
thuishoorde.” Dulkadir slaagt
erin zĳn taalachterstand weg te
werken en stroomt uiteindelijk
door naar het HBO en later de
universiteit. “Ik dacht: als ik dat
kan, moeten andere kinderen dat
toch ook kunnen?”
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In 2006 besluit Dulkadir de Weekend Academie op te richten. Doel
is jongeren in Amsterdam West
en Nieuw-West meer perspectief
te bieden. “In deze buurten wonen veel Turkse, Marokkaanse,
maar ook Nederlandse gezinnen. Veel ouders zĳn analfabeet
of laagopgeleid. Als je kinderen vraagt wat ze willen worden,
zeggen ze ‘automonteur’, omdat dat het enige beroep is dat
ze kennen. Op de Weekend Academie laten we zien dat er veel
meer mogelijkheden zijn.” De
meer dan 120 vrĳwilligers die de

Oguz Dukadir, directeur van de Weekend Academie met één van de leerlingen
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Jongeren van de Weekend Academie

lessen geven, fungeren als rolmodel. Ook zijn er regelmatig
gastdocenten die over hun vak
vertellen. En er zĳn uitstapjes,
naar het theater bijvoorbeeld,
het Concertgebouw of de basketbalclub. “Wĳ geven de jongeren
mee dat wie voor een dubbeltje
geboren is, best een kwartje kan
worden.”
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Daar moeten de jongeren natuurlĳk wel zelf hun best voor doen.
Wie begint aan de Weekend
Academie, belooft minstens drie
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het landelĳk gemiddelde.” Dulkadir zou willen dat de Weekend
Academie over een jaar of tien
overbodig is geworden, maar hĳ
vreest dat dat niet het geval is.
“Zeker gezien het huidige politieke en maatschappelĳke klimaat.
Gelukkig zĳn er organisaties als

jaar lang elk weekend te komen.
Verzuim wordt niet getolereerd.
“Wie twee keer wegblĳft, moet
met zijn ouders op gesprek
komen.” Voor Dulkadir is de betrokkenheid van ouders sowieso
erg belangrijk. “Ouders moeten hun kind steunen. Daarom
krĳgen zĳ van ons bĳvoorbeeld
uitleg over het Nederlandse
schoolsysteem en over hoe ze
met hun puberende kind moeten
omgaan.” Een aantal zeer actieve ouders heeft inmiddels een
ouderraad gevormd, die andere,
minder geïnteresseerde ouders
moet motiveren.
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De aanpak van de Weekend Academie werkt. “Wij werken nu
ruim een jaar intensief samen
met een basisschool die altijd
onder de maat presteerde. Inmiddels scoren de leerlingen boven
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Cordaid Bond Zonder Naam die
net als wĳ uitgaan van de kracht
van mensen. Daarin vinden we
elkaar,” zegt Dulkadir.

Valerie Kierkels

Op de Weekend Academie krĳgen jongeren les van vrĳwilligers en gastdocenten
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